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Abstract 

Puranen, Britt-Inger TUBERCULOSIS. The Occurence and Causes in Sweden 1750—1980. 
In Swedish with a summary in English. Department of Economic History, Umeå University, 
Umeå 1984. 
xiv + 570 pp. Monograph 
ISBN 91-7174-180-1 
ISSN 0347-254X 

In this dissertation, the occurence of tuberculosis and it's causes are studied with special 
attention to developments in Sweden. The perspective is a comparative one. Secular trends 
as well as shortterm fluctuations are analysed. 

The decrease in the mortality rate in the West that has taken place in recent centuries 
has primarily been the result of a decrease in infectious diseases. Among the factors which 
have been cited as having an decisive role are: the decline in the death rate, the role of 
therapy, genetic changes in man and microorganisms, the immunologic process, and most 
commonly, the general increase in living standards. 

Tuberculosis is a social disease that is extremely sensitive to changes in the standard of 
living. The disease is an infection that is primarely spread directly from human being to 
human being. The degree of crowding and the standard of housing are therefore important 
factors when it comes to the spreading of the disease. Usually, steady contact is required in 
order that the disease should be transmitted. Tuberculosis is also sensitive to nutrition. 
Persons with good diets are far more resistant to the disease than those suffering from mal
nutrition or those with a poor diet. A protein deficiency is particularly dangerous. A reduc
tion of nutritional intake together with a greater degree of crowding should thus lead to an 
increase in tuberculosis in societies where the disease is endemic. On the other hand, a 
decrease in the tuberculosis frequency presupposes better standards of nutrition and housing, 
at least for the period prior to modern chemotherapy. Where diet and housing operate 
against each other, the frequency and occurence of tuberculosis functions as measure of the 
net result. 

Tuberculosis is a disease that shows clear symptoms in the lethal stage. The disease has 
been sufficiently widespread to permit statistical analysis even in small areas. This makes it 
possible to test the applicability of tuberculosis as an indicator of alterations in living 
standards. However, this presupposes that the effects of biological determinants can be 
accounted for. These biological determinants consist of both biological elements of the 
human body and changes in microorganisms. In this disseration, therefore, the following 
hypotheses are tested: 
— that the extent of tuberculosis in a given society is governed by immunological processes 

resulting in an epidemic wave, 
— that variations in the numbers of deaths from tuberculosis are an expression of changes 

in the standard of living. 
In addition to these hypotheses, the question is raised as to whether it is possible to measure 
deaths due to tuberculosis in historical populations with attention to each of the following: 
(1) changes in age and sex distributions; (2) possible changes in the virulence of the bacillus; 
and (3) also the results of changes in the degree of competition from other diseases. 

In the study, statistics for causes of death for counties, towns and parishes in northern 
Sweden were used together with parochial records and a number of other sources from 
seven parish districts with differing socio-economic structures. The thesis shows that tuber
culosis was endemic in both Sweden and Finland from about 1750. In Norrland, the disease 
was one of the most common causes of death. Thus, we can reject the hypothesis that the 
high tuberculosis frequency in Norrland during the 19th century was a result of a virgin 
population coming into initial contact with the disease. The regional distribution pattern 
and the rural/urban differences indicate a close relationship between different living standard 
factors. In the dissertation it is also shown that the age and sex structure was relatively 
constant during the period of study. Thus, we can reject the hypothesis of age transition. 
An age structure with an upper limit in youth is natural for the disease. The high level of 
tuberculosis in upper age strata during the 18th and early 20th centuries is seen as a residual 
effect of a higher tuberculosis mortality rate in earlier age cohorts. 

The major perspective is socio-economic, but the disease's histoire de mentalité has been 
treated . Popular beliefs concerning the disease and the attitudes formed in literature and in 
art — the myth-building that took place — is given particular treatment. The aim of this 
dissertation has been to investigate the relationship between bacilli, "human beings and 
society over a long period of time, 230 years. 

Key words: Tuberculosis, mortality, causes of death, standard of living, immunological 
processes, virgin populations, microdemography, local studies. 
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FÖRORD 

Vemod fyller sinnet: 
det skymmer för ögonen. 
Farväl små bokstäver, 
ni som alltid verkade gömma 
ett budskap viktigare än andra. 

E e va Kilpi 

Uppvuxen i en miljö där tuberkulosen varit lika självklar som pors i 
myr, var det naturligt att gripa sig an detta ämne. Idag känns det i 
det närmaste overkligt att lämna boken ifrån sig. Många är de vänner 
som genom årens lopp visat en aldrig sinande generositet och upp
muntran. 

Avhandlingen har tillkommit institutionen för ekonomisk historia. 
Jag vill i första hand tacka min professor Ulf Olsson och forskar
assistent Jörgen Björklund som genom årens lopp alltid visat en 
beredvillighet att diskutera tuberkulosen i alla dess skepnader. De har 
med konstruktiv kritik bidragit till att förtydliga och förbättra många 
tidigare versioner av avhandlingen. Prof emeritus Gustav Utterström 
väckte mitt intresse för den historiska demografin, tack! Tack också 
till doktorandseminariet som många gånger bidragit med välgörande 
kritik. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till professor Åke Hanngren, thorax
kliniken, KS, Stockholm som genom årens lopp tålmodigt byggt upp 
mina kunskaper inom lungmedicinens domäner. Under mina forsk
ningsresor till Stockholm har Åke och Märthas hem varit en gästfri 
replipunkt. Tack för all omtanke och alla trevliga diskussioner. Tack 
också till den fantastiska personalen på Svenska Nationalföreningen 
mot Hjärt- och Lungsjukdomar, som erbjudit en inspirerande arbets
miljö. 

Mina arbetskamrater vid Demografiska databasen har haft ett 
enastående tålamod med alla de uttag ur datamassorna som vi till
sammans gjort i tuberkulosens tecken. Det har varit en märklig upp
levelse att på detta vis få möta alla de människor som vi genom årens 
lopp levt med i källor, excerperingskort och på magnetband. Huvud
delen av avhandlingsarbetet har utförts i Armasjärvi. Det skulle inte 
varit möjligt att genomföra utan den arbetsinsats som arbetskam
raterna vid databasen i Haparanda gjort. Åtskilliga är de bokpaket 
som Ture Hjort packat och många är de tabeller som K-J Holgersson 
samvetsgrant granskat. Tack också Monica Granvik och Kaisu 
Lempeä-Koskenniemi som hjälpt till med renritning av diagram. 
Ett särskilt tack vill jag rikta till min närmaste arbetskollega och vän, 
Ulla Kangas. Tack också Bo Kronborg för den förståelse och tolerans 
som Du visat. 
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Under de senaste årens arbete vid Forskningsenheten i Umeå har 
de dagliga kontakterna med min rumskamrat Berit Eriksson bidragit 
till att hålla ångan uppe. Tack Egil Johansson, Bengt Grensjö, Jan 
Sundin, Lars-Göran Tedebrand, Gun Stenflo, Sune Åkerman, Adel 
Haghjoo och alla andra. Forskarassistent Göran Boström, matematisk 
statistik, Umeå har tålmodigt fostrat mig i konsten att umgås med 
dataprogram och statistikuttag. Utan det skyddsnät som Göran och 
andra bildat, skulle jag inte kunnat tillgodogjort mig databassyste
mets många rikedomar. 

Docent Ragnar Norrman, kyrkohistoria, Uppsala, forskarassistent 
Alf Johansson, ekonomisk historia, Uppsala, professor Jan M Hoem, 
demografi, Stockholm, docent Bengt I Lindskog, medicinsk historia, 
Lund och professor Roger S Schofield, the Cambridge Group, har 
läst delar av mitt manus och kommit med välgörande kritik. För
fattaren, fil lic Tore Zetterholm har med stor generositet läst och 
kommenterat ett manus vars språkdräkt lämnat allt i övrigt att 
önska. Professor Arthur E Imhof, Geschichtswissenschaft, Freie 
Universität Berlin, har genom årens lopp uppmuntrat till ett friare 
tänkande kring de problem som behandlas i avhandlingen, tack! 

Personalen vid Umeå universitetsbibliotek har visat en enastående 
hjälpsamhet, i jakten efter svårfångad litteratur. Fru Märtha Elvers-
Hulth, SCB har generöst delat med sig av sin stora bibliografiska 
kunskap, tack! Doktorand Henning Olof Skogh, ekonomisk historia 
har med stor noggrannhet hjälp mig att excerpera dödsorsaksstati
stik för Norrland. Fil lic Thord Bylund har bidragit med värdefulla 
synpunkter på arkivmaterialet. Fil dr Sven Vallmark har under långa 
intervjuer beredvilligt delat med sig av sina kunskaper om den sven
ska sanatoriemiljön, tack! Ett »kjempetack» till Jan Oldervoll, Bergen 
och lan Winchester, Toronto för uppmuntrande kommentarer i 
avhandlingsarbetets sista skälvande timmar. 

Tack Åke och Anders för det tålamod och den förståelse som 
uppmuntrat och inspirerat till nya krafttag, när orken sinat. Moster 
Astrid, utan ditt stöd hade varken tanken på en tuberkulosbok eller 
slutförandet av arbetet varit möjligt. Tack för din generösa och 
hjälpande hand. 

Tack Maise och Katarina Nordström, Berit Eriksson, Marianne 
Nejati och Gunilla Norbrant som förvandlat manus till bok. Det 
har varit år fyllda av arbete och slit, men också glädje. En stor del 
av den glädjen har varit känslan av att befinna sig i goda och trogna 
vänners lag. Tack alla ni! 
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I. INLEDNING 

1. F orskningsuppgif ten 

1.1 Syfte 

I debatten om orsakerna till de senaste århundradenas kraftiga be
folkningsökning i västerlandet har både fertilitetens ökning och mor-
talitetens minskning diskuterats. Något generellt mönster har inte 
påvisats.1 Den överlag kraftiga mortalitetsnedgången har främst 
berott på en minskning av infektionssjukdomarna. Man beräknar att 
2/3 av dödlighetsnedgången under 1800-talet och 1900-talets första 
hälft kan förklaras med en minskning av dessa sjukdomar och att 
tuberkulosen ensam stod för hälften av denna.2 

I den livaktiga diskussionen om dödlighetsnedgångens orsaker har 
såväl terapins roll, genetiska förändringar hos människor och mikro
organismer som immunologiska processer, t ex den »epidemiska 
vågen», framhållits som avgörande orsaker. Många har emllertid 
framhållit förändringsfaktorer som är att hänföra till levnadsstan
darden i en mer komplex bemärkelse. Den stora frågan blir då hur 
människors levnadsförhållanden förändrats. 

Förändringar i mortalitetsnivån kan ses som ett uttryck för föränd
ringar i levnadsnivån. Men även om mortaliteten analyseras såväl 
ålders-, köns- som årsspecifikt, med känsliga statistiska metoder, 
kvarstår ändå det faktum att mortaliteten består av en mängd döds
orsaker med mycket varierande känslighet visavi levnadsnivåföränd
ringar. Genom att reducera uppgifterna om den totala dödligheten, 
så att främst levnadsnivåkänsliga sjukdomar kvarstår, erhålls ett be
tydligt effektivare mått att nyttjas i analysen av levnadsnivå och 
mortalitet. En sådan analys är fullt genomförbar med svenskt käll
material från 1700-talets mitt. 
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Avsikten med detta arbete är att genom en analys av tuberkulosens 
roll söka belysa mortalitet snedgången i Sverige. Ambitionen är att 
dels försöka redovisa tuberkulosens förekomst i samhället under de 
senaste århundradena, dels förklara orsakerna till tbc-frekvensernas 
förändring. 

Vanliga invändningar mot dödsorsaksspecifika analyser är att 
diagnoserna inte är nog precisa, att de förändras över tiden och att 
de baseras på symptom, nosologi och inte sjukdomsorsaker, etiologi. 
När det gäller sådana dödsorsaker som t ex febrar av allehanda slag 
är invändningen riktig. Men många dödsorsaker är sådana att de 
relativt lätt låter sig diagnosticeras. Hit hör lungsoten, dvs lungtuber
kulos. Tuberkulosen är ur denna synvinkel en lämplig sjukdom att 
studera. Bacillens genus epidemicus är stabilt. Sjukdomens omfatt
ning är tillräckligt stor för att möjliggöra statistiska analyser. Sjuk
domssymptomen är i det letala stadiet tydliga. 

Man kan urskilja en hel väv av faktorer som alla bidrar till att 
förklara sjukdomens uppkomst och förlopp.3 Vissa faktorer är ound
gängliga för att sjukdomen skall bryta ut, tuberkulosen förutsätter 
förekomst av tuberkulossmitta, andra är mer villkorliga. De kan 
grovt indelas i biologiska och sociala determinanter. I denna avhand
ling görs ett försök att precisera effekterna av dels immunologiska 
processer, dels levnadsnivåförändringar på tuberkulosdödlighetens 
nivå och trend i det svenska samhället under 230 år. Utgångspunkten 
tas i följande hypoteser: 

— att tuberkulosens omfattning i ett samhälle styrs av immunolo
giska processer som resulterar i en epidemisk våg, 

— att variationerna i tuberkulosdödligheten är ett uttryck för föränd
rad levnadsnivå 

En adekvat behandling av dessa huvudhypoteser förutsätter att föl
jande problem också beaktas: 

— möjligheten att mäta tuberkulosdödligheten i historiska popula
tioner, 

— tuberkulosens stabilitet och förändring vad beträffar ålders- och 
könsfördelning, 

— eventuella förändringar i bacillens virulens, dvs smittfärlighet, 

— följderna av förändrad konkurrens från andra sjukdomar. 

Avhandlingens övergripande syfte är en ökad förståelse av samspelet 
mellan tuberkulosen, människan och samhället. Detta förutsätter att 
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inte bara aggregerade och kvantitativa uppgifter behandlas. Ambi
tionen är att även diskutera individuella fall och spegla tuberkulosens 
roll som kulturfaktor. 

1.2 Immunologiska processer, en modell för en sekulär tuberkulos
våg 

Tuberkulosen förekommer liksom många andra biologiska fenomen i 
cykliska mönster — vågor. Den första hypotesen utgår från att för
ändringar i tuberkulosens förekomst kan ses som en immunologisk 
process. 

Inom både demografisk och medicinsk forskning har det hävdats 
att de senaste århundradenas mortalitetsnedgång berott på att en 
sådan cykel avslutats. Detta förlopp har ansetts vara resultatet av 
ett naturligt urval, främst till följd av förbättrat immunförsvar mot 
de allvarligaste sjukdomarna. En analys av sekulära förändringar 
förutsätter data för flera sekler, helst 300-400 år. Sådana uppgifter 
finns inte för något land. 

Utifrån befintliga källor har emellertid E.R.N. Grigg, amerikansk 
biolog, konstruerat en modell över tuberkulos dödlighetens utveck
ling under 300 år.4 

Figur 1. Modell för en sekulär tuberkulosvåg, mortalitets-, morbiditets-
och tbc-kontakter 
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Modellen förutsätter ett slutet samhälle, med oförändrad urbani
seringsnivå och isolerad befolkning. När tuberkulosen år noll drabbar 
samhället saknas all tidigare erfarenhet av sjukdomen. Den exponen-
tiella vågformen beskriver ett förväntat förlopp förorsakat av en till
tagande immunitet mot sjukdomen. De tre kurvornas maximinivåer 
är inte synkrona. Mortalitetskurvan når först sitt maximum, vid en 
biologiskt kritisk punkt. I detta stadium är endast ett fåtal individer 
immuna varför sjukdomen fortsätter att öka tills den nått en epide
miologist kritisk punkt. Denna markerar övergången från epidemisk 
till endemisk sjukdom. Allt eftersom vågen rullar vidare blir andelen 
sjuka med kronisk, ickeletal tbc alltfler. Så småningom blir antalet 
smittbärare så reducerat att även tbc-kontakternâ minskar. Vid denna 
sanitärt kritiska punkt är befolkningens immunitet så hög att sjuk
domen inte längre utgör något allvarligare hälsoproblem. Observeras 
bör dock att kurvan aldrig når nollpunkten, dvs det kommer alltid 
att finnas en viss mängd tuberkulos. 

Griggs modell förutsätter att sjukdomen når epidemisk omfattning 
under en cykel. Epidemisk tuberkulos förutsätter stora populationer 
med höggradiga expositionsmöjligheter. Epidemisk tuberkulos är 
sålunda ett urbant fenomen. 

Figur 2. Modell för en sekulär tuberkulosvåg, landsbygds- och stadspopula-
tioner 
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Antalet döda, sjuka och tbc-kontakterna är i modellen avsevärt 
högre per tidsenhet i urbana miljöer än på landsbygden. 

Teorin om en epidemisk våg har inte verifierats i empirisk forsk
ning. 

1.3 Tuberkulos och förändrad levnadsnivå 

Den andra hypotesen innebär att förändringar i tuberkulosdödlig
heten från 1700-talets mitt och fram till terapins införande kan ses 
som ett uttryck för förändringar i levnadsnivån. 

I den litteratur som behandlar tuberkulos — merparten medicinsk 
— konstateras ofta att sjukdomen har social anknytning. Begreppet 
är vagt och tarvar en precisering. Avses att sjukdomens orsaker är 
sociala? Tuberkelbacillen i sig och själva primärinfektionen kan 
knappast sägas vara »social». Vad som avses är snarare att de samhälle
liga förutsättningarna har ett så starkt inflytande på smittospridning 
och mottaglighet att den aggregerade effekten blir »social». Avsikten 
är här att belysa dessa förhållanden. 

Tuberkulos är en infektion som sprids från människa till männi
ska eller indirekt via baciller i mjölk, damm och liknande. Boende
täthet och boendekvalitet spelar därför stor roll för spridningen. Den 
är emellertid inte höggradigt smittsam, moderna försök visar att det 
oftast krävs mer varaktiga kontakter för att den skall smitta. Tuber
kulosen är också känslig för nutritionen. Människor med goda 
näringsförhållanden är betydligt motståndskraftigare än undernärda 
eller felaktigt närda. Proteinbrist är särskilt ödeläggande, i synnerhet 
brist på animalieprotein. En sänkning av människors näringsintag 
och en ökad boendetäthet borde därför leda till en ökad tbc-frekvens 
i ett samhälle där tuberkulossmittan allmänt förekommer. En minsk
ning i tbc-frekvensen förutsätter på motsvarande sätt bättre föda 
och boende för den tid som föregick den moderna terapin och i viss 
mån även senare. Om föda och boendeförhållanden motverkar var
andra uttrycker tbc-frekvensen en sammanvägning av faktorerna. 

Traditioner för föda, boende och beteende varierar mellan olika 
områden. Därför bör tuberkulosdödlighetens regionala skillnader 
också beaktas. Sjukdomens intensitet och varaktighet påverkas även 
av det allmänna immunitetsläget, liksom förekomsten av indirekta 
smittokällor, t ex tuberkulosinfekterad mjölk. 

I början av 1900-talet ökar medvetenheten om smittans betydelse 
och åtgärder mot smittospridning liksom terapeutiska behandlings
metoder utformas. Dessa förändringar kan också ses som ett uttryck 
för bättre livsvillkor. När effektiva mediciner tas i bruk från slutet av 
1940-talet förändras dock villkoren radikalt. Fortfarande finns dock 
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ett starkt samband mellan sjukdomen och olika socio-ekonomiska 
faktorer. 

1.4 Om möjligheten att mäta tbc-dödlighet i historiska popula
tioner 

Avsaknaden av samhälleligt inriktade historiska analyser av sjuk
domar och dödsorsaker har hitintills varit i det närmaste total. Det 
främsta skälet torde vara svårigheten att få fram tillräckligt tillförlit
ligt källmaterial för sådana studier. Den första forskningsuppgiften 
är därför att analysera de källor som innehåller dödsorsaksuppgifter 
för att bedöma reliabilitet och validitet hos uppgifter om tuberku
los, främst lungsot. 

1700- och 1800-talens dödsorsaksuppgifter härstammar från präs
terskapet. Prästernas kunskap om och möjlighet att fastställa tuber
kulos som dödsorsak är därför central. Beroendet av enskilda prästers 
noggrannhet och kunskap måste därför undersökas. Det är också 
nödvändigt att analysera dödsorsaksuppgifterna med hänsyn till 
lokala sjukdomsbenämningar och till prästernas nomenklaturbruk. 

Tillgången på kunskap om sjukdomens symptom hos prästerskapet 
och hos gemene man kan också belysas genom en granskning av de 
läkeböcker som spreds. Det är också nödvändigt att analysera döds
orsaksuppgifter på socken- och individnivå samt »prästspecifikt». 

1.5 Stabilitet och förändring i ålders- och könsfördelning 

Under 1700-talets senare del beskrivs tuberkulosen främst som en 
ålderssjukdom. Genom olika 1900-talsstudier framkommer att sjuk
domen då främst drabbat människor i produktiv ålder samtidigt som 
andelen ålderstuberkulos ökade. Frågan är om det förekommit någon 
ålderstransition och hur denna i så fall skall förklaras. Problemet är 
av central betydelse för att bedöma samhälleliga faktorers respektive 
immunologiska processers inverkan på tuberkulosdödligheten inom 
olika åldersgrupper. 

Även könsspecifika skillnader är av betydelse. Om dessa är biolo
giskt stabila kan förändringar avslöja skillnader i livsvillkor mellan 
könen även inom samma sociala miljöer och även bidra till att belysa 
reproduktionens inverkan på tbc-frekvensen. 

1.6 Förändrad virulens? 

De biologiska determinanterna består av både humanbiologiska 
faktorer, dvs den mänskliga organismens reaktioner, och mikrobio
logiska faktorer, dvs förändringar i mikroorganismens liv. 
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Frågan om virus eller andra mikroorganismers effekter på den 
totala dödligheten har varit föremål för en omfattande debatt. Det 
förefaller som om historiker ibland har gripit till dessa förklaringar 
när de traditionella faktorer som vi velat förklara dödlighetsned
gången med inte räckt till.5 

När det gäller eventuella förändringar i tuberkelbacillens smitt-
farlighet har en omfattande medicinsk forskning ägnats frågan. 
Detta frågekomplex faller i huvudsak utanför avhandlingens ram. 
Problemet måste dock tas upp till behandling då det anförts som 
orsak till nedgången i både den allmänna mortaliteten och även tbc-
dödligheten. 

1. 7 Sjukdomars konkurrens 

Vid sidan av olika sociala och biologiska determinanters effekter på 
tbc-dödligheten måste hänsyn tas till det övriga sjukdomspanoramat 
och hur detta förändras. En förändring i sjukdomens omfattning kan 
bero på att konkurrensen från andra virulenta sjukdomar förändrats. 
Således kan en ökad tbc-frekvens orsakas av minskad konkurrens 
från andra sjukdomar medan en minskad tbc-frekvens kan bero på 
ökad konkurrens från andra sjukdomar. 

Genom att studera ett områdes sjukdoms- och dödlighetsbild kan 
det som medicinhistorikern Mirko D Grmek benämner patozynos 
klarläggas. Det innebär att man betraktar vaije sjukdoms intensitet 
och fördelning som delvis avhängig av andra sjukdomars intensitet 
och fördelning. Grmeks patozynos inbegriper också endogena och 
ekologiska faktorers verkan. Till denna rumsliga avgränsning fogas 
tidsdimensionen, dvs att studera de olika sjukdomarnas inbördes 
dominans över tiden. Först genom att analytiskt studera »Die Dyna
mik der Pathozönose» kan en förståelse nås för de enskilda sjuk
domarnas samhälleliga verkningar.6 

Genom att fastställa det panorama av dödsorsaker som lungsoten 
verkade inom kan lungsotens selektivitet och omfattning bättre 
bedömas. I svåra tiden när svält och epidemier drar fram kan många 
av offren vara svårt tuberkulösa men den slutliga dödsorsaken blir en 
annan. Lungsotsdödligheten står därför i en bestämd relation till 
andra såväl epidemiska som endemiska sjukdomars härjande. 

1.8 Perspektiv 

Tuberkulosen är till sin karaktär en sjukdom som måste studeras ur 
både medicinsk/naturvetenskaplig och social synvinkel. Lika litet 
som en samhällsvetare kan förstå sjukdomens förlopp utan nöd
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vändiga medicinska insikter, lika litet kan tuberkulosen betraktas 
som ett enbart medicinskt problem. 

Föreliggande avhandlings syfte är att för en längre tidsperiod söka 
utröna relationerna mellan bacill, människa och samhälle. Denna 
målsättning har konsekvenser för forskningsdesignen. Om å ena 
sidan någon enskild social aspekt skärskådas, säg födans eller boen
dets roll, fördjupas kunskaperna inom detta forskningsfält men 
fortfarande kommer mekanismerna i sjukdomens orsaker och verk
ningar i samhället att förbli oklara. 

Om å andra sidan något begränsat geografiskt område väljs och 
en mångfald aspekter av ovanstående relation studeras ges förhopp
ningsvis en bild av sjukdomens verkningar inom just det samhälle 
som studeras. Denna kunskap är värdfull för förståelsen av sjuk
domen, i synnerhet om tidsperspektivet är tillräckligt långt. Men 
fortfarande återstår frågan om resultatens allmängiltighet. Trolig
vis kan inte några generaliseringar göras utifrån utvecklingen i det 
lilla specialstuderade området. 

Först genom att kombinera dessa strategier kan man komma åt 
de mer generella dragen i sjukdomens förlopp och dess orsaker. 

Modern medicinsk forskning grundar sin vetenskapsuppfattning 
på evolutionsteorierna. Evolutionismen är till sin natur historisk. Den 
stora merparten av medicinsk forskning är dock till sin karaktär 
ahistorisk. Tuberkulosforskningen har, i synnerhet under 1940- och 
50-talen, varit ett expansivt forskningsfält. Det är därför förvånande 
att så få studier strävat efter såväl tidsmässigt djup, förankring i de 
samhälleliga skeendena och en medicinskt sakkunnig behandling av 
ämnet. Även dessa redan publicerade forskningsresultat kan dock, 
likt ytterligare bitar i ett pussel, fullständiga och förtydliga bilden 
av tuberkulosens utveckling. Av detta skäl har stor vikt lagts vid en 
genomgång och dokumentation av sådana forskningsresultat. Syftet 
med detta är emellertid inte enbart deskriptivt utan förhoppningen 
är att tidigare resultat också skall bidra till analysen av det problem
komplex som inledningsvis presenterats. 

För att besvara de frågor som ovan ställts krävs att de uppgifter 
som kan fås om tuberkulosdödligheten och de tuberkulösa behandlas 
för så lång tidsperiod som möjligt och för ett flertal geografiska 
nivåer, så att såväl avvikelser mellan landsbygd och städer som 
mellan olika områden och på riksnivå kan analyseras. Därför nyttjas 
död- och begravningslängdernas uppgifter från det att dessa inne
håller dödsorsaksuppgift och mortalitetsstatistiken från det att denna 
börjar föras, dvs från 1749. Sedan följs tbc-dödligheten i ett flertal 
källor fram till 1980. 

Inom den historiska patologin studeras olika sjukdomars före
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komst och geografiska spridning i ett historiskt perspektiv. Däri in
begrips även »sjukdomarnas demografi», dvs deras uppträdande och 
frekvens inom olika befolkningsgrupper.^ Sjukdomen behandlas där 
som den centrala variabeln i ett förhållande till sociala och ekono
miska förhållanden. 

I ett ekonomhistoriskt perspektiv är inte själva sjukdomen det 
centrala, däremot kan förekomsten av en sjukdom som tuberkulos 
inom olika populationer avslöja många mänskliga och samhälleliga 
förhållanden som i andra sammanhang endast svårligen låter sig fast
slås. 

För att besvara frågan om tuberkulosens förekomst och verkningar 
i Sverige räcker det därför inte med att enbart studera sjukdomen 
hos olika grupper, den bör också ses i förhållande till den yttre mil
jön. Med den yttre miljön avses då inte bara de direkt mortalitets-
påverkande faktorerna som katastrofer, krig och missväxt utan sna
rare förändringsfaktorer som är att hänföra till levnadsstandarden 
i en mer komplex bemärkelse. Men dessa skeenden låter sig svårligen 
ordnas i något enklare mönster av orsak och verkan. Man får förden
skull inte upphöra att sträva efter en förståelse av samspelet mellan 
en sjukdom och det samhälle den verkar i, detta är också avhand
lingens övergripande syfte. Bakom de generella utvecklingsdragen 
döljer sig människor som levat och kämpat med sin sjukdom. I av
handlingen träder de själva fram och vittnar om sjukdomen. Det 
betyder att såväl kvalitativa som kvantitativa uppgifter används. 

Huvudperspektivet är socioekonomiskt, men även vad franska 
forskare kallat »l'histoire des mentalités» har beaktats.8 Detta är två 
betraktelsesätt som inte utesluter varandra utan tvärtom i detta sam
manhang är varandras nödvändiga komplement. Folkliga föreställ
ningar om sjukdom och död, de attityder till sjukdom som skapats 
av litteratur och konst, av populärpress och skillingtryck, hela den 
»mytologisering» som ägt rum, har blivit föremål för forskarnas in
tresse under senare år. 

Genom sin omfattning och karaktär var tuberkulosen en folksjuk
dom som grep in i och påverkade både ekonomi och attityder i sam
hället samtidigt som den förorsakade ett enormt mänskligt lidande. 
Målet, att förstå och förklara tuberkulosens inverkan på människa 
och samhälle, att se sjukdomen som ett uttryck för förändrade lev
nadsvillkor, vore inte uppnått om inte tuberkulosens roll som kul
turfaktor också belystes. Sjukdomen har inte bara påverkat de män
niskor som kom i bacillens väg, den har också påverkat konstarterna, 
den har förekommit som motiv och intrig inom skönlitteraturen och 
satt sin prägel på människoskildringen, t ex romantiken och den s k 
sanatorieromanen. 
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Samtidigt som tuberkulosen fungerat som en kulturfaktor och 
påverkat konst och dikt, har både folktro och diktning i sin tur 
återverkat på de lungsjukas situation. Folkliga föreställningar om 
och litteraturens bild av sjukdomen och de sjuka har i hög grad be
stämt samhällets åtgärder och hur de lungsjuka själva uppfattat och 
handskats med sin situation. Här uppmärksammas också sanatorier
nas roll som folkuniversitet. Ungdomar i små omständigheter fick i 
sanatoriernas avskildhet tillfälle att stifta bekantskap med böckernas 
värld. De skönlitterära skildringarna av sjukdomen har genomgående 
nyttjats i avhandlingen för att åskådliggöra skeenden och känslo
stämningar som bättre uttrycks av författarnas erfarna pennor än i 
avhandlingsprosans bleka språk. 

Dessa »mjuka» källor är av ovärderlig hjälp i forskningen. Det finns 
en anekdot som härstammar från den arabiska vishetsläran, sufismen: 
en man söker sin förlorade nyckel under en gatlykta. Han har inte 
tappat nyckeln där, men han ser bättre i lyktans sken. Kanske är 
det så att forskningen gärna uppehåller sig vid de lättillgängliga 
källorna — i lyktans sken — och försummar att söka det förgångnas 
sanning i mer svårtillgängliga källor. Men det handlar heller inte bara 
om källor. Det handlar också om att ställa frågor som aldrig kan be
svaras med siffror och hårda fakta. Det finns en verklighet även i 
mörkret utanför lyktans sken. 

1.9 Avhandlingens uppläggning 

I inledningskapitlet ges en kortfattad medicinsk presentation av sjuk
domen, hur tuberkuloskunskapen vuxit fram och hur sjukdomens 
olika benämningar växlat genom århundradena. 

I kapitel II behandlas de undersökningsområden, källor och meto
der som nyttjas i avhandlingen. Dels redovisas dödsorsaksstatistikens 
innehåll och utveckling med tyngdpunkt på de för avhandlingen rele
vanta dödsorsakerna, dels redovisas de insamlings- och bearbetnings
former som nyttjas för att bedöma lungsotsdödlighetens förekomst 
och sekulära trender. Därefter undersöks prästerskapets möjlighet att 
fastställa tuberkulos som dödsorsak. Särskild uppmärksamhet ägnas 
samtida läkeböcker och deras beskrivningar av lungsotens symptom. 
Förekomsten av olika bröst- och lungsjukdomar analyseras utifrån 
primärmaterialet, dvs död- och begravningsböckerna i sju olika 
socknar. Avsikten är att precisera lungsotsdödlighetens nivå. 

I kapitel III redovisas de äldre föreställningarna om och botemed
len mot tuberkulos fram till dess att Robert Koch år 1882 upptäckte 
tuberkelbacillen. Dessa föreställningar kom att dröja sig kvar långt 
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in i modern tid och har därför påverkat såväl gemene mans syn på 
sjukdomen som karaktären av och tillförlitligheten hos en del av de 
källor som används i de följande kapitlen. 

Här behandlas tuberkulosen som kulturfaktor, vad den betytt för 
konsten och litteraturen och hur detta i sin tur återverkat på gemene 
mans uppfattning av sjukdomen. 

I forskningsöversikten i kapitel IV behandlas de internationella 
forskningsresultat som är av relevans för att kunna bedöma allmän
giltigheten och särdragen i den svenska utvecklingen. Tuberkulos
dödlighetens utveckling i olika länder studeras likaledes av samma 
skäl. Dels studeras tuberkulosdödligheten i förhållande till den totala 
dödligheten, dels i förhållande till allmänna skeden såsom urbanise
ring, industrialisering och krig. Mot denna bakgrund redovisas över
siktligt tuberkulosdödligheten i Sverige och Finland från 1700-talets 
mitt och intill nutid. 

I kapitel V och VI analyseras därefter tuberkulosens demografiska 
och regionala struktur i Sverige för ett flertal geografiska nivåer. Här 
behandlas frågan om tuberkulosens ålders- och könsstruktur är biolo
giskt stabil eller ej. 

Mot denna bakgrund ägnas sedan i kapitel VII tuberkulosens offer, 
människorna i två landsbygdssocknar, uppmärksamhet. Dels studeras 
människorna i Tuna, en såg- och järnbruksmiljö i Medelpad, dels i 
Fleninge, en jordbrukssocken i Skåne. Många aspekter av lungsotens 
karaktär och de lungsjukas förhållanden kan med fördel belysas på 
lokalsamhällesnivån. Först här kan vi få en tillräckligt utförlig bild av 
de familjer, där någon dött i lungsot. Vilken typ av familjer drabbas? 
Slår lungsoten på ett likartat sätt? Vilka åldrar och vilka yrken är 
mest utsatta? Hur ser hela familjens dödsorsaksspektrum ut? Detta är 
den typ av frågor som kommer att ställas. Med hjälp av en rad olika 
källor — kyrkböcker, mantalslängder, avlöningslistor, brev, dag
böcker, fotografier, intervjuer — görs ett försök att få fram en så 
allsidig kunskap som man överhuvud kan, om dessa lungsjuka indi
vider och familjer, för att på så vis kunna komplettera och nyan
sera den bild statistiken ger. 

T o m  k a p i t e l  V I I  h a r  a l l t s å  b i l d e n  a v  v i l k a  s o m  d r a b b a t s  a v  t u b e r 
kulos mejslats ut. I de därpå följande kapitlen analyseras sedan orsa
kerna till tuberkulosdödlighetens nivå och trend i det svenska samhäl
let under de senaste århundradena utifrån de två huvudhypoteserna. 

Hypotesen om en immunologisk process som förklaring till en för
ändrad tbc-frekvens prövas i kapitel VIII. Det har hävdats att Norr
lands höga tuberkulosdödlighet under slutet av 1800-talet och 1900-
talets början orsakades av att rallare, gruvarbetare, sågkarlar m fl, 
som i stora skaror vällde norrut i samband med industrialiseringen av 
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Norrland, förde tuberkulosen med sig till den tidigare oskyddade 
befolkningen en s k »virgin population». Detta kan sägas vara en 
»norrländsk indianhypotes». Genom att studera Norrlands döds
orsaksspektrum kan denna hypotes beläggas eller förkastas. För 
detta syfte har, i kapitel VIII:2, dödsorsakerna i 54 norrlandssocknar 
studerats för perioden 1750—1830, sammanlagt 121 390 dödsfall. 
Om sjukdomen tidigare förekommit endemiskt i samhället, måste 
de viktigaste orsakerna till sekelskiftets höga tuberkulosdödlighet i 
Norrland sökas på annat håll. Det är i så fall en kraftfull indikation 
på att sociala faktorer snarare än immunologiska orsakat ökningen i 
tbc-dödligheten. 

För att ytterligare pröva immunitetens roll behandlas i avsnitt 
VIII:3 sjukdomens sekulära förekomst. Om immuniteten är en 
avgörande faktor för tuberkulosnedgången bör tbc-dödligheten 
efterhand sjunka i ett område med hög tbc-dödlighet till följd av 
uppkommen immunitet, sjukdomen skall uppvisa ett cykliskt förlopp 
(fig 1). Två områden: Gotland och Österbotten behandlas. Gotland 
med låg tbc-dödlighet och Österbotten med hög, båda med små 
förändringar i tbc-dödlighetens trend och nivå. 

Den bovina tuberkulosen har ansetts äga en immunicerande effekt 
så att personer som dricker mjölk med bovina tbc-baciller kan smit
tas och därefter antingen insjukna eller bli immuna. Om så är fallet 
bör infektionen leda till en ökad tbc-dödlighet i barnaåren, medan 
ungdomarna och mellanåldrarna bör uppvisa en lägre dödlighet jäm
fört med områden där bovin tuberkulos inte förekommer. Sörmland 
och Uppland var under 1800-talets senare del hårt drabbade av bovin 
tuberkulos medan den knappast alls förekom i Norrland. Genom att 
jämföra tbc-dödlighetens åldersfördelning i olika områden görs ett 
försök att mäta effekterna av denna form av immunicering. 

Därefter diskuteras frågan om eventuella förändringar i tuberkel-
bacillens virulens. 

I kapitlets sista avsnitt behandlas frågan om sjukdomars konkur
rens. 

Genom att undersöka tuberkulosens omfattning inom olika 
områden under perioder med hög respektive låg dödlighet i olika 
epidemiska sjukdomar görs ett försök att mäta betydelsen av andra 
sjukdomars influens på tbc-dödligheten. 

I kapitel IX prövas sedan den andra huvudhypotesen, nämligen att 
förändringarna i tbc-dödlighetens nivå och trend beror på föränd
ringar i levnadsnivån. Genom att undersöka och jämföra tbc-frekven-
sen hos grupper med extremt goda och dåliga livsvillkor görs ett 
försök att mäta om något samband mellan levnadsnivå och tuberku
los kan fastslås. Som avgörande levnadsnivåkomponenter har föda, 
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boende, arbete, hygien och kunskapsnivå behandlats. Den sistnämnda 
behandlas i kapitel X. Förhoppningarna är att de valda extrempopu-
lationerna tydligare skall återge den sociala miljöns inverkan än vad 
som sker i mer komplexa och blandade miljöer där olika sociala 
kategoriers beteenden, på en aggregerad nivå, lätt släcker ut egen
heter i delmiljöers eller gruppers reaktionssätt. 

Inledningsvis undersöks Stockholm med sin extremt höga tbc-
dödlighet och sina sociala skillnader. I avsnitt IX:2 granskas lung
sotens andel bland olika kategorier inom hovet, bland fattighushjon 
och kvinnliga fångar som bodde i logement. Här diskuteras kostens 
betydelse för de olika gruppernas lungsotsfrekvens. 

I städerna, där människorna bor nära varandra, sker en koncentra
tion av de negativa faktorer som befrämjar smittspridning och sänker 
motståndskraften. Det är svårt att isolera olika agens, i synnerhet i 
de större och mer differentierade städerna. Därför undersöks i av
snitt IX:3 Sveriges städer utifrån stadsstorlek, stadstyp, dvs syssel
sättningens huvudsakliga art, och i förhållande till omlandets tbc-
frekvens. Genom att studera städer med låg respektive hög andel 
industrisysselsatta görs också ett försök att studera effekten av 
industrialisering respektive urbanisering och stadsstorlek. 

Därefter undersöks i avsnitt IX:4-5 tuberkulosen hos tre olika 
populationer nämligen Eskilstunas industriarbetarefamiljer, Kirunas 
gruvarbetare familj er och befolkningen i tre byar i Norrbottens kust
land. Avsikten med delstudierna är att belysa olika socioekonomiska 
faktorers inverkan på tbc-dödligheten hos några grupper i 1700-, 
1800- och 1900-talens svenska samhälle. Särskild vikt fästes vid 
boendeförhållandenas inverkan. 

I kapitel X behandlas sedan effekterna av terapi och förebyggande 
åtgärder. Här diskuteras tuberkulosen som modellsjukdom för den 
preventiva och offentliga vårdens organisering. De åtgärder som vid-
togs i tbc-kampen behandlas som en del av levnadsnivån och studeras 
mot bakgrund av den omfattande debatt som förts om medicinens 
roll. 

I ett avslutningskapitel sammanfattas resultaten. Dels diskuteras 
dödlighetens nivå och trend i ett sekulärt perspektiv, dels diskuteras 
orsakerna till de förändringar som konstaterats genom århundradena 
och mellan olika populationer. Ett försök görs att i en modell illust
rera orsaksfaktorernas sammanhang vid förekomst av tuberkulos 
hos en befolkning. 

Tuberkulosen är alltjämt ett stort hälsoproblem i världen, över 
10 miljoner människor lider av öppen tbc och 3-4 miljoner dör 
årligen i sjukdomen, trots att vi idag har effektiva medel att bekäm
pa sjukdomen med. Till sist diskuteras därför tuberkulossituationen 
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i världen idag. Kanske finns det viktig kunskap att hämta genom att 
jämföra dagens situation med vad som hände i Västerlandet under 
tidigare århundraden. 

2. Vad är tuberkulos? 

2.1 Biomedicinska begrepp 
Agens och infektion 
Tuberkulos orsakas av en bakterie som tillhör släktet mycobacterium 
med många arter och stor spridning i naturen. De flesta arterna är 
ofarliga för människan. Mycobacterium tuberculosis och mycobacte
rium leprae är dock arter, som orsakat mänskligheten stor skada. 

Tuberkulos hos människan orsakas framförallt av den humana 
(mycobacterium tuberculosis), men den bovina (mycobacterium 
bovis) och vissa andra arter, t ex den aviära (mycobacterium avium 
intracellulare) kan också framkalla sjukdom.9 Egentligen borde inte 
något annat än sjukdom orsakad av mycobacterium tuberculosis 
kallas tuberkulos, men av historiska och traditionella skäl, samt för 
att sjukdomsbilderna liknar varandra, har »tuberkulos» blivit ett 
samlingsnamn. 

Den vanligaste formen av smittospridning är genom droppinfek-j 
tion. Ju intimare kontakten är mellan en sjuk och hennes omgivning,! 
desto större kan den inandade dosen bli och följaktligen risken för 
infektion. Denna kan utvecklas till en primärtuberkulos10 som j 
oftast är helt symptomfri. Ibland kan den ge symptom i form av lätt 
feber och sjukdomskänsla, eventuellt torrhosta. Inom tuberkulos
forskningen förekommer begreppet tuberkulosens tidtabellj11 dvs 
sjukdomen genomgår ett antal tydliga stadier, varav primärinfek
tionen är det första. Därefter följer den postprimära perioden, inom 
vilken man skiljer på tidig och sen postprimär sjukdom. 

Försvar 
Vad är det då som sker vid en infektion? Låt oss ta lungtuberkulo
sens förlopp som exempel. Inandade tuberkelbakterier orsakar en 
försvarsreaktion genom att individens immunapparat stimuleras och 
bla orsakar en förökning av de lymfoida cellerna. Lungans lymf
körtlar förstoras. Denna process tar 6 à 8 veckor från infektions
tillfället (inkubationstiden). Om immunapparaten är i fullgott skick 
nedkämpas bakterierna och efterlämnar en immunitet, dvs de mot 
tuberkelbakterierna specialiserade försvarscellerna, som har förmåga 
att »känna igen», har blivit så många att de vid en eventuell ny in
fektion genast kan nedkämpa inkräktarna utan att sjukdomen ens 
hinner uppstå.12 Detta kallas förvärvad motståndskraft (resistens). 
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Sjukdom 
Ibland räcker inte försvaret, antingen för att det är defekt eller för 
att den inandade bakteriedosen varit för stor. Tuberkelbakterierna 
förökar sig och fortsätter att stimulera till en ökning av antalet för
svarsceller, primärreaktionen övergår i en manifest sjukdom, den 
postprimära tuberkulosen. Försvars cellerna i blod och vävnader 
vandrar mot bakteriehärden och en viss sort av dem (makrofager) 
bildar så småningom en knottra (tuberkel). Så länge bakterierna 
förökar sig mer än försvarscellerna växer tuberklerna (produktiv form 
av tbc). konglomerat av dem kan bli stora och inkräkta på normala 
vävnader och deras funktion, i fallet lungtuberkulos således på and
ningen. En viktig försvarscellsfunktion är förmågan att bryta ner 
cellernas äggvita. Det drabbar inte bara bakterien utan även omgivan
de normala vävnader (exsudativ form av tbc). Denna nedbrytning 
kan bli så stor att det bildas hålrum i lungan (kaverner). Vävnaden 
blir skör och såväl blodkärl som bronkväggar kan brytas igenom och 
bakterierna spridas i kroppen eller hostas upp. Har ett kärl i en 
bronkvägg gått sönder, blir upphostningarna blodiga. Upphostningen 
utgör den största smittkällan. Vid ett ofullständigt utvecklat eller 
defekt försvar (t ex hos spädbarn eller vid mässling) kan bakterierna 
föröka sig ohämmat och spridas till hela kroppen. Denna areaktiva 
sjukdomsform (miliartuberkulos) ledde förr, innan den effektiva 
kemoterapin var uppfunnen, snabbt till döden. Den produktiva for
men av tuberkulos har ett mer kroniskt förlopp, medan den exsuda
tiva är akut och med sämre prognos.13 Gamla tiders »galopperande 
lungsot» som inom några månader ledde till döden var oftast en ut
präglat exsudativ form. 

Olika former av tuberkulos 
Sjukdomen kan angripa kroppens alla organ. Den vanligaste formen 
är lungtuberkulos. Man räknar med att 70-80% av sjukdomsfallen 
idag tillhör denna grupp.14 Andra former av tuberkulos är den ovan 
nämnda miliartuberkulosen,15 ibland kombinerad med tuberkulos 
hjärnhinneinflammation (meningit). Tidigare var lungsäcksinflamma
tionen (pleurit) ofta av tuberkulöst ursprung. Lymfkörteltuberku
los, njur-, hud-, ben- och ledtuberkulos är andra förekommande for
mer av sjukdomen. En vanlig benämning på lymfkörteltuberkulos 
var under tidigare århundraden »skrofler» till följd av det grislik-
nande utseende som den sjuke fick (lat. scropha, sugga). Struptuber-
kulos var före kemoterapins tillkomst en mycket besvärlig komplika
tion till lungtuberkulos. Tarm-tuberkulosen och halslymfkörtel-
tuberkulosen orsakades ofta av bovin smitta via infekterad mjölk. 
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Mycobacterium tuberculosis, är en syrafast bakterie vars vaxliknande cellvägg 
har stor motståndskraft mot uttorkning och kemisk påverkan. Tuberkulosbakte
rien delar sig mycket långsamt och är känslig för solljus. 
F o to : 

Både miliartuberkulosen och tuberkulos meningit tillhör främst 
det tidiga postprimära skedet i tuberkulosens tidtabell. De brukar 
uppträda i anslutning till eller strax efter en primärinfektion. Lung
tuberkulosen utvecklas i anslutning till primärtuberkulosen eller 
inom något eller några år, undantagsvis ännu senare. Njur- och led
tuberkulos är oftast sena manifestationer. 

Resistens 
Tuberkulosen drabbar inte alla lika. Resistensen, dvs motstånds
kraften, varierar från individ till individ. Motståndskraften beror 
dels på medfödda egenskaper, dels på förvärvade. Förvärvad immu
nitet kan också erhållas med hjälp av vaccin, dvs försvagade bovina 
tuberkelbaciller, Bacillus Calmette-Guérin (BCG-vaccination). De 
sociala faktorernas inverkan, som är föremål för studium i denna 
avhandling, samverkar hela tiden med den enskilde individens natur
liga motståndskraft. Motståndskraften är särskilt låg under späd
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barnsåldern. Dessutom kan allmänna infektioner och vissa sjuk
domar, som konkurrerar om kroppens immunförsvar, nedsätta 
motståndskraften mot tuberkulos. 

Nutritionsförhållandena är av central betydelse. Tuberkulosen hos 
koncentrationslägrens fångar, hos alkoholister liksom hos människor 
i u-land och hos vissa gamla kan i viss utsträckning tillskrivas otill
räckliga näringsförhållanden.17 En tidigare primärinfektion och/ 
eller »utläkt» tuberkulos kan aktiveras och orsaka recidiv, om indi
viden utsätts för svåra påfrestningar. En reinfektion kan också 
möjliggöras, om man lever i smittosam miljö.18 

Sammanfattningsvis kan sägas om tuberkulosen att dess utveck
ling medicinskt rymmer ett stort beroende av sociala faktorer. Både 
smittospridningen, där t ex trångboddhet, seder och bruk inverkar, 
och resistensförhållanden, där t ex dålig nutrition och andra sjuk
domar inverkar, är exempel på det. 

I tider med lägre materiell levnadsnivå var infektionskänsligheten 
mycket hög och en sjukdom som lungtuberkulos var mycket farlig, 
även om en viss motståndskraft erhållits via någon form av primär
infektion eller arv. Undersökningar från 1900-talets första tredjedel 
visar att 70-80% av de patienter som intagits på sjukhus med öppen 
tuberkulos avled inom tio år.19 Längre tillbaka i tiden, innan någon 
vård eller ens kunskap om smittspridningen fanns, var prognosen 
ännu sämre. 

I det historisk-demografiska källmaterialet är det främst dödlig
heten i lungtuberkulos som kan mätas. Sjukdomstillståndet finns 
dock genom århundradena beskrivet i många andra typer av källor. 

2.2 Ur tuberkulosens äldre historia 

Tuberkulos är troligen lika gammal som mänskligheten, kanske 
äldre.20 Men först i samband med den neolitiska revolutionen och 
den tätare bosättning, som då uppstod, skapades förutsättningar 
för att luftburna infektionssjukdomar som tuberkulosen kunde 
spridas i större omfattning.21 

Fynd från yngre stenåldern av skelettdelar med deformerade kotor 
ger vid handen att tuberkulos hemsökt mänskligheten ända sedan 
förhistorisk tid.22 Att de gamla egyptierna led av tuberkulos framgår 
av lerfigurer, som föreställer snedvuxna personer, från fördynastisk 
tid (före år 3000 f.Kr.). De puckelryggar, som finns avbildade, har 
med stor sannolikhet lidit av ryggrads tuberkulos. Man har också 
funnit mumier från första och andra årtusendena f.Kr. med skelett-

9 ^ förändringar som tyder på tuberkulos. 
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Från indisk forntid finns halvt poetiska beskrivningar av tuberku
los, en okänd diktare från 1100-talet f.Kr. jämför den sjukes avtack
lande med månen när den är i nedan.24 Längre fram i tiden finns 
också fynd från de nordiska länderna, bl a från merovingertid, ca 
600-800 e.Kr.25 Ett av de tidigaste litterära vittnesbörden om 
tuberkulos i västerlandet, är från Herodotos (485-425 f.Kr.). Han 
berättar om hur en persisk general störtade från sin häst och fick en 
blodstörtning, som sedan övergick i lungsot (phthisis).26 

I gamla testamentets Tredje och Femte Mosebok är en av de sjuk
domar varmed Herren hotar sitt olydiga folk troligen lungsot. Det 
hebreiska ordet schachefeth översätts med »tärande sjukdom» i den 
svenska bibeln,2^ med »tärande sot» i den norska och med »consump
tion» i den engelska. 

Hippokrates (460-351 f.Kr.) skrifter »Om epidemier» och »Aforis-
mer» innehåller de första kända utförliga beskrivningarna av lung
sot och tvinsot, hos Hippokrates kallade »phtisis». Författaren — 
eller författarna — räknar upp symptomen: feber, hosta, avmagring, 
diarré etc. och relaterar sjukdomen till årstider, den sjukes kroppstyp 
och ålder (främst 18-35 år).28 Han skriver på sitt bildrika språk i 
»De morbis» att den lungsjukes bröst låter ungefär »som när ättika 
kokar», eller som när man »gnider mot en läderrem».29 I skriften 
»De Glandulis» säger han, att sjukdomen uppstår i hjärnan, som an
sågs vara en körtel. Dess slem rann genom svalget ner i lungorna och 
fyllde dem med var. Senare antika skribenter som Celcus, Araetus 
och romaren Galenos (129-200) når föga utöver Hippokrates be
skrivningar av lungsotens symptom och e tiologi. Galenos är dock 
en av de första som hävdar att det är nyttigt för den lungsjuke att 
vistas i ett torrt klimat.30 

Kineserna var under detta skede mer avancerade än västerlän
ningarna på många kulturområden. De kunde sålunda beskriva lung
sot och föreslå viss profylax och behandling, främst med örtmedi
ciner. Det sker bl a i det klassiska verket i läkekonst »Nei ching» från 
århundradet före Kristus och i böcker av Chang Chung-chen (152-
219 e.Kr.) och Ko Hung (283-343).31 

Under medeltiden hade klostren hand om den organiserade sjuk
vården i Västerlandet. År 529 fattades beslut om att benediktiner-
orden skulle ta hand om de sjuka och därför borde även munkarna 
studera antika auktoriteter som Hippokrates. Som vetenskap stod 
medicinen rätt stilla, även om munkarna skaffade sig nyttig kunskap 
om bruket av medicinalväxter.32 Av allt att döma tillhörde tuberku
losen under medeltiden inte de stora folkdödarna. Paracelsus (1493— 
1541) och hans lärjungar tog upp Hippokrates' teorier om ett slags 
fasta partiklar, phymata, som tecken på tube^kukv; i vävnaderna, 
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men det var först på 1600-talet som metodiska anatomiska studier 
kunde föra forskningen på detta område vidare.33 

2.3 Tuberkulosbegreppen före Koch 

Redan innan Robert Koch upptäckte tuberkelbacillen var sjukdo
mens symptom väl kända. Ordet tuberkulos kommer at det latinska 
tuberculum och betyder liten knöl. Med tuberkulos betecknas sjuk
domar som orsakas av tuberkelbacillen. Den vävnadsreaktion som 
bakterien orsakar kan så småningom bilda för blotta ögat synliga 
små knölar och denna reaktion är gemensam för de olika sjukdoms
formerna. 

Tuberkulosen beskrevs patologiskt första gången av holländaren 
Sylvius de le Boe (1614—1672), professor i Amsterdam. Sylvius kan 
betecknas som grundare av tuberkulosens patologiska anatomi.34 

Han visade att »tuberkler» utgjorde de karaktäristiska förändringarna 
vid lungphthisis (grek. phthisis = försvinna, eg tärande sjukdom). 

Först med R.T.H. Laënnec (1781—1826) kom en förståelse av 
tuberkulos. Tidigare hade begreppet phthisis inbegripit såväl olika 
former och utvecklingsstadier av tuberkulos som tärande sjukdomar 
av helt annan genes. Från ett tjugotal olika phthiser renodlade 
Laënnec begreppet ftis till att gälla tuberkulösa förändringar. Han 
ger dock aldrig sjukdomen namnet tuberkulos.3^ Termens införande 
i medicinen tillskrives tysken J.L. Schönlein (1793—1864), som i 
Zürich 1839 föreslog »tuberkulos» som ett generellt namn, eftersom 
tuberkeln var sjukdomens anatomiska bas.36 

Laënnecs uppfattning om phthisens enhetlighet (»unitetsläran») 
förkastades emellertid av Virchow (1821—1902), »bakteriologins 
fader». Denne hävdade med stor pondus att sjukdomen i själva 
verket var två, dels tuberkulos phthis, dels pneumonisk phthis. Den 
förra var en tumör och den senare en inflammatorisk process (»duali-
tetsläran»). Efterhand som mikroskopet togs i bruk och de experi
mentella försöken blev fler kom Laënnecs unitetslära åter till heders. 
Men Laënnec hade hävdat att tuberkulosen var ärftlig. 

År 1865 visade J.A. Villemin (1827—1892) genom experiment, 
att sjukdomen kunde framkallas på djur, genom att ympa dem med 
tuberkulöst material. Sjukdomen var med andra ord smittsam.37 

Under tiden fram till Kochs upptäckt av tuberkelbacillen följde en 
tid av intensivt sökande efter smittämnet. 
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2A Kochs upptäckt 

Den 24 mars 1882 höll dr Robert Koch i Berlin en föreläsning inför 
ett trettiotal forskare. Ämnet var tuberkulosens etiologi. Koch pre
senterade sin upptäckt av tuberkelbacillen. I ljuset av hundra års er
farenhet framstår upptäckten alltjämt som en av de största inom den 
medicinska forskningen.38 

Ar 1878 hade tysken Hubert Reich publicerat en skakande skild
ring av hur en tuberkulos barnmorska smittade de nyförlösta barnen, 
med dödlig tuberkulos meningit som följd.39 I samma område fanns 
en annan icke tbc-sjuk barnmorska, inga av de barn hon förlöste fick 
någon form av tbc. Detta var ett klart bevis på tuberkulosens smitt
samhet. Man antog att sjukdomen spreds av mikroorganismer. Jakten 
efter dessa var i gång, men ännu hade ingen sett dem i mikroskopet. 
Genombrottsåret 1882 lyckades detta för flera forskare oberoende 
av varandra,40 men Robert Koch har för eftervärlden fått hela äran 
på grund av sin tunga, metodiska bevisföring. Innan han företog sina 
slutgiltiga experiment år 1881 hade han sålunda uppställt vissa grund
läggande kriterier, Kochs så kallade postulat, för att en bacillhypo
tes skulle anses verifierad: 

1) Parasiten måste kunna påvisas i samtliga sjukdomshärdar 

2) Parasiterna skulle odlas i rena kulturer, utanför kroppen, i 
flera generationer 

3) Sedan de odlats tillräcklig tid och i flera generationer, skulle 
den ursprungliga sjukdomen kunna överföras till ett friskt 
djur.41 

Koch gjorde till en början flera misslyckade försök att finna någon 
tuberkelbacill under mikroskopet. Men till slut fann han en metod 
att färga provet så att tuberkelbacillerna, som han själv skrev, fram
trädde »vackert blå» och lätt igenkännliga. 

Efter en lång serie experiment kunde han dra den epokgörande 
slutsatsen: 

»Alle diese Tatsachen zusamnyngenommen berechtigen zu dem Ausspruch, 
das die in den tuberkulösen Substanzen vorkommenden Bacillen nicht nur 
Begleiter des tuberkulösen Prozesses, sondern die Ursache desselben sind, und 
das wir in den Bazillen das eigentliche Tuberkelvirus vor uns haben.»^^ 

Den ryktbare forskaren Paul Erlich deltog vid marsmötet 1882, då 
Koch med övertygande kraft och med hjälp av ljusbilder tagna med 
den nya fototekniken direkt vid mikroskopet, klarlade tbc-bacillens 
förekomst. Erlich skriver i sina minnesanteckningar: 

»Envar, som hörde detta föredrag var gripen och jag måste säga att för mig har 
den kvällen förblivit min största vetenskapliga upplevelse.»^ 
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Robert Koch (1843—1910). Den 24 mars 1882 presenterade Koch sin upptäckt 
av tuberkelbacillen. I ljuset av hundra års erfarenhet framstår upptäckten allt
jämt som en av de större inom den medicinska forskningen. 
Foto: WHO. 

Nu kunde kampen mot tuberkulosen bedrivas med en helt annan 
intensitet än tidigare. Koch själv lämnade många ytterligare bidrag. 
Han utvecklade och förfinade forskningsmetodiken och han påvisade 
skillnaden mellan bovin och mänsklig tuberkulos. I fråga om dessa 
drog han dock den förhastade konklusionen att den bovina var rela
tivt ofarlig för människan, något som en brittisk läkarkommission 
relativt snart kunde vederlägga. 
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Koch framställde också ämnet tuberkulin, som fått stor betydelse 
som diagnostiskt hjälpmedel men som på inget vis motsvarade de 
förhoppningar han ställde på det som botemedel mot tuberkulos. 
Hans upptäckter om hur boskap kunde immuniceras mot tuberkulos 
har sedan förts vidare och tillämpats med stor framgång i bl a de 
nordiska länderna i form av den ovan nämna Calmette-vaccination 
(BCG). 

2.5 Tuberkulos diagnostiken i Sverige 

Sjukdomen har beskrivits med många olika termer, många idag 
okända. Hos oss har jämsides med phtisis och lungsot förekommit 
benämningarna tvinsot, den lungsiktige tynar bort, svinnsot, tär sot, 
ftitisk feber och hektisk feber med flera. Var tid har haft sina be
grepp och ord, som speglat dess syn på sjukdomen. En ständig meta
morfos av ord åskådliggör, hur vi genom språket anpassar oss till nya 
upptäckter, kunskaper och synsätt på en sjukdoms natur och dess 
effekt på människan och samhället. 

Det är därför av stort värde att i en historisk analys ta hänsyn till 
varje tids terminologi. Genom att acceptera källornas språk förankrar 
vi oss i historien. Tolkningsproblemen är ofta stora, vi vet inte exakt 
vad som avsågs med tvinsot, hektisk feber etc. Detta kan endast 
bedömas utifrån den tidens kunskap, medicinska ideologi och sociala 
bakgrund. Den moderna terminologin kan bli anakronistisk, på ett 
störande och rentav missvisande sätt.45 

Begreppet tuberkulos saknar som ovan nämnts en sådan historisk 
förankring. Trots att begreppet infördes under förra delen av 1800-
talet används ordet tuberkulos jämsides med äldre beteckningar, t ex 
phthistis och lungsot långt in i vårt århundrade. Tuberkulos är nu
mera ett samlande begrepp inom medicinen och används i det följan
de när samtliga tuberkulösa sjukdomar avses. I denna framställning 
finns också en ambition att utnyttja samtida benämningar på sjuk
domen. 

Tidigare seklers medicinska terminologi baserade sig på en annan 
systematik än dagens, nämligen den nosologiska, medan dagens 
medicin arbetar etiologisktDen nosologiska systematiken över
gavs officiellt först 1891 vad gäller läkarnas dödsorsaksuppgifter. 
Även därefter förekommer dock symptombaserade dödsorsaker. Det 
är därför väsentligt att i en historisk-patologisk studie som denna 
fastställa kunskapen om de tuberkulösa sjukdomarnas symptom i de 
letala stadierna. 

Det är givet att med växande medicinsk kunskap, ökar förmågan 
att sätta rätt diagnos. Under 1800-talets dynamiska utveckling blir 
således kunskapen om tuberkulosen och dess diagnostik säkrare. Men 
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ännu fram till sent 1800-tal kunde många av lungans sjukdomar — 
t ex cancer, silikos, lungabscesser — förväxlas med lungtuberkulos, 
liksom å andra sidan vissa typer av sjukdomen som rätteligen borde 
blivit registrerade som »lungsot» inte blev det pga atypiska symp
tom.47 Bäst förstår vi sammanblandningen om man betänker att 
för den exakta diagnosen tuberkulos skall tuberkelbaciller påvisas. 
Det vill säga först efter 1882 kan diagnosen tuberkulos i dagens 
bemärkelse överhuvudtaget ställa.48 

Även idag sker dock approximativa diagnoser i sådana fall av 
tuberkulos, som visserligen liknar sjukdomen, men där bacillen inte 
kan påvisas.49 

Men också fördomar och praktiska svårigheter bidrog tidigare 
till felaktiga diagnoser som sålunda kom att minska respektive öka 
den registrerade dödligheten i tuberkulos. Genom att försöka förstå 
de sammanhang som sjukdomen verkade inom, i skilda samhällsskikt 
och miljöer, kan en del av dessa felkällor bättre kontrolleras. 

För många innebar tuberkulosen en skam. Den ansågs länge vara 
ärftlig.50 Om en familj drabbades av tuberkulos var detta därför 
stigmatiserande. Det tydde på dåliga arvsanlag och kunde ofta minska 
möjligheterna till giftermål. Sjukdomen omöjliggjorde ibland till
träde till vissa yrken och när livförsäkringarna infördes kunde man 
nekas sådan pga att någon närstående led av tuberkulos. Dessutom 
associerades sjukdomen med dålig hygien och fattigdom. Det kunde 
därför vara av intresse att söka hemlighålla den verkliga dödsorsaken 
vid ett dödsfall om detta förorsakats av tuberkulos. 

Å andra sidan fanns det sjukdomar som var betydligt skamligare 
att ha än tuberkulos, t ex syfilis, som ökade kraftigt under 1700-
talets senare del. I 1700-talets London kunde finare familjer genom 
mutor arrangera så att anhöriga med syfilitisk dödsorsak antecknades 
som tuberkulosoffer.51 Det är möjligt att detta förekom också i 
Sverige.52 

Trots dessa osäkerhetsfaktorer är det ändå möjligt att erhålla be
tydligt bättre uppgifter om tuberkulosen i historiskt perspektiv, än 
för de flesta andra sjukdomar. Många av de symptom och patologiska 
skador som en långt gången »phthisis» uppvisar är så karaktäristiska 
att de relativt lätt låter sig identifieras. 

Det ligger nära till hands att i ljuset av dagens avancerade medicin 
utdöma tidigare århundradens medicinska kunskaper. Men även om 
det inte var möjligt att vetenskapligt belägga tuberkelbacillens före
komst fanns likväl en bred empirisk bas av kunnande kring sjuk
domens symptom. Tuberkulosen var en gammal känd plågare. I 
folkdjupet fanns en förtrogenhet med »den vita pesten», som obevek
ligt skördade sina offer. Tuberkulosen hade karaktären av institu
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tion. För en del former av tuberkulos är symptomen inte så klara 
och källorna därför osäkra. Men för lungtuberkulosen var förloppet 
och symptomen ofta tydliga. Lungsoten var som nämnts den domi
nerande formen av sjukdomen. 

Sjukdomens senare förlopp karaktäriseras av ett antal tydligt 
iakttagbara reaktioner. Processen i lungorna ger hosta, med upphost-
ningar, ofta blodiga, och andtäppa. Vidare förekommer febrar, ofta 
hektiska, (»de rodnande kinderna»), och allmänpåverkan med avmag-
ring, aptitlöshet och matthet.53 

Vår 1700-talsskald Carl Michael Bellman dog i lungsot vid 45 års 
ålder. Han har i Fredmans epistel nr 30 beskrivit lungsoten med »en 
bild av den svårt lungsjuke, som i mästerlig realism söker sin like».54 

»Drick ur ditt glas — se, döden på dig väntar, 
slipar sitt svärd och vid din tröskel står! 
Bliv ej förskräckt; han blott på gravdörrn gläntar, 
slår den igen — kanske än ett år. 
Mo wits, din lungsot den drar dig i graven... 

Knäpp nu oktaven 
stäm dina strängar, sjung om livets vår! 

Guldguler hy, matt blomstrande små kinder, 
nedkramat bröst och platta skulderblad! 
Låt se din hand...var ådra, blå och trinder, 
ligger så svälld och fuktig som i bad; 
handen är svettig och ådrorna stela... 

Knäpp nu och spela, 
töm ur din flaska, sjung och var glad! 

Himmel, du dör... din hosta mig förskräcker; 
tomhet och klang — inälvorna ge ljud. 
Tungan är vit, det rädda hjärtat kläcker, 
mjuk som en svamp är sena, märg och hud. 
Andas...fy tusan, vad dunst ur din aska! 

Läg mig din flaska! 
Mo wits, gutår — skål! Sjung om vinets gud!...» 
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II KÄLLOR OCH METOD 

1. Syfte 

Prövningen av de presenterade hypoteserna bygger på uppgifter för 
en period av ca 200 år. Få källserier förblir oförändrade under en 
så lång tid. Genom att kombinera olika typer av källor och genom 
att söka uppgifter på ett flertal geografiska nivåer och för olika del
perioder är det ändå möjligt att studera sjukdomen med ett sådant 
tidsperspektiv. 

I detta kapitel redovisas de undersökningsområden, källor och 
metoder som huvudsakligen används i avhandlingen. Inledningsvis 
redovisas de olika undersökningsområden som återkommer i under
sökningen. Därefter diskuteras dödsorsaksstatistikens användbarhet. 
I appendix A redovisas de dödsorsaksnomenklaturer som används 
under de drygt 200 studerade åren. 

I efterföljande metodavsnitt redovisas hur de olika källorna 
nyttjas. Där behandlas de insamlings-, bearbetnings- och analys
metoder som sedan återkommer i avhandlingens olika avsnitt. 

Dödsorsaksuppgifterna baseras på prästerskapets noteringar. I 
kapitlets sista avsnitt diskuteras prästerskapets möjlighet att diagnos
ticera lungsot. Genom att studera dödsorsaksuppgifterna »prästspeci-
fikt» är det också möjligt att bedöma i vad mån de enskilda präster
nas benämningar på olika dödsorsaker påverkar dödsorsaksstatistiken. 
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2. Undersökningsområden 

2.1 Sju socknar 

En analys av primärkällorna, dvs död- och begravningsböckerna, gör 
det möjligt att bedöma källornas validitet och reliabilitet. Det ger oss 
också en detaljerad kunskap om olika sociala och demografiska för
hållanden som inte explicit framgår vid en analys av dödsorsaksspek-
tran, baserade på sekundära källor. Av detta skäl genomförs lokala 
studier på församlings- och individnivå inom sju socknar. De socknar 
som behandlas representerar vitt skilda samhällen, allt från den väl
mående jordbrukssocknen i Skåne till de betydligt kargare finnbyg
derna i Norrbotten. Sockenvalet har styrts av att 1800-talets kyrko-
boksmaterial finns datoriserat och tillgängligt för dessa socknar 
genom Demografiska databasens försorg. 

Lokalstudiernas centrala källor är kyrkoarkivens serier A-F, dvs 
husförhörslängder, födelse- och dop-, lysnings- och vigsel- samt död-
och begravningsböcker. I vissa församlingar finns också uppgifter från 
flyttningsattester att tillgå. Källorna har nyttjats för tidsperioder 
enligt tabell 1. 

Fleninge, i Skåne nordöst om Helsingborg, ligger i ett utpräglat 
jordbruksområde och hade under 1800-talet inte några binäringar 
av vikt. Jorden brukades till största delen av självägande bönder med 
små eller medelstora gårdar.1 

Gullholmen, i mellersta Bohuslän, är ett tättbebyggt fiskeläge, be
läget på öarna Gullholmen och Hermanön väster om Orust. Fiske och 
fraktfart var de viktigaste näringarna. ̂  

Tabell 1. Bearbetade tidsperioder i de sju socknarna 

Församling Tid 1805 

Befolkningstal 

1865 1900 

Fleninge 1821-1890 627 1 239 1 325 
Gullholmen 1838-1900 428 489 724 
Locknevi 1821-1899 1 538 2 498 2 237 
Trosa lands-, 1817-1895 877 933 889 
Svinnegarn 1804-1894 555 523 633 
Tuna 1805-1894 1 088 2 356 3 577 
Nedertorneå/ 1818-1896 1 093 2 115 3 056 
Haparanda 1836-1896 

Källa: Emigrationsutredningen, bilaga V (Stockholm 1910), kyrkoarkivens 
serier A-F, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Figur 3. Karta över Sverige år 1860 med de sju socknarna 
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FLENINGE SCALE 1:6000000 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Locknevi, i Tjust härad i Småland, ligger i skogslandet. Under 
1800-talet fanns där några större gods men jorden brukades till större 
delen av självägande bönder.3 Skogsbruk och järnhantering fanns 
som binäringar. 

Trosa landsförsamling, i Södermanland norr och väster om staden 
Trosa vid Östersjön, består av en vidsträckt skärgård och fastlandet 
kring Trosaån. Större delen av jorden var under 1800-talet samlad 
under storgods, främst Tureholm. Jordbruket var organiserat som ett 
torparsystem med fasta dagsverken under godset. Fiske och skepps
fart var de främsta binäringarna.4 

Svinnegarn ligger i södra Uppland vid en Mälarvik kallad Svinne-
garnsviken. Slättområdet har goda betingelser för jordbruk. Stor
godsen, främst Haga slott, dominerade. Statsystem med helårsan-
ställda, gifta arbetare med egna hushåll, var allmänt förekomman-
de.5 

Tuna är beläget vid Ljungan, två mil väster om Sundsvall i Väster
norrland. Tuna ligger i ett skogsland med jord- och skogsbruk som 
huvudnäring. En av Norrlands största vattensågar och ett järnbruk 
famns i socknen. Sågen lades ner 1878 och järnbruket kort därefter. 
Mer diversifierad industri fanns under 1800-talets sista decennium.6 

Nedertorneå och Haparanda ligger vid Torneälvens utlopp i Bot
tenviken vid gränsen till Finland. Jord- och skogsbruk var huvudsak
liga näringar, med fiske som binäring. Haparanda köping anlades 
1836 och fick stadsrättigheter 1842 för att ersätta Torneå som av
träddes till Ryssland 1809.7 

Trots att de sju socknarna består av bygder med olika natur, 
näringsförhållanden, social struktur och geografisk belägenhet är 
de ändå för få för att utgöra bas för några mer allmänna generali
seringar. Underlaget är också för litet för att tillåta statistiskt säkrade 
slutsatser om tuberkulosdödligheten inom och mellan de olika sock
narna. Däremot kan kombinationen av ett flertal källor på lokal
samhällsnivå tillsammans med regionala studier ge en tydligare bild 
av lungsotens utbredning på skilda håll i Sverige under nämnda tid. 

2.2 Ett tvärsnitt 1805 

För ett år, 1805, undersöks samtliga län, städer och prosterier i 
Sverige. Valet beror på att uppgifter om befolkning och dödlighet 
finns tillgängliga vid Demografiska databasen för detta år. 

Syftet är metodiskt. Samtliga uppgifter om lungsots- och bröst-
feberdödlighet har direktstandardiserats för att ge en uppfattning 
om hur skillnaderna i olika populationers köns- och åldersstruktur 
påverkar lungsotsfrekvenserna inom olika områden. I bilaga X 
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redovisas befolkning, total dödlighet och lungsotsdödlighet enligt 
olika beräkningsmetoder för Sveriges län och Stockholm stad. I 
kapitel XX not XX redovisas motsvarande uppgifter för prosterier 
och städer i Norrland. Använda metoder redovisas i kapitel 11:3:3. I 
kapitel VI, »Tuberkulosens regionala mönster», avsnitten 3 och 4:2, 
analyseras tvärsnittstudiens resultat. 

2.3 Fyra Norrlandsregioner 

För att erhålla längre tidsserier, mindre geografiska enheter och 
fullständigare dödsorsaksspektran har dödsorsaksstatistiken bear
betats för tiden 1750—1830 inom fyra regioner samt för de norr
ländska städerna. Regionerna omfattar sammanlagt 54 försam
lingar och 121 390 dödsfall. Regionerna är Norrbotten, norra 
Ångermanland (det s k Nolaskogsområdet), Medelpad, samt norra 
Hälsingland. 

Relationerna mellan församlings- och pastoratstabellerna är ibland 
oklara. Ambitionen har varit att utgå från församlingstabellerna men 
för en del områden finns endast pastoratstabeller. Vissa tider är dessa 
blandade under en och samma tidsperiod. I dessa fall har med noter 
angivits vilka enheter som avses. När lakuner finns i församlings
serier kan pastoratstabeller för motsvarande tid ge ett visst besked 
om utvecklingen. I de fall där övriga i pastoratet ingående socknar 
har särredovisade församlingstabeller, har medelst subtraktion även 
de saknade församlingstabellerna kunnat räknas fram. Så är t ex 
fallet med Borgsjö i Medelpad. 

Norrbotten 

Med Norrbotten avses för hela perioden 1750—1830 det område som 
fastställdes genom justeringen av länsgränser år 1810, dvs i stort sett 
det nuvarande länet. Avsikten har varit att studera hela Norrbotten. 
Motiveringen är att just Norrbotten hade en synnerligen hög tuber
kulosdödlighet. 

Av Norrbottens församlingarna har Karesuando, Jukkasjärvi, 
Muonioniska och Pajala så defekta tabeller att de inte kunnat an
vändas. Dock ingår dessa församlingar i de tabeller som finns be
varade för Torneå 4:e prosteri och dito lappmarks. Där ingår också 
nuvarande finska Tornedalens församlingar. 

I följande beräkningar ingår Torne dalens båda älvsidor tom 1808 
(för Nedertorneå tom 1807), därefter endast det svenska Torne
dalen. Perioden tom 1808 särredovisas. Luleå och Piteå städer har 
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Tabell 2. Bearbetade församlingar och tidsperioder i Norrbotten 

Församling Tidsperiod Födda Vigda Döda Total Lakuner 

Arjeplog 1749-1830 2 042 1 008 1 423 4 473 1778,1781 

Arvidsjaur 1749-1830 1 876 784 840 3 500 1754, 1781, 1783, 

1786-87,1791,1797 

Gällivare 1749-1830 3 508 1 544 2 323 7 375 -

Hietaniemi, hela* 1749-1808 3 953 1 566 2 602 8 121 1774 

Hietaniemi, 1809-1830 950 366 760 2 076 181-20 

Sverige 

Jokkmokk och 1802-1818 1 477 684 1 069 3 230 -

Gällivare lappm. 

Jokkmokk 1749-1830 2 891 1 468 1 950 6 309 1774, 1776, 1790, 

1792, 1823 

Karungi, hela* 1775-1808 2 636 782 1 944 5 362 1777 

Karungi, 1809-1830 1 504 576 1 216 3 296 -

Sverige 

Luleå stad 1774-1830 1 192 622 978 2 792 1776, 1788-90, 

1806-08, 1810-15, 

1822 

Nederluleå 1749-1830 17 292 7 020 11 366 35 678 -

Nederkalix 1749-1830 9 096 3 834 5 565 18 495 1788 

Nedertorneå, 1749-1807 11 366 4 380 8 377 24 123 — 

hela** 

Nedertorneå, 1808-1830 1 487 536 1 366 3 389 1820 

Sverige 

Piteå landsf. 1749-1830 13 740 6 180 8 853 28 773 1774,1775, 1825 

Piteå stad 1780-1830 1 196 580 768 2 544 1781, 1792-93, 

1801-02, 1804, 

1806-07, 1809-10, 

1812-13, 1825 

Råneå 1749-1830 6 058 2 506 3 536 12 100 1776, 1788 

överkalix 1749-1830 4 128 1 632 2 348 8 108 -

övertorneå, hela 1749-1808 5 852 2 260 4 043 12 155 1774 

övertorneå, 1809-1830 1 801 618 1 200 3 619 -

Summa 94 045 38 946 62 527 195 518 

*  T o m  1 9 0 8  i n k l u d e r a s  n u v .  f i n s k a  s i d a n  
** Tomi 80 7 inkluderas nuv. finska sidan. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, serie G (Kyrkoarkiv enl. ovan), HLA. 
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egna tabeller och redovisas skilt från respektive landsförsamlingar. 
Älvsbyn har alltför defekta tabeller för att kunna bearbetas och in
går inte heller i Piteå landsförsamling. 

Sammanlagt har 16 olika församlingar studerats vilket innebär 
62.527 dödsfall. Fördelningen mellan olika socknar framgår av 
tabell 2. 

Norra Ångermanland 

För det s k Nolaskogsområdet är relationerna mellan pastorats- och 
församlingstabellerna oklara. För Anundsjö respektive Arnäs avses 
för vissa år pastoraten. I Nätra är förhållandena oklara. För vissa 
år avses pastoratet, för andra församlingen i enlighet med tabell 3. 
I de övriga socknarna avser tabellerna enbart församling. De sju 
studerade socknarna omfattar dödsfall. Fördelningen mellan sock
narna framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Bearbetade församlingar och tidsperioder i Norra Ångermanland 

Församling Tidsperiod Födda Vigda Döda Total Lakuner 

Anundsjö * 1774-1830 2 992 1 552 1 702 6 246 1801, 1811, 1813, 

1825 

Arnäs * * 1750-1830 6 939 3 164 4 594 14 697 1776, 1804, 1825, 

1829 

Grundsunda 1803-1830 1 600 664 1 077 3 341 -

Nätra* * * 1740-1830 4 715 2 366 3 427 10 508 1773-74, 1776, 

1786, 1802-04, 

1807, 1811-13, 

1820, 1822-23, 

1828 

Sidensjö/ 1774-1830 4 889 2 368 3 359 10616 — 

Skorped 

Själevad 1750-1830 6 543 3 546 4 619 14 708 1775-76, 1786, 

1789, 1797-1801, 

1809 

Summa 27 678 13 660 18 778 60 116 

* 1776-1800 avses Anundsjö pastorat. 

** 1786-88, 1794-95, 1798-1801 avses Arnäs pastorat. 

*** 1778-79, 1782, 1784-85 och 1788-1801 avses Nätra pastorat. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, Serie G (Kyrkoarkiv enl ovan), HLA. 
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Tabell 4. Bearbetade församlingar och tidsperioder i Medelpad 

Församlingar Tidsperiod Födda Vigda Döda Total Lakuner 

Alnö 1808-1830 235 146 199 580 1811-19, 1826, 

1830 

Attmar 1749-1830 502 256 374 1 132 -

Borgsjö* 1803-1830 1 423 714 880 3 017 -

Haverö 1749-1830 1 008 470 481 1 959 1780-82, 1784-85, 

1791 

Holm 1749-1830 678 340 356 1 374 1774,1791, 1793 

Hässjö 1821-1829 325 194 185 704 -

Indal 1749-1830 2 714 1 490 1 825 6 029 -

Liden 1749-1830 1 681 864 1 056 3 601 1774 

Ljustorp 1749-1830 1 688 1 020 1 053 3 761 1780, 1786, 1789-

1801, 1805, 1820 

Lagfors 1794-1796 22 12 13 47 -

Lögdö 1750-1801 281 122 196 599 1774, 1776-94 

Lögdö/Lagfors 1802-1830 290 182 190 662 -

Njurunda** 1750-1830 3 297 1 778 2 325 7 400 1775, 1803 

Selånger 1750-1830 1 795 1 096 1 308 4 199 17851), 1788-922), Selånger 
17953), 18174), 

18285) 

Sättna 1750-1830 856 414 529 1 799 1774-18136), 1816-
197), 1821-24®) 

Skön 1750-1829 685 424 555 1 664 1774-1807,1811-
219) 

Stöde 1750-1830 1 197 702 729 2 628 1774-1818 

Sundsvall 1779-1801 814 492 716 2 022 1781, 1791, 1798-

1800 

Timrå 1808-1829 246 182 194 622 1811-20 

Torp 1749-1830 5 090 2 290 3 018 10 398 1786, 1789 

Tynderö 1750-1830 1 189 660 888 2 737 1774,1793 

Summa 26 016 13 848 17 070 56 934 

* Uppgifterna erhållna ur Torps pastorats tabeller. 

** Galtström ingår. 

1) 1 785 finns uppgifter gemensamt för Selånger, Sättna. 
2) 1 788-89 finns uppgifter gemensamt för Selånger, Sättna. 
3) 1795 finns uppgifter gemensamt för Selånger, Sättna. 
4) 1817 finns uppgifter gemensamt för Selånger, Sättna. 
5) 1828 finns uppgifter gemensamt för Selånger, Sättna. 
6) 1777-79, 1785, 1788-89, 1792-97, 1803-13 finns uppgifter gemensamt för Selånger, 

Sättna. 
7) 1817-19 finns uppgifter gemensamt för Selånger, Sättna. 
8) 1821-24 finns uppgifter gemensamt för Selånger, Sättna. 
9) 1821 finns uppgifter för Sköns pastorat. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, serie G (kyrkoarkiv enl. ovan), HL A. 
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Medelpad 

Samtliga socknar har studerats, liksom de kapellförsamlingar som 
finns särredovisade. Galtströms bruksförsamling ingår i Njurunda 
församling. Lögdö bruk har egna tabeller 1750—1801. Lagfors bruk 
har också egna tabeller 1794-96. Därefter samredovisas de två sist
nämnda bruksförsamlingarna 1802-30. 

Borgsjö saknar kyrkoarkivalier pga brand och Sundsvall saknar av 
samma skäl tabeller före 1779 och efter 1801. För Borgsjös vidkom
mande kan dock uppgifter erhållas genom Torps pastoratstabeller 
för åren 1803-30. Sammanlagt har 18 församlingar och två bruks
församlingar studerats, vilket innebär 17 070 dödsfall. Fördelningen 
mellan socknarna framgår av tabell 4. 

Norra Hälsingland 

Inga oklarheter föreligger vad gäller de geografiska enheterna och 
samtliga tabeller avser församlingsnivån. Däremot används de olika 
formulären inte alltid under samma tidsperioder som i de övriga 
regionerna (18). Formulär III används i norra Hälsingland endast 
fram till 1813 och återkommer i en del församlingar för året 1816. 
Formulär IV används sedan för perioden 1814-20, samt även för 
vissa ströår på 1820-talet. Se vidare bilaga I:B:1. 

Sammanlagt har 11 församlingar studerats, vilket innebär 23 015 
dödsfall. Fördelningen mellan socknarna framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Bearbetade församlingar och tidsperioder i Norra Hälsingland 

Födelse-
Församling Tidsperiod Födda Vigda Döda överskott : Total Lakuner 

Bergsjö 1749-1830 3 710 1 982 2512 1 198 9 402 _ 
Bjuråker 1749-1830 4 282 2 022 2 646 1 636 10 586 1801-08 
Delsbo 1749-1830 5 867 3 288 4 398 1 469 15 022 1802 
Forsa 1749-1830 3 720 2 140 2 688 1 032 9 580 1857 
Gnarp 1749-1830 3 463 1 750 2 151 1 312 8 676 -

Harmånger 1749-1830 2310 1 324 1 748 562 5 944 1795 
Hassela 1749-1830 2 142 1 008 1 019 1 123 5 292 -

Hudiksvall 1749-1830 3 132 1 662 2 698 434 7 926 1764, 
1773 

Ilsbo 1749-1830 783 412 549 234 1 978 1750 
18261) 

Jättendal 1749-1830 1 571 904 1 058 513 4 046 
1826 
1830 ^ 

Rogsta 1750-1829 2 057 1 102 1 548 509 5 216 1826 
1830 ^ 

Summa 33 037 17 594 23 015 10 022 83 668 

1) Uppgifter finns, men med formulär IV. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, serie G (kyrkoarkiv enl. ovan), HLA. 
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Norrlands städer 

I ovanstående regioner ingår alltså städerna Luleå, Piteå, Sundsvall 
och Hudiksvall. Dödsfallen i övriga städer i Norrland har också under
sökts, men ingår då inte i de ovan nämnda 121 390 dödsfallen. An
talet avlidna i städerna är sammanlagt 45 539. Av dessa ingår 5 160 
avlidna i de fyra regionerna. Om övriga städer inkluderas ökar antalet 
avlidna med drygt 40.000 och den totala undersökningspopulationen 
blir 161 769 avlidna. Fördelningen av de sammanlagt drygt 45 000 
som avlidit i de norrländska kuststäderna framgår av tabell 6. 

Tabell 6. Bearbetade församlingar och tidsperioder i Norrlands städer 

Stad Tidsperiod Födda Vigda Döda Total Lakuner 

Gävle 1749-1830 12 843 7 618 12 236 33 304 1796, 1801, 1807 

Söderhamn 1749-1830 3 231 1 872 3 426 8 324 -

Hudiksvall* 1749-1830 3 132 1 662 3 698 7 926 1764,1773 

Sundsvall** 1779-1801 814 492 716 2 120 1781, 1791, 1798-

1800 

Härnösand 1749-1830 2 801 1 626 2 728 7 228 se 1) 

1821-23 
Umeå 1750-1830 16 721 6 226 11 708 39 668 se 2) 

1775-76, 1788-1800 
Skellefteå 1749-1830 17 749 7 664 10 281 43 162 1804 

o*** Piteå 1780-1830 1 100 580 768 2 780 1781, 1792-93, 

1801-02, 1804, 

1806-07, 1809-10, 

1812-13,1825 
T  . O*** Luleå 1774-1830 1 192 622 978 3 006 1776, 1788-90, 

1806-08, 1810-15, 

lo22 

Summa 59 583 28 362 45 539 147 518 

Ingår även i regionen »norra Hälsingland». 
Ingår även i regionen »Medelpad». 
Ingår även i regionen »Norrbotten». 

1) 1774-1801 finns Härnösand endast tillsammans med Hernö landsförsamling. 
2) Avser hela Umeå, med landsförsamlingen. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, serie G (kyrkoarkiv enl. ovan), HLA. 

I bilagorna II-V redovisas uppgifterna för de fyra regionerna och i 
bilaga XII för Norrlands städer. I metodavsnittet, kap 11:4 redovisas 
de bearbetningsmetoder som använts och i kap VIII:3 och 5 analy
seras resultaten av undersökningen. 
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2.4 Ruraljurbana jämförelser 

Skillnader i tbc-dödlighet mellan olika län och städer har analyserats 
för de perioder då sådana uppgifter finns. Perioderna redovisas 
nedan under avsnittet källor (kap 11:2). Stockholms extremt höga 
tuberkulosdödlighet studeras särskilt. Jämförelser görs mellan olika 
typer av städer efter ett antal kriterier såsom stadsstorlek, geogra
fiskt läge och typ av sysselsättning. Eskilstuna stad med omland och 
Kiruna ägnas särskild uppmärksamhet. Valet av fördjupningsstudier 
har styrts av de problem och hypoteser som är undersökningens ut
gångspunkter. 

3. Källor 

3.1 Inledning 

»I dödsorsaksstatistikens siffror afspegla 
sig missförhållanden inom samhället. 
Denna statistik utgör på visst sätt 
nationens samvete, manande såväl den 
enskilde som myndigheter att beakta 
skadliga inflytanden, hvilka tära på 
folkets lifskraft. Då man bereder sig att 
på allvar taga upp kampen mot lung
soten och är färdiga att för detta ända
mål utgifva betydande summor, är det 
högst önskligt att åvägabringa en möj
ligast tillförlitlig statistik, som kan 
lämna en kontroll öfver de vidtagna 
åtgärdernas verkan.» 

Kungliga Tuberkuloskommitténs be
tänkande (1908) del II s 61. (reserva
tion av prof J.E.Johansson) 

Följande avsnitt har till syfte att särskilt granska dödsorsaksstatisti
kens föreskrifter, formulär, nomenklaturer och statistiska bearbet
ningar, med särskild hänsyn till de dödsorsaker som kan inbegripa 
tuberkulosfall, för hela perioden 1750—1980. 

Otryckta uppgifter över dödsorsaker återfinns i dödsorsaksstati
stiken, som är aggregerad och sekundär i förhållande till död- och 
begravningslängderna som är primärkällan. Statistiken över döds
orsaker för riks-, läns-, och prosterinivåerna finns från 1749. Det 
finns få studier som behandlar dödsorsaksstatistikens användbarhet 
i retrospektiva studier. Inom projektet »Hälsa-sjukdom-dödsorsak» 
finns dock ett delprojekt »Dödsorsaker och dödsorsaksstatistik» 
som avser att behandla dödsorsaksstatistikens historia i Sverige.8 
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En första promemoria har sammanställts som behandlar den tänkta 
uppläggningen av tidsavsnittet fram till 1801.9 Rapporten är en ut
märkt sammanfattning av tidigare arbeten om Tabellverkets till
komst,* hänvisningar till dessa saknas dock. De specifika nomenkla
turernas innehåll, föreskrifter och formulär behandlas inte. I pro
jektets målsättning ingår inte heller att behandla dödsorsakernas 
primära källor, dvs död- och begravningslängderna. I följande käll-
och metodredogörelse redovisas därför både ursprungskällorna och 
de statistiska bearbetningarna av dem, utifrån bröst- och lungsjuk
domarna, för tiden 1750 till nutid. 

3.2 Föreskrifter och formulär för dödsorsaksstatistiken 

När den svenska befolkningsstatistiken startade år 1749 sändes 
färdigtryckta formulär till prästerskapet i varje församling. Dessa 
formulär skulle fyllas i av prästerna efter varje års utgång. Tabeller
na baserades på de uppgifter som prästerna under det gångna året 
antecknat i sina kyrkoböcker. På basis av dessa församlingsformulär 
upprättades pastoratstabeller samt därefter prosteritabeller. Dessa 
prosteritabeller bearbetades sedan länsvis, för perioden 1774—1791 
stiftsvis, och sändes sedan vidare för att slutligen hamna hos Tabell
kommissionen i Stockholm som på basis av dem upprättade årsvisa 
rikstabeller.10 

Församlings- och pastoratstabellerna återfinns idag bland respek
tive församlingars kyrkoarkivalier i landsarkiven. Prosteri-, läns-, 
stifts-, och rikstabellerna förvaras i Statistiska Centralbyråns arkiv 
samt finns mikrofilmade.11 Detta medför att vi idag för dessa geo
grafiska nivåer kan fastställa en obruten följd av vitalstatistiska data, 
dvs uppgifter om födda, vigda och döda, från 1749 och framöver. 

Tre olika tabeller förekommer. Tabell I innehåller årsvisa uppgif
ter om antalet döpta, begravda och vigda, fördelade efter månader, 
åldersgrupper och kön. 

Tabell II anger för vaije år dödsorsaker, fördelade efter kön, ålder 
och dödsmånad. 

Tabell III innehåller uppgifter om hela folkmängden. Förutom 
noteringar om ålder och kön förekommer en mängd mer sociala 
uppgifter: hushållsantal och -storlek, yrkes- och ståndsgrupperingar, 
ekonomiska villkor och en fri skildring som ofta innehåller uppgifter 
om grasserande sjukdomar, väderleksförhållanden, spannmåls- och 
höskördens tillstånd osv. Tabell III fördes först varje år, sedan vart 
tredje och därefter vart femte år. Tabellen blir på så vis en summering 
av de 3-5 föregående årens uppgifter. Fram till fredslutet 1809 ingår 
även Finland i tabellerna.12 
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Tabell II, dvs köns- och åldersfördelade dödsorsaker, förekommer 
från 1749 till 1830.13 Under denna 80-årsperiod användes enligt 
Tabellkommissionen fem olika nomenklaturer.14 De avser följande 
tider: 1749-1773, 1774-1801, 1802-1810, 1811-20 och 1821-
1830. Den tredje nomenklaturen har i denna undersökning på
träffats endast ett fåtal gånger.15 Den fjärde nomenklaturen visar 
sig däremot ha varit i bruk redan från 1802. Detta medför att vi för 
den första 8O-årsperioden i huvudsak har fyra nomenklaturer att 
ta hänsyn till. Däremot har en annan nomenklatur, nämligen den 
som användes i Finland efter fredsslutet, påträffats i en del svenska 
församlingar. Det gäller främst i Tornedalen.16 Formulär och nomen
klaturer finns redovisade i bilaga I och i appendix A där de föränd
ringar som förekommer i indelningen av bröst- och lungsjukdomar 
finns redovisade. Kännedom om dessa förändringar är en nödvändig 
förutsättning för att bedöma lungsotsdödlighetens omfattning. 

Från 1831 blev prästerskapet befriat från att föra fullständiga 
uppgifter över dödsorsaker. I de nya föreskrifterna ingick endast 
skyldighet att anteckna smittkoppor och andra farsoter, dödsfall i 
samband med barnsbörd samt olycksfall, brott eller självmord.1 7 

I enlighet med en kungörelse från 1859 återinfördes dödsorsaks
statistiken i Sverige från år I860.18 Kungörelsen avsåg dock endast 
städerna, och statistiken skulle inte längre baseras på prästernas upp
gifter utan på läkarattester. Det stadgades att 

»vaije praktiserande läkare skall, när någon avlidit, som han i dess sista sjuk
dom vårdat, ofördröjligen och kostnadsfritt meddela intyg om dödsorsa
ken».^ 

För städerna föreskrevs 

»att inom alla stäser, som hava anställda läkare, pastor eller den hans ställe 
företräder, ävensom präst eller föreståndare för församling av främmande 
trosförvanter skall vid varje dödsfall i dödboken verkställa anteckning om 
dödsorsaken, grundad på de av stärbhuset eller andra vederbörande företedda 
läkarintyg, vilka vad angår barnaföderskor och nyfödda barn, som ej åtnjutit 
läkarbiträde, jämväl må kunna ersättas av examinerad barnmorskas skriftliga 
uppgift. »20 

För landsbygden bestämdes 

»att å landsbygden och i de städer, som ej hava anställda läkare, pastor eller 
den som hans ställe företräder, ävensom präst eller föreståndare för främman
de församling skall vid anmälan om timat dödsfall i dödsboken göra anteck
ning om dödsorsaken, i händelse densamma, efter de upplysningar, som 
kunna inhämtas, härrört av egen eller andras handåverkan, olyckshändelse, 
gängse farsot eller någon för orten egen så kallad endemisk sjukdom; varemot 
i övriga fall det må vara åt pastors eller församlingsföreståndares gottfinnande 
överlämnat att i nämnda bok inskriva, vad han om dödsorsaken såsom tillför
litligt erfarit och kan finna anmärkningsvärt.»21 
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Anmärkningsvärt är att barnsbörd inte nämns i 1859 års kungörelse. 
I ett cirkulär från Sundhets-Collegii i mars 1860 påpekas särskilt att 

»Dödsfall af brännvinsförgiftning (brännwinsrus) böra ock serskilt upp-
gifvas.»^ 

Här lämnas således öppet för läkarna och prästerskapet att anteckna 
»endemiska sjukdomar». Av de genomgångna död- och begravnings
böckerna framgår att lungsoten ofta räknats som en sådan och därför 
finns antecknad. Enligt SCB uppges för hela perioden 1831—1910 
dödsorsakerna för ca 1/10 av alla noterade dödsfall på landsbyg
den.23 I de församlingar som studerats i denna undersökning har 
dock andelen varit betydligt högre (se bilaga VI). 

Sundhetscollegium ålades i 1859 års förordning att handha distri
butionen av formulär och anvisningar.24 

År 1874 revideras nomenklaturen i enlighet med ett förslag från 
Svenska Läkaresällskapet25 och 1891 var det ånyo dags för en 
revision.2^ De två tidigaste är nosologiska, dvs baserade på symp
tom. 1891 års nomenklatur är en märklig hybrid, där somliga be
nämningar är etiologiskt grundade medan andra fortfarande vilar 
på nosologisk grund. 1891 års nomenklatur innebar en kraftig redu
cering av antalet rubriker. I ett förslag avgivet till Svenska Läkare
sällskapet år 1891 noterades: 

»Med sina 171 rubriker — underavdelningarna oräknade — torde den nuvaran
de svenska nomenklaturen vara den vidlyftigaste, som i något land be
gagnas.»2^ 

Nämnda förslag innebar en övergång från uppdelningen »primära» och 
»sekundära» dödsorsaker, som hade införts i 1860-års nomenklatur, 
till »huvuddödsorsak» och »bidragande dödsorsak». Förändringen 
motiverades bl a med att även om 

»en tuberkulos kunnat spåras ända till en för lång tid sedan genomgången 
mässling så är det säkerligen oriktigt att inordna dödsfallet under den primära 
dödsorsaken,» 

O Q 
här mässling. Förslaget antogs av Svenska Läkaresällskapet och låg 
till grund för de förändringar som fastställdes i Kungl. Medicinal
styrelsens cirkulär från december 1891.29 Någon vägledning hur 
begreppen huvuddödsorsak och bidragande dödsorsak skulle an
vändas gavs inte i själva cirkuläret. Från 1911 finns däremot offi
ciella definitioner av de två begreppen. Med huvuddödsorsak avses 
grundsjukdom, de sjukdomar som bidrar till att komplicera sjuk
domsbilden uppges som bidragande dödsorsaker. Samtliga tre före
skrifter, 1860, 1874 och 1891, avser endast städernas befolkning. 
Först från 1911 infördes allmän registrering, dvs för såväl stad som 
landsbygd.30 I en särskild kungörelse påpekades prästerskapets 
skyldigheter att rapportera dödsorsaker även i de fall när läkarut
låtanden saknas.31 Under 1900-talet modifieras föreskrifterna3 2 
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och anpassas slutligen till WHO's klassificeringssystem från 1948, 
som Sverige antog 1951.33 Orsakerna till dödsfall redovisas per 
kalenderår av statistiska centralbyrån i SOS under rubriken »döds
orsaker». 

I varje ny nomenklatur från 1700-talet och framöver har döds
orsakerna omgrupperats i enlighet med den ökande medicinska 
kunskapen. Dessutom har diagnoserna blivit tillförlitligare, ett 
förhållande som också påverkar statistiken. 

3.3 Dödsorsaksstatistikens användbarhet 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att från och med 1700-talet 
och framöver finns präsernas uppgifter i församlingarnas död- och 
begravningsböcker. Prästen förde också in dessa uppgifter på Tabell
verkets formulär som finns för ett flertal geografiska nivåer. Denna 
allmänna statistik över dödsorsaker upphör år 1830. Från 1831 
finns uppgifter endast för vissa dödsorsaker. Från 1860 förs åter 
dödsorsaksuppgifter med utförliga nomenklaturer, men endast för 
städernas befolkningar. Uppgifterna baseras på läkarutlåtanden. 
Förutom på läkarnas dödsbevis kan uppgifterna dessutom återfinnas 
i sjukhusjournaler och obduktionsprotokoll för de personer som 
vårdats på sjukhus eller andra inrättningar som fängelser och lik
nande. Från 1911 avser dödsorsaksstatistiken hela landet. 

Gången i den officiella bearbetningen av dödsorsaksstatistiken 
ändrades radikalt år 1860. Detta påverkar också användbarheten. 
Dödsorsakerna bearbetades därefter dels av Statistiska Central
byrån dels av Sundhetscollegium, senare Medicinalstyrelsen. 

För åren 1861—1863 utarbetade SCB översikter som trycktes 
som bilagor till de befolkningsstatistiska berättelserna. Från 1864 
och framgent lämnade Sundhetscollegium/Medicinalstyrelsen mot
svarande uppgifter i sina årsberättelser. Dessa redogörelser grundas 
på hälsovårdsnämndernas summariska översikter som i sin tur base-

Q K 
ras på prästernas uppgifter. Denna serie fortfor till 1919. Från 
1911 och framöver finns emellertid åter dödsorsaksuppgifter i 
SCBs officiella statistik, SOS- »Dödsorsaker». 

SCBs och medicinalstyrelsens uppgifter anger inte samma antal 
döda. Skillnaderna beror troligen på att Medicinalstyrelsens rappor
ter i regel endast omfattar de dödsfall bland stadsborna som inträffat 
i städer. Om däremot en stadsbo avlider på landsbygden finns denna 
inte med i Medicinalstyrelsens uppgifter medan däremot SCBs upp
gifter inbegriper denna kategori.36 

Från 1911 kan dödsorsaksuppgifterna erhållas dels via pastors
ämbetena, dels via SCB. Uppgifterna baseras på dödsbevis utfärdade 
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av läkare. Fram till 1971 förelåg dock inget krav om att läkare skulle 
företa likbesiktning eller obduktion innan dödsorsaken fastställdes. 
Pastorsämbetena utfärdade tidigare s k dödsorsaksavier. En till den 
döde »närstående trovärdig person» kunde på avin ange den avlidnes 
dödsorsak. Avin sändes sedan från pastorsexpeditionen till en läkare 
som antecknade »bevislig eller sannolik dödsorsak».3 7 Andelen döds
orsaker uppgivna utan läkares dödsbevis har dock varit få. I en under
sökning från 1956 fann man att dödsbevis utfärdats för 99.7% av 

Q O 
alla dödsfall i städerna och 86.6% på landsbygden. 

Dödsbevisens uppgifter fördes in i församlingarnas död- och be
gravningslängder. Prästerna antecknade också dödsorsakerna på s k 
avtryckskort som sedan sändes till SCB via länsbyråerna.39 

Dödsorsaksuppgifterna förekommer sålunda för varje person i 
ett flertal olika officiella handlingar. Frågan är nu huruvida upp
gifterna i de nämnda källorna förhåller sig till varandra om vi bort
ser från de dödsfall som inte undersökts av läkare. Uppenbart före
ligger ett beroendeförhållande så att uppgiftslämnaren kan vara den
samma i samtliga källor. 

a) sjukhusläkaren fastställer sjukdomsbilden som införs i sjukjourna
len 

b) obduktionen verifierar eller reviderar diagnosen, förs in i obduk
tionsprotokollet 

c) läkaren upprättar ett dödsbevis som insändes till pastorsexpedi
tionen 

d) prästen för in uppgiften i död- och begravningslängden 
e) dödsbeviset sänds till SCB där det utgör underlag för dödsorsaks

statistiken 

f) ett avtryckskort upprättas och sänds till SCB. 

Det finns emellertid en möjlighet att olika personer har gjort bedöm
ningarna i de olika källorna. Frågan blir då huruvida uppgifterna i 
de nämnda källorna skiljer sig åt. Medicinarna Berfenstam och Länne 
har undersökt den svenska dödsorsaksstatistiken med utgångspunkt 
från ett norbottniskt barnmaterial. Undersökningen visar att 

»dödsorsaksdiagnoser hämtade ur kyrkobok har hittills (fram till 1961) 
praktiskt sett haft samma grad av tillförlitlighet som dödsbeviset, vilket 
ligger till grund för pastors anteckning angående dödsorsaken. Väsentlig brist 
på överensstämmelse föreligger i det studerade materialet i endast omkring 
2%.»40 

I en annan studie av Otterland görs en liknande jämförelse. Väsent
liga olikheter förelåg i mindre än 1% av fallen.41 Hultgren och Wid-
stam har dock hävdat att pastorsämbetenas uppgifter inte har så god 
överensstämmelse med dödsbevisdiagnoserna. Bland annat fram
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hålls att präsernas avskrift från dödsbevisen inte är fullständig.4^ 
Dessa författare har dock inte såsom de tidigare citerade företagit 
några egna studier som styrkt de anförda farhågorna. 

I en nyligen utkommen rapport redovisar Nordenfelt óch Lindahl 
reglerna för den moderna dödsorsaksstatistiken och SCBs praxis vid 

A. 9 
bearbetningen av uppgifterna. Där påtalas bl a de problem som 
finns vad gäller kodning av underliggande dödsorsaker. 

Konklusionen blir att död- och begravningslängdernas uppgifter 
för 1900-talet kan anses som en fullgod källa för bl a socialmedi
cinska studier, men att dödsbevisen är att betrakta såsom primär
källa och därför äger en högre tillförlitlighet. 

För 1700- och 1800-talen ställer det sig emellertid annorlunda. 
Eftersom varken dödsbevis eller sjukjournaler firpis före 1860 tvingas 
forskarna antingen förkasta källorna eller analysera dem utifrån de 
premisser som deras ursprung erbjuder. Ursprunget, dvs prästerska
pets noteringar om dödsorsaker i död- och begravningsländerna måste 
därför källkritiskt granskas. Detta sker i kapitel 11:4. 

3.4 övriga källor 

Generella uppgifter om sjukligheten i tuberkulos finns inte förrän 
ett stycke in på 1900-talet.44 Däremot kan sådana uppgifter fås för 
enskilda grupper, t ex via sjukhusjournaler och efterlämnade hand
lingar från lungsjuka. Skönlitteraturen, sanatoriehandlingar som t ex 
patientföreningars arkiv och de lungsiktigas egna tidningar har gett 
värdefull information om sjukförhållandena. 

För lokalstudierna är källunderlaget rikt. Huvudkälla har varit 
död- och begravningsböckerna men bakgrundsdata om de avlidna 
och deras familjer har också hämtats från övriga kyrkoböcker, dvs 
husförhörslängder, födelse- och dop-, lysnings- och vigsellängder 
samt flyttningsattester. När informationen från dessa sammanställs 
på individ- och familjenivå erhålls en god stomme med biografiska 
bakgrundsdata. Förutom kyrkoarkivens handlingar har också många 
andra källor nyttjats, såsom mantalslängder, avräkningsböcker, 
arbetsjournaler, bouppteckningar, topografiska handlingar och 
offentlig statistik. Syftet har varit att ge en så tydlig bild som möj
ligt av de undersökningsområden och grupper som studeras. Källor
na beskrivs i de sammanhang där de nyttjas. I de fall excerpter eller 
uppgifter tillställts författaren från andra forskare anges detta. All 
övrig information har excerperats ur originalkällorna. Dessa källstu-
dier har sedan kompletterats med fotografier och intervjuer med 
efterlevande släktingar inom de lungsotsfamiljer som skildras. 
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När det gäller studiet av tuberkulosens bekämpande har följande 
arkiv varit särskilt värdefulla: Svenska Läkaresällskapets arkiv och 
bibliotek, Oscar II:s Jubileumsfonds arkiv samt Svenska National
föreningens mot Tuberkulos arkiv och bibliotek (numera Svenska 
Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar). Särskilt den 
senare arkivbildningen har varit av stort värde. Däri ingår förutom 
protokoll, skrivelser och räkenskaper även handlingar och berättelser 
från dispensärverksamheten, barnhemmen och de socialhygieniska 
experimenten. I Nationalföreningens bibliotek finns en unik sam
ling tuberkuloslitteratur, tidningsklipp och foton. Nationalföre
ningens personal har likaledes varit en värdefull informationskälla. 

I Medicinalstyrelsens arkiv har dels skrivelser och protokollförda 
diskussioner i tuberkulosärenden, dels förste provinsialläkarnas 
rapporter nyttjats. Diskussionen kring tuberkulosvårdens utformande 
har även följts i riksdagsprotokoll, propositioner och offentliga ut
redningar. Landstingstrycken samt protokoll och aktserier som berör 
tuberkulosvården inom Västernorrlands och Norrbottens län har 
likaså beaktats. 

österåsens sanatorium har specialgranskats. Dess patientjournaler, 
styrelseprotokoll, årsberättelser och obduktionsprotokoll har nytt
jats. Dessutom har patientföreningens handlingar, klippböcker och 
sanatorietidningar använts. De skrivna källorna har även här komp
letterats med personliga intervjuer med f d patienter och sana
toriepersonal, såväl läkare som sköterskor och biträden har inter
vjuats. 

4. Metod 

4.1 Inledning 

Med metod avses här dels insamlings- och bearbetningsmetod, dels 
analysmetod. 

Av ovanstående redogörelse framgår att ett utnyttjande av den 
officiella statistikens dödsorsaksuppgifter om tuberkulos förutsätter 
en bearbetning av de olika rubrikerna så att de kan jämföras trots 
att nomenklaturerna växlat. Kriterier måste därför fastställas för att 
möjliggöra sådana jämförelser. 

I föreliggande arbete nyttjas de metoder och forskningsresultat 
som publicerades kring sekelskiftet 1900 vad gäller lungtuberku
losen. Det är Gustav Sundbärgs två artiklar i Statistisk Tidskrift 
1905, Kungliga Tuberkuloskommitténs beräkningar av lungsotsdöd
ligheten 1901—1905, SCBs specialundersökning av lungtuberkulosen 
1906—1910 samt den statistik som finns publicerad dels i SOS-Döds-
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orsaker, dels i Medicinalstyrelsens berättelser och slutligen i Arose-
nius' översikter över tuberkulosdödligheten i Sverige 1911-43 liksom 
Tuberkulosregistret från 1969 och framöver.45 

Dessa publikationer ger inte en uttömmande bild av tuberkulosen. 
Bristerna är särskilt stora för den tidigaste perioden, dvs 1750—1830. 
Primärkällorna, död- och begravningslängderna, innehåller mer om
fattande och nyanserad information än som hittills har utnyttjats. 
Sundbärgs redogörelser för tiden 1750—1830 omfattar t ex endast 
siffror för hela län. För Norrlands del är detta fatalt, eftersom 
Norrland vid 1700-talets mitt bestod av endast två län.46 För att ge 
en mer nyanserad bild av förhållandena har därför de församlings -
och pastoratstabeller som används för att pröva »indianhypotesen» 
också ägnats en utförlig metodisk behandling. 

Inledningsvis redovisas dock först hur dödsorsakerna behandlats 
i de sju socknarna där primärmaterialet kodats och bearbetats enligt 
flera olika metoder som sedan jämförs i ett senare avsnitt. Därefter 
redovisas hur uppgifterna över dödsorsaker i tvärsnittet 1805 bear
betas och analyseras. Sedan behandlas bearbetningen av de norr
ländska undersökningsområdena, Sundbärgs beräkningsmetoder och 
de ovan nämnda tuberkulosutredningarnas tillvägagångssätt. 

4.2 Sockenstudierna 

Den metodiska avsikten med sockenstudierna är att utröna de en
skilda dödsangivelsernas ursprung med tonvikt på bröst- och lung
sjukdomarna. Därför ägnas upphovsmännen, dvs prästerskapet, sär
skild uppmärksamhet. 

En noterad uppgång i dödsorsaken bröstsjukdom kan t ex bero 
på att en nytillträdd präst använder denna beteckning för lungsot. 
Vid nästa prästskifte kan då andelen bröstsjuka sjunka och de lung
sotsdöda åter öka i antal. Möjligheten att det föreligger en sådan 
relation mellan dessa två benämningar utgör en av källstudiens hypo
teser. Förhållandet undersöks i kap II, avsnitt 5.7. 

Då databasens information om dödsorsaker i de sju socknarna 
inte tidigare nyttjats för dödsorsaksspecifika studier av detta slag 
har en del grundarbeten måst utföras innan den lagrade informa
tionen kunnat användas. Detta har skett inom avhandlingsarbetets 
ram och med medicinsk konsultation när så varit påkallat. 

Samtliga dödsorsaker i församlingarna har först listats i klartext. 
Dessa har sedan kodats så att stavningsvariationer eliminerats. Sedan 
har varje enskild dödsorsak studerats med avseende på innebörd. 
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Dvs för varje dödsorsak har samtidens läkeböcker konsulterats.47 

På så vis har olika beteckningar för samma sjukdomar kunnat hän
föras till gemensamma koder. Varje dialektal variation har erhållit 
en egen kod men grupperats i löpande ordningsföljd så att de står 
intill de för samtiden mer allmänt vedertagna beteckningarna för 
samma sjukdom. I de fall där latinska namn anges har dessa kon
trollerats via Lindskog & Zetterbergs »Medicinsk terminologi».48 

I de fall där diagnoserna är uttryck för en etiologisk definition har 
de fått en egen kod. Detta motiveras med att huvuddelen av 1800-
talets dödsorsaksangivelser är nosologiska och således ej baserade på 
den medicinska orsaken till sjukdomen. Dessa två synsätt har i möj
ligaste mån separerats vid kodningen. 

Denna fingradiga kodning omfattar sammanlagt 27 koder. Döds
orsakerna omfattar 60-70 olika rubriker. Sjukdomarna har sedan 
grupperats i grövre kategorier för att möjliggöra statistiska beräk
ningar. Kategoriseringen har utförts gradvis. Först summerades de 
angivna dödsorsakerna i en 27-gradig gruppering, som framgår av 
bilagorna I och VI. Bröst- och lungsjukdomarna utgör här fem olika 
grupper samt övrig tuberkulos en särskild grupp. Samtliga febrar 
utom bröstfeber har förts till en gemensam grupp. Större enskilda 
sjukdomar såsom andtäppa, barnsbörd, slag, olyckor, kräfta osv har 
egna koder liksom de epidemiska sjukdomarna. 

De sjukdomsgrupper som ansetts ha relevans för att bedöma lung
sotsdödligheten i församlingarna, har i en tredje fas grupperats i tre 
grova kategorier, A, B, C samt en grupp kallad »övriga dödsorsaker». 
Gruppen A innehåller endast de som avlidit i lungsot/lung-tuberku-
los/tuberculosum pulmonum. Gruppen B innehåller hela skalan av 
bröst- och lungbenämningar som t ex bröstlidande, bröstplågor, 
bröstfeber, hektik, tvinsot m fl. Gruppen C innehåller ur denna stu
dies perspektiv osäkra men intressanta dödsorsaker, som t ex lång
varig förkylning, långvarig hosta och långvarig feber. De tre grup
pernas exakta innehåll finns redovisad i bilaga I. 

Den allmänna dödligheten liksom dödligheten i grupperna A, B, C 
och övriga dödsorsaker har beräknats dels årligen och dels i fem-
och tio-årsintervall och för varje församlings totala period. Samtliga 
beräkningar har utförts köns- och åldersspecifikt. Åldern har klassi
ficerats i 15 grupper om vardera fem år. I det yngsta åldersbandet, 
dvs 0-4 år, har sedan särskilda studier utförts för de späda barnen, 
dvs i ålder under 1 år. Dödligheten uttrycks dels i absoluta tal, dels 
med olika relativtal. Olika dödsorsakers andelar av alla döda och i 
förhållande till medelbefolkningen beräknas liksom varje ålders
grupps procentuella andel av dödsorsakerna. 

För att möjliggöra jämförelser mellan de sju församlingarna har 
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den totala dödligheten direktstandardiserats med avseende på kön 
och ålder mot en standardbefolkning som utgörs av summan av de 
sju församlingarna. 

4.3 År 1805, ett tvärsnitt 

Under en period vid 1700-talets slut redovisades inte tabellerna läns
vis utan endast stiftsvis. Om man jämför landshövdingarnas samman
dragstabeller med konsistoriernas uppgifter för samma tid ser man 
att dessa inte riktigt stämmer med varandra. I vissa stift har ibland 
hela församlingar uteslutits ur sammanställningarna. Detta uppmärk
sammades av samtiden och föranledde en omorganisering av rutiner
na, så att länen åter blev redovisningsenhet.49 Från och med 1793 
sändes prosteritabellerna direkt till Tabellverket utan föregående 
läns- eller stiftssammandrag. På så sätt minskade antalet bearbet
ningsled och därmed felriskerna. Från 1802 skedde ytterligare en 
förbättring i och med att nya formulär antogs som prostarna årligen 
fyllde i och sände in med åtskillnad mellan landsbygd och städer.50 

1805 års tabeller baseras på dessa förbättrade redovisningsformer. 
I de nästföljande femårstabellerna, dvs åren 1810 och 1815 är upp
gifterna återigen mera osäkra till följd av krigsoroligheterna och att 
manskap bortkommenderat till Pommern inte finns medräknat.51 

Demografiska databasen har datoriserat uppgifterna i Tabellver
kets tabell I och delar av dess tabell III för året 1805. Tabell II, dvs 
dödsorsakstabellen är däremot inte behandlad. För att i denna av
handling möjliggöra en utförlig analys av lungsotens utbredning år 
1805 har därför tabell II excerperats och registrerats för samtliga 
Sveriges prosterier, städer och län (se bilagorna X och XI). 

För året 1805 analyseras följande grupper av dödsorsaker med de 
geografiska och demografiska indelningar som framgår av bilagorna 
X och XI. 

1) Lungsot, tvinsot, blodhostning — benämnd »lungsot» 
2) Håll och styng, bröstfeber — benämnd »bröstfeber» 
3) Febrar av alla slag 
4) Summan av 1 och 2 
5) Summan av 1, 2 och 3 

Lungsoten har en karaktäristisk åldersprofil. För att bedöma in
slaget av lungsotsfall i grupperna 2 och 3 har därför köns- och ålders
fördelningen i dem jämförts med den i gruppen 1, dvs lungsoten. 
Resultatet visade att gruppen 3 kraftigt avvek från lungsotens ålders-
och könsmönster. Avvikelserna måste tolkas som att gruppen inne
håller en stor andel sjukdomar av icke-tuberkulös natur. Denna ute
sluts därför ur de fortsatta analyserna. 
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Därefter har den totala dödligheten, dödligheten i lungsot samt 
dödligheten i »bröstfeber» på prosteri-, stads-, och länsnivåerna ana
lyserats dels var för sig, dels tillsammans. Först har den totala dödlig
heten beräknats och indexerats köns- och åldersspecifikt. För att 
möjliggöra jämförelser mellan olika områden har skillnaderna i köns-
och åldersstrukturer därefter korrigerats genom att den totala död
ligheten och dödligheten i lungsot samt bröstfeber omräknats genom 
direktstandardisering på konventionellt vis.52 Dels beräknas ett 
sannolikhetstal som anger den förväntade dödligheten inom varje 
område, SRR, dels beräknas standardiserade kvoter som uttrycker 
dödlighetsproportionen i förhållande till standardpopulationen, CRt 
Analysens standardpopulationer är följande: 

1) Rikets län, inklusive städer, jämföres med hela rikets städer och 
landsbygd. 

2) Rikets städer, även Norrlands, jämföres med hela rikets städer 
och landsbygd. 

3) Norrlands prosterier jämföres med hela Norrland, städer och 
landsbygd. 

4) Norrlands städer jämföres med hela Norrland, städer och lands-
bygd. 

De relativa dödstalen beräknas genom att dödsorsaksuppgiften ur 
tabell II divideras med folkmängdsuppgiften ur tabell III. Här kan 
en felkälla lätt uppstå. De geografiska områden som varje tabell avser 
är nämligen inte alltid helt jämförbara, så att en viss tabell II inte all
tid har en motsvarande tabell III. Ibland måste vissa justeringar göras. 
Därför har tabellerna kopplats manuellt och erforderliga justeringar 
utförts för att erhålla jämförbarhet och därmed möjliggöra beräk
ningar av kvoter med uppgifter från de olika tabellerna. 

Tabellerna har även kontrollerats mot uppgifterna i den officiella 
statistiken. Dessa har visat god överensstämmelse för samtliga län 
utom Göteborgs- och Bohus län där BiSOS uppger 118 429 personer 
medan Tabellverket uppger 119 514.53 I Västerbottens fjärde pros
teri ingår även finska Tornedalen, men i BiSOS har motsvarande upp
gifter extraherats, trots att de år 1805 de facto ingick i området. 
Totalt skiljer mellan den officiella statistiken och den här nyttjade 
endast två personer i gruppen »lungsot». I den officiella statistiken 
uppgavs år 1805 2 512 avlidna i lungsot; en summering av prosteri-
tabelle rn a gav 2 514 personer. 

46 



4.4 Bearbetning av mortalitetstabellernas dödsorsaksuppgifter 
1750-1830 

Hela dödsorsaksspektrat har behandlats sådant det framkommer i 
mortalitétstabellern; > tabell II på församlings- och pastoratsnivå 
som redovisades ovan i avsnitt 2:2. Nomenklaturerna finns återgivna 
i bilaga I och kommenterade i appendix A, »Dödsorsaksnomenkla
turer». I följande avsnitt redovisas metodtabeller för hela det norr
ländska undersökningsområdet. I bilaga II finns metodtabeller för 
respektive delområden och i bilaga XII redovisas de norrländska 
städerna. 

Tidigare har Arthur Imhof i ett antal studier med bl a Bengt I 
Lindskog och 0ivind Larsen bearbetat dödsorsaksuppgifterna i tabell 
II för ett antal sydsvenska och några finska prosterier för perioden 
1749—1773.54 Ett liknande arbete pågår för närvarande vid Öster
sunds landsarkiv.55 Den första periodens 33 rubriker har där gruppe
rats under 17 rubriker. Reduktionen har företagits genom att en rad 
dödsorsaker med var och en för sig mycket få dödsfall sammanförts 
till en samlingsgrupp.56 Olika dödsorsaker som avser »våldsam död» 
har likaledes förts till en egen grupp.57 För att möjliggöra jämförel
ser har i föreliggande arbete denna indelning i möjligaste mån bibe
hållits. Dock har gruppen »blodstörtning», som hos Imhof m fl ingår 
i samlingsgruppen, här erhållit egen rubrik då den är en för lungtuber
kulosen väsentlig dödsorsak. 

För efterföljande nomenklaturperioder har utförligare indelningar 
med färre dödsorsaker i samlingsgruppen konstruerats. I samtliga 
nomenklaturer har epidemiska infektionssjukdomar och andra en
skilda större sjukdomar särredovisats. Samlingsgruppens andel av 
alla dödsorsaker uppgår i medeltal till 8%. 

Tabell 7. Procentuella andelen dödsorsaker förda till samlingsgrupp i de norr
ländska undersökningsområdena 

därav i 
antal döda samlingsgrupp 

År = 100% antal % 

1749-1773 30 643 3 087 10.1 
1774-1801 40 269 3 464 8.6 
1802-1820 33 096 1 584 4.8 
1821-1830 17 382 1 592 9.2 

1749-1830 121 390 9 727 *TÔ 

Källa: Statistiska tabeller, tab II, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteckning, HL A). 
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Tabell 8. Procentuella andelen oangiven sjukdom i de norrländska under
sökningsområdena 

därav i 

Är 
antal döda samlingsgrupp 

Är = 100% antal % 

1774-1801 40 269 10 036 24.9 
1802-1820 33 096 8 381 25.3 

1774-1820 73 365 18 417 25.1 

Källa:Statistiska Tabeller, tab II, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteckning), 
HL A. 

I tabell 7 och 9 förekommer endast fyra delperioder trots att fem 
olika nomenklaturer — formulär — presenterats i bilaga I och appen
dix A. Detta beror på att den tredje officiellt redovisade nomenkla
turen, »formulär IV», endast förekommer enstaka år. I Hälsingland 
och en del norrlandsstäder används dock detta formulär för perioden 
1814—1820, se bilaga I:B. Den fjärde nomenklaturen, som uppges 
gälla från 1811—1820 har däremot använts av prästerna redan från 
1802 i de allra flesta församlingarna dvs »formulär III». Detta för
hållande har dock inte uppmärksammats i tidigare forskning. I ett 
fåtal fall har enstaka präster fortsatt att nyttja det tredje formulä
ret trots att ett nytt infördes från 1821. 

För vaije delperiod har frekvens tabeller över de tio vanligaste 
dödsorsakerna utarbetats. De redovisas i bilaga III. Vid beräkningen 
av de vanligaste dödsorsakerna i varje församling har »oangiven sjuk
dom» inte medtagits bland dem. Motiveringen är dels att »oangiven 
sjukdom» inte är någon egentlig dödsorsak, dels att motsvarande 
rubrik saknas i den första och femte nomenklaturen. Däremot har 
andelen »oangiven sjukdom» alltid redovisats i de tabeller som avser 
den totala dödligheten när sådan funnits. Den sammanlagda andelen 
»oangiven sjukdom» inom norrlandsregionerna framgår av tabell 8. 
Antalet avlidna med »oangiven sjukdom» i de olika församlingarna 
redovisas i bilaga II. 

Antalet döda har erhållits dels genom summering av tabell II, dels 
genom tabell I, som ger församlingarnas vitalstatistiska uppgifter. Om 
uppgifterna skiljer sig från varandra har båda redovisats i de ovan 
nämnda tio-listorna över de vanligaste dödsorsakerna, se bilaga III. 

Om man jämför antalet döda i de statistiska tabellerna med pri
märkällorna, dvs död- och begravningsböckerna, framgår att de 
statistiska tabellerna i allmänhet uppger färre döda än primärkällor
na. Detta beror sannolikt på att personer som avlidit i en annan 
socken än där de är skrivna ofta finns antecknade i död- och begrav-
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Tabell 9. Antalet döda enligt tabell I respektive tabell II i mortalitétstabel
lerna i de norrländska undersökningsområdena 

Antal döda 
enl tab I 

Antal döda 
enl tab II Diff 

1749-1773 30 643 30 641 +2 
1774-1801 40 269 40 195 +74 
1802-1820 33 096 33 121 -25 
1821-1830 17 382 17 440 -58 

1749-1830 121 390 121 397 -7 

Källa : Statistiska Tabeller, tab I och II, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteck
ning) , HL A. 

ningsböckerna. En attest sändes nämligen till den församling i vilken 
vederbörande var skriven. När så prästen vid årsskiftet förde sina 
statistiska tabeller uteslöts dessa »utsocknes» personer. 

Församlingstabellerna kan inte alltid entydigt särskiljas från pasto
ratstabellerna. Ett pastorat består av några intill varandra liggande 
församlingar. Pastoratstabellerna upprättas av moderförsamlingens 
kyrkoherde. I vissa fall kan man konstatera att de två enheterna 
tom sammanförts på ett och samma formulär. Genom att jämföra 
antalet döda i tabell I med motsvarande uppgift i tabell II har sådana 
avvikelser kunnat kontrolleras. I osäkra fall har församlingarnas 
död- och begravningsböcker konsulterats. De avvikelser som konsta
terats, redovisas i en särskild notförteckning för varje delområde, 
men medtages inte i statistiken för att undvika dubbelregistrering, 
se tabellerna 2-6 ovan. 

Mortalitetstabeller har också använts för andra områden än de 54 
Norrlandssocknarna. Bearbetningen av uppgifter för de Norrlands 
städer som inte ingår i regionerna redovisas i bilaga XII och Eskils
tuna i kapitel IX avsnitt 4. 

Också för de sju socknarna som djupstuderas har Tabellverkets 
befolknings- och dödsorsaksuppgifter jämförts med primärkällorna. 
Några större diskrepanser har inte konstaterats.58 

4.5 Sundbärgs beräkningar 

Sundbärgs beräkningar av lungsotsdödligheten avser endast län och 
städer. Hans strategi var att genom approximativa beräkningar för
söka avlägsna de olikformigheter som förekommer nomenklaturerna 
emellan. 
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a) Genom att fastställa definitionen av lungtuberkulos såsom lik
tydig med de gamla uttrycken lungsot och tvinsot tillsamman
tagna kunde han göra jämförelser för hela perioden 1774— 
1830. 
Av ovanstående redogörelse för nomenklaturerna framgår att 
tvinsot samredovisas med lungsot under tiden 1801—1820. 
Under övriga perioder dyker rubriken tvinsot tyvärr upp i väx
lande sammanhang. Särskilt besvärande är att barnadödligheten 
i tvinsot är svår att beräkna för 1800-talets tredje decennium, 
där endast »tvinsot hos äldre» anges. Sundbärg har löst proble
met genom att lägga till ett antal dödsfall i barnaåren så att 
relationerna mellan lungsot och tvinsot i barnaåren blir unge
fär desamma under åren 1821—1830 som under åren 1801 — 
1810.59 När det gäller skillnaderna mellan 1700-talets nomen
klatur och nomenklaturen åren 1802—1830 har Sundbärg däre
mot inte gjort några korrigeringar. 

b) I första nomenklaturen måste lungsot separeras från bröstsjuk-
om samt tvinsot från mjältsjuka. Genom att beräkna andelen 
lungsot åren 1776—1785 i förhållande till tvinsotsfallen erhöll 
Sundbärg en proportion på i medeltal 290%. Om proportionen 
lungsot/tvinsot är densamma under 1751/1773 medför detta 
71 326 döda i enbart lungsot. Det motsvarar 38.7% av gruppen 
lungsot och bröstsjukdom (184411 personer). Sundbärg har 
för varje år beräknat medelvärdet av å ena sidan 290% av tvin
sotsantalen och å andra sidan 38% av gruppen lungsot + 
bröstsjukdom. Resultatet blev 70 703 döda i enbart lungsot. 

Resultatet är givetvis en grov skattning men möjliggör en jäm
förelse av lungsotstalen med de efterföljande nomenklaturerna. 

c) Några sjukdomsgrupper som ibland ingår i lungsotsrubriken och 
ibland särredovisas, togs i konsekvensens namn med så att 
grupperna blir jämförbara. Det är »blodstörtning, blodhostning 
och förblödning», enbart »blodstörtning» samt »blodhostning 
och blodstörtning».60 Påpekas bör att hela antalet avlidna med 
dessa dödsorsaker är mycket litet i jämförelse med antalet som 
avlidit i lungsot. 

d) För städerna definieras lungtuberkulos efter 1861 såsom »tuber
culosis pulmonum, phthisis pulmonum och pneumonia chro
nica». De fall av lungblödning som förekommer inkluderade 
Sundbärg också eftersom de i allmänhet står på tuberkulos 
grund. I de fall då fler än en diagnos förekommer men någon av 
dem är tuberkulos i lungorna har även de medtagits. Däremot 
har inte de dödsfall som orsakats av »tuberculosis», »allmän 
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tuberkulos» och »akut tuberkulos» medtagits såvida inte anteck
ning om tuberkulos i lungorna förelegat. 

4.6 Modifiering av Sundbärgs metod 

Av ovanstående redovisning, punkt b), framgår att Sundbärg beräk
nat lungsotens andel av »bröstsjukdom och lungsot», vilka samredo
visas under den första perioden (I), dvs 1749—1773, genom att 
beräkna proportionen tvinsot och lungsot under den andra perioden 
(II), dvs 1774—1801. Han antog att proportionerna mellan de två 
dödsorsakerna varit desamma under de två perioderna. Med denna 
metod blir alltså uppgifterna om lungsot för den första perioden 
jämförbara med de senare periodernas uppgifter. 

Andra och bättre beräkningsgrunder än Sundbärgs är dock möj
liga. Andelen lungsot under den första perioden kan också upp
skattas genom att proportionen mellan »håll och styng» och »bröst
sjukdom» beräknas i förhållande till lungsot under de två tidigare 
perioderna enligt nedanstående förslag. Jämförelsetalen under den 
andra perioden bör inte väljas för alltför små regioner, med tanke 
på slumpmässiga variationer. I de företagna beräkningarna har där
för hela Sveriges proportions tal använts vid beräkning av läns talen 
och varje region vid beräkning av Norrlandsförsamlingarna. Följan
de dödsorsaksgrupper nyttjas i beräkningarna: 

Under den första delperioden (I) beräknas: 

A2 = antal döda i bröstsjuka och lungsot 
A3 = antal döda i håll och styng 
AIO = antal döda i tvinsot och mjältsjuka 
Al2 = antal döda i blodstörtning 

Under den andra delperioden (II) beräknas: 

B2 = antal döda i håll och styng, bröstfeber 
Bil = antal döda i blodhostning, förblödning 
Bl2 = antal döda i lungsot 
Bl5 = antal döda i trånsjuka och tvinsot 

Approximationer sker i tre steg: 

B 1 2 +  B i l  

B15 
X AIO 

B12 + Bil 
Cn — 
1  B 2 + B 1 2 + B 1 1  

X (A2 + A3 + A12) 
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De i avhandlingen nyttjade justerade värdena för andelen lungsot 
utgör sålunda medelvärdet av de två skattningarna 

c 3  = 1 / 2 ( C 1  +  C 2 ) .  

4.7 1905 års tuberkuloskommittés beräkningar 

Är 1905 tillsattes en kommitté för »verkställande af utredning 
angående åtgärder för människotuberkulosens bekämpande». Kom
mittén lät bl a utföra en undersökning om »lungsotsdödligheten 
ilandet 1901-1905».61 

Dödsorsaker finns för åren 1901-05 endast uppgivna för 62% av 
alla landsbygdssocknar. Pga denna defekt i statistiken gjordes ett 
approximativt tillägg som beräknades på följande vis: Domsagor och 
län utgör redovisade geografiska enheter. Först studerades de för
samlingar inom domsagorna som uppgav dödsorsaker för minst 90% 
av de avlidna. Sedan beräknades frekvensen lungsotsdödsfall inom 
dessa socknar. Dessa socknar fick därefter representera omkring-
liggande områdes lungsotsfrekvens 

»för så vitt socknarna i fråga utgöra en avsevärd del av området och icke 
intaga någon särställning i hygieniskt avseende.»6 ̂  

Dessa socknar betecknades »grupp A», övriga socknar som »grupp B». 
Procentandelen lungsotsdöda i grupp A antogs vara giltig också för 
B. Hela områdets lungsots dödlighet korrigerades därefter genom ett 
approximerat tillägg. Ju större antal dödsfall B-gruppen representera
de av hela områdets dödsfall desto osäkrare blev givetvis beräkningar
na. I områden med stora regionala skillnader är osäkerheten i mate
rialet särskilt stor. Beräkningarna finns dels för länsnivån, dels för 
vaije enskild domsaga. Uppgifterna används här med de korrige
ringar som vidtagits av utredarna. Städernas fullständigare uppgifter 
har inte blivit föremål för några korrigeringar. 

4.8 SCBs specialundersökning för åren 1906—1910 

Arbetet utgör en fortsättning av tuberkuloskommitténs beräkningar. 
Undersökningen baseras på de dödboksutdrag som prästerskapet 
insänt till SCB. Primärmaterialet till undersökningen liksom beräk
ningarna och resultaten, det mesta opublicerat, finns bevarat i SCßs 
arkiv och har utan ändringar nyttjats i föreliggande avhandling.63 

Den approximativa beräkningsmetod som beskrevs ovan i 4.7 
nyttjades även i SCBs specialundersökning.64 I de fall där B-gruppen 
omfattar mer än 50% av samtliga dödsfall inom en domsaga har 

52 



kraven på A-gruppen minskats så att 70-80% dödsorsaksangivelse 
ibland accepterats. 

Avsikten är att med ovan redovisade källor och metoder granska 
tuberkulosdödlighetens demografiska och regionala dödlighetsmöns
ter i Sverige 1750—1980. Ett grundläggande källkritiskt problem 
måste emellertid först angripas, nämligen prästerskapets förutsätt
ningar att ange den riktiga dödsorsaken i sina källor. 

5. Kyrkan och medicinen — om de svenska prästernas möjlighet 
att fastställa tuberkulos som dödsorsak 

5.1 Inledning 

Befolkningsstatistikens uppgifter härstammar från församlingarnas 
kyrkoböcker. Dödsorsaksstatistikens primärkälla är död- och begrav-
ningslängerna. I 1686 års kyrkolag, 2 kap 10§, föreskrevs att 

»prästerne skola hålla vissa längder på alle sine åhörare Huus ifrån Huus, 
Gård ifrån Gård.»65 

I lagen föreskrevs inte att prästen skulle anteckna dödsorsaker men 
väl: 

»The aflednas Namn, som i Kyrckian eller på Kyrckiogården äre begrafne, 
med kort underrättelse om dheras lägerställen, stånd, wilkor, lefwerne och 
ålder.»66 

I praktiken innebar detta att många präster även förde in dödsorsa
ken i längden. I en del socknar finns sålunda dödsorsaksuppgifter 
från 1600-talets slut.67 I de flesta församlingar finns dock inga 
egentliga dödsorsaksuppgifter förrän efter 1700-talets mitt. Från 
1749 ålades prästerna att föra särskild dödsorsaksstatistik. För att 
kunna återge församlingarnas dödsfall i de dryga 30-talet rubriker av 
dödsorsaker som fordrades behövde prästerna ett visst minnesstöd. 
Det blev därför naturligt för flertalet präster att föra in dödsorsaker
na i dödboken trots att detta inte direkt fordrades från vare sig 
domkapitel eller världsliga instanser. 

Prästemas förmåga att ställa rätt diagnos på dödsorsakerna, och 
särskilt tuberkulosen, är fram till 1860 av avgörande betydelse för 
källornas validitet och reliabilitet. Den inledande uppgiften blir 
därför i detta avsnitt att undersöka vilken kunskap som fanns att 
tillgå för prästerskapet i form av läkeböcker, folkmedicin och den 
pastoralmedicinska undervisning som ingick i prästernas utbildning. 

Därefter undersöks de enskilda prästerna och deras noteringar om 
dödsorsaker i sju socknar. Frågan är om och i vilken utsträckning 

53 



egenheter i varje prästs sjukdomsbenämningar påverkar dödsorsaks
uppgifterna. 

5.2 Inga läkare, men präster fanns i varje socken 

Tro och tradition är nära förknippade i folkmedicinen. Prästerskapets 
r o  

ansvar för människans hälsa har likaså uråldriga traditioner. 
Sjukdomar betraktades allmänt under medeltiden som en följd av 

syndigt leverne.69 Vid sjukdomsboten blev därför den själavårdande 
verksamheten central, det var fråga om en kamp mot de mörksens 
makter som alstrat sjukdomen. Botemedlen var i första hand excor-
cismer och olika »läsningar» men också medicinsk och kirurgisk 
verksamhet utövades. Under den katolska tiden hade klostren en 
sjukvårdande funktion. Ett embryo till sjukvårdsorganisationen hade 
också vuxit fram.70 

Reformationen medförde ett skarpt brott i den påbörjade sjuk
vårdsutvecklingen. Klostren stängdes och de katolska prästerna ent
ledigades. De protestantiska prästerna fick fortsätta sina företrädares 
själavård men någon organiserad sjukvård förekom knappast. Emel
lertid tycks detta inte ha influerat gemene mans behov och vana. 
Man fortsatte att vända sig till prästen inte bara vid själslig utan 
också vid kroppslig nöd. I varje församling fanns minst en präst. 
Denne var oftast den ende bildade personen i socknen och han kände 
sina sockenbor. Det var därför naturligt att fråga honom till råds, 
även vid sjukdomsfall. Dessutom var han billigare än de s k kloka 
gummor och gubbar som stod till buds. 

Bristen på såväl läkekunniga lärare som medicinsk litteratur var 
skriande.71 Under 1600-talet utgavs visserligen några läkeböcker som 
bl a behandlade lungsoten, men dessa fick ingen större spridning i 
landet.72 Det var först ett stycke in på 1700-talet som ett antal 
läkeböcker som vände sig till olika grupper, däribland prästerna, 
nådde en större spridning. Under 1700-talet blev det gemena präster
skapets insatser alltmer omfattande. Prästerna hjälpte de sjuka med 
läkeörter, de öppnade bölder och slog åder. De var inte ensamma om 
att utöva dessa sysslor. Kloka gubbar och gummor med varierande 
grad av skicklighet fanns liksom förr överallt. 

5.3 Kunskapen om lungsot i 1 700-talets läkeböcker och i folkmedi
cinen 

Sjuttonhundratalet var inom medicinen liksom inom många andra 
områden en blomstringstid i vårt land och uppvisar både omfattande 
och värdefull medicinsk litteratur. Det utkom också en rad lättfatt

54 



liga läkeböcker, författade av kunniga läkare. Böckerna hade olika 
målgrupper och var ofta både pedagogiskt och populärt hållna. Dess
utom spreds en mängd småtryck, »underrättelser» och flygblad.73 

När Vetenskapsakademien år 1747 erhöll utgivningsrätten till alma
nackorna förändrades innehållet delvis, mera medicinskt informativa 
artiklar började tryckas. Upplagorna var stora och nådde vid 1780-
talets mitt ca 300 000 exemplar.74 

Ar 1686 — samtidigt med kyrkolagen som stadgade att kyrko
böcker skulle föras — utkom Sveriges första farmakopé.75 En av dess 
medarbetare, Lars Roberg, översatte från tyska och publicerade 
Elias Beynon den yngres internationellt kända arbete.76 Boken 
utkom 1709 och var avsedd som 

»Välmeent Rådh och Underrättelse, huruledes man allehanda Menniskians 
in- och utwärtes Sjukdomar och Bräcklighet medh ringa, oanseenlige, dock 
godlundne Läkedomar hielpa skall, den Fattigom och särdeles på Landet 
boendom till Nytta och Gagn beskrifwit.»^7 

Bokens behändiga format (7x16 cm) tyder på att man ville göra den 
spridd och lättillgänglig också på svensk botten. Samme Beynon an
ses vara källa till den år 1675 av Carl Lind publicerade »Huuss-
Apothek och Läkie-book». 

I dessa böcker finns utförliga redogörelser för lungornas anatomi, 
fysiologi och sjukdomar. »Twinge so o t en eller Tråsiukan behandlas 
särskilt utförligt. I Carl Linds bok skildras tvinsotens symptom på 
följande sätt: 

»Teckn til Twingesot äro, när kroppen småningom förtäres, Menniskian 
Hostar och etterigh Materia eller War utsputtar een run Tijdh. Kinbeenen äro 
röda, och innerlig hetta, Näsan spetzig, Tinningarna infalla och Anden är 
tungh, och det utspottade Wäret är medh Blodstrimmer beblandat, och får 
med tiden een elack Lufft: The warda lättelig aff kiöld och Hetta wanmäch-
tige. Men om Håren uthfalla, så är redan Hectica confirmata een inrotat 
Siukdom, och är intet at curera, utan at uppehålla.»7** 

Författaren lämnar också noggranna föreskrifter om dieten. För
utom fisk, kött och gröt återkommer den gamla ordinationen om 
kvinnomjölk. Denna bör helst förtäras omedelbart: 

»I Italien sådant bruuk är, at the Ammar hålla för de Twinsuchtige, at the 
kunna hafwa en kiölande Drick, när them behagar.» 

Detta bruk spelade också stor roll inom den etablerade medicinen.79 

I »Den Barmhertige Samariten» står följande om »Twijne/eller Lunge -
Sota»: 

»Man skall observera en god Diaet, och med sådan Spijs bebland/ som för
hindrar Durchlop/ ty om hon får öfwerhand/ så är ingen förhopning mehr till 
någon Bättring. Fördenskull skall både Diaeten och Läkedomen wara förord-
nadt till en Anfuchtning och medelmåttig kyhlning...Den Siuka måste hafwa 
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sin Ro och intet bemöda sigh myckit/ ej heller äta förmyckit/ intet affkiära 
sigh Sömnen/ undfly såfwande om Dagen/eller hafwa högt under hufwudet/ 
och lijka som sittiande slumra/ men intet liggia på Ryggen/ sig för Wrede/ 
Bedröf weise/ samt altförhastiga Förändringar ach ta / ty slijka mutationes 
fubitancae, förtaga Matens Wärckan uti kroppen; deremot måste han beflijta 
sig om andra Roligheter och Tijdsfördrif.»®^ 

Här återfinns således den sanatoriebehandling som två århundraden 
senare blev lege artes. Beynon beaktar både dieten, sjukrummets 
och sjukbäddens anordning. Här finns ansatsen till en systematiskt 
ordnad kur.81 

Ar 1740 disputerade Abraham Bäck på en avhandling om »Phthisis 
imminens», hotande lungsot, dvs lungsotens tidigare stadier. Lärare/ 
preses var medicinprofessorn Rosén von Rosenstein. Samme Bäck 
blev senare preses i Collegium medicum och utarbetade tabellverkets 
två första dödsorsaksnomenklaturer. Bäcks avhandling är betydande 
därför att den fokuserar uppmärksamheten på vikten av tidiga och 
säkra diagnoser samt tidig behandling. De äldre läkeböckerna disku
terade endast den långt framskridna lungsoten. Det stadium som 
kallades Phthisis i Bäcks avhandling börjar också med en beskrivning 
av Phthisis pulmonalis, som en sjukdom karaktäriserad av avmagring, 
sårbildning i lungorna samt feber. Men författaren går vidare och 
söker efter 

»iaktagbara symptom vilka uppträder före lungphthisen.» 

Det är dessa symptom, i början obetydliga och lätt förbisedda, som 
författaren sammanför under begreppet Phthisis imminens.82 

I J A Darelius' »Socken-Apothek och någre Huscurer», från 1760, 
finns en utförlig beskrivning av och kur mot lungsoten. Han tecknar 
där inledningsvis en bild av sjukdomens utveckling från obetydliga 
och smygande symptom till mer hotande och han betonar vikten av 
att behandlingen påbörjas tidigt. Kuren innehåller åderlåtning, prak
tiska råd om livsföring och en utförlig medikamentös del. Det i folk
medicinen återkommande tjärvattnet återfinns också här. Dessa råd 
utgjorde antagligen länge norm för behandling av lungsot. 

Darelius skriver beträffande lungsoten att den 

»Är nästan mera allmän hos förnäma än bondefolk; mera i städer än på landet. 
Wisse slägter äro faine för den ärfteliga lungsoten. I lungan blifwer då en böld, 

eller hårdheter, som sällan kunna botas. 
Ofta händer att lungan på det sättet blifwer siuk af andra händelser, såsom 

antingen af blodhostning, elaka pleuresier eller håll och styng, långsamma 
flussar, ståckade wätskor i bröstet, illa botade fråssor och andre febrar, för
kylningar, skörbjugg, smitta eller elak stank, och alt som genom andedrägten 
kan skada lungan. Den som är fallen för lungsot, blir snart smittad af en 
annan lungsiktig, om han länge med honom ligger i säng, och får siukdomen 
lätt af små fel nog i lefnadssättet. Den har ock merendels ömt sinne, smala 
lemmar, lång och smal hals, är finhyld, merendels kvick, ung, rödblommig, 
har utbögde axlar, trångt bröst, och ofta starka blödningar. 
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Lungsoten kännes snart igen, när den kommit till någon högd, eller warat 
någon tid, men i första begynnelsen är den ofta swår, at igenkänne. När man 
frågar efter, huruvida den siuka kan hafwa lungsoten i arf, eller af andra ord
saker, och ser den siukas lynne, samt huruwida den kan wara mer eller mindre 
dertill fallen, så är ej swårt att finna; om hostan som merendels är ifrån bör
jan, antingen torr eller wåt, liten, hackande, kittlande, djup, långsam eller 
hastig; om tyngd på bröstet; om någon liten andetäppa wid gående; om efter
middagen någon liten hetta; om magerhet och aftråning; om nattswett; 
om blodhostning; om warig uphostning och om matthet efter sömnen, betyda 
redan börjad lungsot. 

När den warat så länge, at mycket uphostas, at man wid minsta rörelse är 
andetäpt, at man flyter ofta i swett, hwar gång man sofwer, at man twå eller 
tre timar efter måltiden får hetta, och at benen swulna, så är föga någon bot 
at wänta, och än wärre är det, när febern warar ständigt, när durchlopp på
kommer, håret affaller, naglarne hopdragas, målet är hest och wäsande och 
uphostningen trög.» (min kursiv, 8^). 

Symptomen var m a o uppenbara och förloppet väl bekant för präs
terskapet. 

Darelius hävdade således att lungsoten framförallt drabbade sam
hällets överklass och att den var vanligare i städerna än på landsbyg
den. Dessa påståenden återkommer ideligen i 1700-talets medicinska 
litteratur.8"* 

Sven A Hedins läkarbok, från 1796, »Handbok för pracktiska läka
revetenskapen», har kanske inte samma inställning till malnutritio-
nens betydelse för tuberkulosutvecklingen som både äldre och nutida 
författare angett, men understryker å andra sidan smittsamhetens 
betydelse. Han hävdar frankt att 

»Omåttelighet i mat och dryck är utan gensägelse närmare väg till plågor, 
till sjukdomar och till grafven, än sjelfva den strängaste tarflighet...Man måste 
tro ärfarenheten och icke hvad en spitsfundig uppställare av Diétiska Reglor 
tror sig kunna våga såsom drag af snille och originalité. — Alt hvad som är 
för mycket skadar (Hedins kursiv). Podager, Gikt, Slag, Lungsot, Bio floder 
och Nervfsjukdommar äro i synnerhet alster af öfverflöd och omåtteliga 
njutningar. Dessa sjukdommar höra också till mängden af de rika och väl
mående Stadsboar; Landets tarflige invånare äro derifrån befriade.» (min 
kursiv,8^) 

Phthisis pulmonalis (lungsot) visar sig med följande tecken: 

Man känner en kringspridd plåga i bröstet, hvilken tyckes uppkomma stun
dom under bröstbenen, och stundom ifrån sjelfva lungans djup. Derefter bör
jar en torr hosta, som räcker längre utan förändring, hvilken är så mycket 
mera caracteristisk, om efter måltiden en benägenhet till kräkning förmärkes 
med någon feberrörelse. Andedrägten är mera tung och häftig, särdeles vid 
minsta rörelse. Ljudet börjar blifva hest och liksom klingande. Oro och ned
slagenhet infinna sig. Småningom börjar det som upphostas at få en föracktig 
med salt blandad smak. Appetiten tar af. Pulsen blir snäll och liten, och en 
tärande feber märkeligare. Merendels är al tid en naturlig disposition till 
Lungsot förhanden, hvaraf man innan utbrottet kan sluta till den personens 
förestående öde, som hotas af sjukdommen. En sådan har lifliga ögon och 
mycken rodna på kindbenen, ansicktet är mera långt och spitsigt, halsen 
lång, bröstet platt och intryckt, och skuldrorne smalare och upphöjda. Lyn-
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net är ombyteligt, mera benägit at taga intryck af vrede än andra passioner, 
utom kättja, hvartill desse slags sjuka äro ganska böjde, och som mer än alt 
annat bidrager att gifva sjukdommen et hastigare utbrott. Till blodhostning 
visar sig altid en stor benägenhet, äfvenså till Haemorrhoider. 

Emellan 16 och 35 året utbryter denna slags lungsot, förr eller senare, 
efter de omständigheter som påskynda utbrottet. Dessa äro tidige Giftermål, 
större Utsväfningar, flera Barnsängar, häftiga Förkylningar o.s.v.» (Hedins 
kursiv) 

Vid sjukdommens tilltagande blifver febren på eftermiddagarne mera be
svärande. En hetta kännes inne i flata handen, matlusten går mer och mer för
lorad, och en klibbig och högst mattande svett infinner sig om morgnarna. 
Sömnen är afbruten och orolig, och upphostningen ganska ömnig, då ock den 
upphostade materien kännes mer och mer saltstöt; den är gröngul och luktar 
ofta ganska illa. 
Uti tredje eller sista tideloppet är aftyningen ganska stor, kraftlösheten 
tryckande, och nattsvetten olidelig. Den sjuka är hes och ganska andtäpt. Nu 
svullna fötterna och äfven händerna, och en colliqvative diarrhé innfinner 
sig, hvarefter döden efter några veckor, ofta efter 6 a 10 dagar slutar lif-
vet.»8^ 

Lungsotens orsaker står, säger Hedin, att finna i ett komplicerat sam
spel mellan arv och miljö. För de flesta ftiserna anses kroppskonstitu
tionen spela en avgörande roll, men för vissa arter av lungsot fast
slår Hedin »at här icke är någon ärfd disposition».8 7 Omåttlighet i 
mat och dryck anses visserligen bidra till lungsot men samtidigt 
betonar Hedin vikten av en mera födande och stärkande kost vid 
behandlingen av lungsot.88 Osunda folksamlingar och dålig luft 
bidrar starkt till smitta. Häftiga förkylningar och inflammationer kan 
lätt övergå till lungsot. 

Till dessa empiriskt grundade orsakssammanhang fogar Hedin 
rent moraliska aspekter. En viss typ av phtis ansågs t ex drabba i syn
nerhet »Gamla personer, som låtit kättjefulla begär förleda sig till 
utsväfningar» och hos ynglingar uppstår sjukdomen hos de »som 
genom sjelfbefläckelse försyndar sig». 9 

Boken är en märklig blandning av klara och koncisa beskriv
ningar och en repressiv moralism som stämmer med tidens ton och 
måhända prästernas värderingar. Den på empirin grundade och 
nosologiskt systematiserade medicinen har vad gäller lungsotens 
senare stadier nått både precision och klarhet. Sökandet efter orsaks
sammanhangen blir alltmer uttalat om än uppblandat med moralism 
och skrock. 

Trots intresset för medicin och utbudet av läkeböcker hade den 
lärda medicinen låg standard ännu ett gott stycke in på 1800-talet. 
Dess nära samband med den folkliga läkekonsten är uppenbar. 

Det finns också belägg för att de läkeböcker som spreds också 
studerades av de s k kloka.90 Vid sidan av dessa läkeböcker florerade 
s k svart konst böcker?1 Tryckta sådana finns omnämnda redan på 
1500-talet och spreds i folkupplagor eller avskrifter. 
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»Svartkonstboken innehöll edit vad den kloke behövde veta. Där kunde han 
läsa vilka botemedel, han borde begagna mot var åkomma, vilka läsningar, 
som passade för de skilda sjukdomarna,...Den har i folkminnet framstått som 
den klokes både lag och evangelium.»9 ^ 

Q O 
Lungsot och andra bröstsjukdomar kunde exempelvis »läsas bort». 
Sjukdom och död ansågs ofta inte ha sin grund i naturliga orsaker 
utan i övernaturliga krafters spel. Lungsoten kunde liksom andra 
sjukdomar överföras till djur, växter eller andra människor.94 

Medicinen innehöll också ett moraliskt element. Var fredlig, betala 
dina skulder och motstå äktenskapsbrott så skyddar du bäst din 
familj från sjukdom.95 Sjukdomen blev ett viktigt sanktionsmedel 
mot asocialt beteende. De medicinska diagnoserna sågs som ett ut
tryck för en social rättvisa.96 Normerna var desamma som kyrkans. 

Det ligger kanske nära till hands att skilja de många gånger hed
niska riter som de kloka hängav sig åt från prästernas medicinska 
arbete. Men en sådan uppdelning bör brukas med stor försiktighet 
då den lärda medicinen stod den folkliga nära. 

I ett samhälle med bristande folkbildning var det inte heller så 
självklart att prästens funktion så klart särskildes från urgamla tra
ditioner och skrock. Vissa präster ansågs tom besitta trolldoms
kraft.97 Etnologen C H Tillhagen härleder denna tro från den tid då 
hövding, präst och medicinman var en och samma person. 

»I det gamla fornnordiska samhället var det närmast goden, dvs den som 
skötte de prästerliga sysslorna, som hade ansvaret också för magien och 
sjukdomsboten.»9® 

Många både praktiska och traditionella skäl förklarar således präster
skapets medicinska roll i det förindustriella samhället. Det var dessa 
förutsättningar som myndigheterna utgick från när den svenska 
dödsorsaksstatistiken organiserades. 

5.4 Myndigheterna uppmärksammar prästerskapets medicinska roll 

Vid 1700-talets mitt var läkarbristen alltjämt svår. Prästsonen Linné 
ansåg att effekten av detta kunde lindras om man gav prästerna 
medicinsk utbildning. I sin »Skånska Resa», som utkom 1751, skrev 
Linne': 

»Den fattiga Landtmannen flyr för Apotheket, der ofta lifwet säljes dyrt: 
är rädd för Medicis och Chirurgis, dem han ej wet åtskilja och wälja: har 
största förtroende till sin själesörjare, och rådför sig gerna med honom i 
nöden. Det wore en stor sak för Riket, om de mäste präster på landsbygden 
förstodo at curera de allmännaste sjukdommar, som årligen bårtrycka så 
många tusende af allmogen, och som merendels lättast botas, såsom Dysen-
teri, Skörbjugg, Rosen, Sura ben, Brännsjukan, Frossan. Hela den weten-
skapen wore lättlärd af de studerande, då de ännu äro wid Academien, högst 
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på åtta dagars tid. Huru lyckelige wore icke Inbyggarne om Prästerne för-
stodo. at bota desse sjukdommar med den medicine, som wäxer utan pen
ningar för hwars och ens dör? Hwad förmon h wore icke detta för Riket? 
Hwad nöje och heder hwore det icke för dem sjelfwa.»^ 

Linné levde som han lärde. I ett brev 1754 till Abraham Bäck säger 
sig Linné vara ivrigt sysselsatt med att lära bondestudenter enkel 
medicin.100 

Stormaktstiden hade inneburit en lång period av krig med svält 
och umbäranden. De svåra svältåren under 1700-talets första decen
nium förvärrade situationen.Befolkningen hade kraftigt decimerats. 
Åtminstone var detta den allmänna meningen.101 Ute i Europa hade 
merkantilismen som ekonomiskt-politiskt system länge omhuldats. 
Genom statlig reglering skulle produktionen maximeras. En grund
läggande förutsättning för detta var en stor och livskraftig befolk
ning. Samtliga intressenter syntes eniga om detta axiom.1 Den 
merkantila doktrinen om att 

»staters välmåga och styrka kommer hufvudsakligen an på deras folkmycken
het.» 

blev grundläggande evangelium också för frihetsitden. Nu var tid 

»att räkna och mönstra de trupper, med hvilka Sverige i fredlig tid skulle 
inom egna landamären, återeröfra hvad de i krigets blodiga följder förlo
rat.»10^ 

Trevande försök till befolkningsstatistiska beskrivningar gjordes. 
Sundhetskommissionen, inrättad 1737 och Vetenskapsakademien, 
inrättad 1739, hävdade befolkningspolitikens värde. Efter utländskt 
mönster genomdrev slutligen Vetenskapsakademien att Tabellverket 
inrättades. Året var 1749 och tiden var mogen. 

Läkarkåren var alltjämt liten och ansvaret för människors hälsa 
liksom det nytillkomna ansvaret att inför myndigheterna föra be
folkningsstatistik och rapportera farsoter vilade därför tungt på 
prästerskapet. 

Linne's tanke om att lära prästerna mera medicin togs upp av 
samtidens medicinska myndigheter. Från 1700-talets mitt uppmärk
sammas förhållandena och får en mer officiell status och sanktion. 
Collegium Medicum, Sundhetskommissionen, liksom Tabellverks
kommissionen betonade prästerskapets roll inom medicinen. I sin 
stora monografi över Medicinalväsendets historia härleder Hjelt 
spåren till en från Collegium Medicum till konsistorierna riktad 
skrivelse (1755) där prästerskapet uppmanas att 

»vid utbrytande farsot omedelbart derom underrätta provinsialläkaren eller, 
där sådan icke fanns att tillgå, collegium medicum.»104 

Prästerna kom så småningom att anlitas alltmer i sjukvårdens tjänst. 
Hjelt refererar en mängd cirkulär och ålägganden av medicinsk karak
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tär som riktade sig till prästerskapet.105 I samband med Tabellver
kets upprättande och Tabellkommissionens arbete uppmärksamma
des särskilt prästernas kompetens, då det ju ålåg dem att anteckna 
dödsorsakerna och sedan sammanställa dem till tabellverksstatistik. 

I en avhandling från Åbo år 1762, »Enfaldiga tankar om nyttan 
och nödvändigheten för en präst, at äga insikt i medicine», betonas 
särskilt vikten av prästerskapets medicinska kompetens, så att de för
mår lämna riktiga upplysningar angående dödsorsakerna.106 Dessa 
tankar återfinns också hos många andra av tidens skribenter.107 Det 
finns också många belägg för prästernas medicinska kunnande. 
Många av dem bedrev läkarpraktik.108 Det låg väl i linje med upplys
ningstidens utilistiska syn.109 

Många av de läkeböcker som publicerades vid denna tid fungerade 
som myndigheternas redskap. De vände sig ofta till allmänheten eller 
vissa målgrupper som präster eller klockare. J A Darelius som skrev 
på uppdrag av Collegium Medicum vände sig t ex till församlingarnas 
klockare. I inledningen till sin »Socken-Apothek och någre Hus-curer» 
berättar Darelius hur kyrkoherden i Gillberga beklagade sig hos lands
hövdingen 

»at folket i dess församling af wanskötsel årligen til stort antal afgått; at det 
wore omöjeligit för socknens aflägsenhet och fattigdom skull, at kunna bi
springa dem med läkareråd och botemedel; at han wäl hade en klåckare i 
socknen, som kunde åderlåta, något läsa och skrifwa, samt anwända några 
husmedel i wissa siukdomar, fast utan någon ordning och pålitelig anled-
ning.»H0 

Darelius beskriver därefter hur denne klockare på uppdrag av Colle
gium Medicum fick vistas hos Darelius på Serafimerlasarettet. 
Darelius var överläkare där och tillika assesor i Collegium Medicum. 

Under månaderna i Stockholm förde klockaren anteckningar. 
Dessa redigerades sedan av Darelius och resulterade slutligen i den 
berömda boken. 

»Klockaren tjenar sina grannar med särdeles förmån, hwilket uppmuntrat 
mig at framgifwa detta, sådan t som det då war efter klåc karen begrep inrättat, 
utan at ändra orden, som borde skrifwas med latinska bokstäfwer, annor
lunda än de allmänt uttalas, hwilket skedt i den tanka, at äfwen fiere socknar 
på detta sätt, lättare torde kunna blifwa betjente.»* * * 

Darelius tillvägagångssätt är ett intressant exempel på hur dåtidens 
myndigheter kunde arbeta. Samme Darelius förslog, i enlighet med 
1755 års Kungliga brev, att varje socken borde ha en klockare som 

»kan öpna ådren, den samma kunde tilliga wara apotheks föreståndare, så 
framt ej någon annan wore dertil hugad och til hwilken socknen hade större 
förtroende.» I* 2 
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Samtidigt som boken tar sin utgångspunkt i ett folkligt språk och 
riktar sig till »Hwar och en som kan läsa i bok» så är den skriven 
av en läkare med dåtidens högsta kompetens. Sten Lindroth påpekar 
också att Darelius bok rönte framgång även i Danmark där den 
utkom i flera upplagor.113 Boken granskades av Collegium Medicum, 
som i oktober 1759 anhöll hos Kongl. Maj:t att varje kyrka i riket 
borde åläggas att inköpa ett exemplar av boken.114 

5.5 Prästernas medicinutbildning 

Prästernas möjligheter att förkovra sig inom medicinen ökade. Under 
1730-talet hade en ny forskargeneration, med män som Linné, 
Celcius och Rosén von Rosenstein m fl, tagit säte i Uppsala. Det var 
män med breda register, där medicinen intog en betydande plats. 
Läkarna och läkarvetenskapen åtnjöt under 1700-talet ett utomor
dentligt anseende.115 

Samuel Lithovius liksom flera andra hävdar att 

»en studerande som blifwa Präst, skal under thes wistande wid Academien 
anwända på en eller par terminer (om han någonsin kan) en eller par timmar 
hwar dag til at biwista medicinska föreläsningar både uti diaeten och lärdo
men om hälsans praeserverande, som ock uti the mäst gångbara siukdommars 
kännande och botande, uti the nödwändigaste inrikes Medicinal wäxters 
kännande mm.»^^ 

Man levde alltjämt i en tid då gränserna mellan universitetsfakulteter
na var flytande och föränderliga. Bl a gav Linné 1759 ett medicinskt 

1 1 7 .  
kollegium för teologie studerande. Tidens medicin var som uni
versitetsämne betraktat »en allomfattande, halvt encyklopedisk 
vetenskap».118 Värdet och omfattningen av präststudenternas aka
demiska skolning i medicin bör därför vägas med stor försiktighet. 
Jämfört med deras senare praktiska erfarenhet betydde förmodligen 
spånorna från den medicinska vetenskapen föga. 

För perioden 1750 till ca 1815 finns ett starkt intresse från myn
digheternas sida att delge prästerna denna kunskap. Möjligheten att 
inhämta medicinsk utbildning bereddes på sina håll redan på gymna
sienivå.1 19 

Collegium Medicum drev på och försökte få till stånd medicinska 
lektorat vid gymnasierna. I ett brev till Kungl. Maj:t föreslås det bl a 

1  O A  
att »de mästa prästerna ordineras wid gymnasierna—». * De medi
cinska lektoraten förenades ofta med den då »lönlösa sysslan» som 
provinsialläkare och detta nyttjades tom som ett argument för in
rättandet. 

Som exempel på närheten mellan medicinen och teologien kan 
man nämna Nils Gissler, sedermera provinsialläkare i Västernorr -
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land. Gissler studerade under 1730-talet till präst i Uppsala. Förutom 
studier inom teologi, astronomi, fysik och kemi besökte han Rosen-
steins föreläsningar, 

»för att inhämta så mycket, att han som prest på landsbygden, skild från 
läkare, skulle kunna hjelpa sig sjelf och andra.»121 

Få gick emellertid så lång som Gissler. Hans intresse för medicinen 
tog överhanden och han blev med.dr och erhöll 1743 ett medicinskt 
lektorat vid gymnasiet i Härnösand. Där fick han möjlighet att 
undervisa många blivande präster i medicin. 

De medicinska lektoraten var dock få och motarbetades av bl a 
domkapitlen.122 Motståndet föranledde en kunglig befallning till 
biskoparna och domkapitlen att man i prästexamen vid de kon
sistorier där en av lektorerna var medicus, skulle hålla förhör också 
i medicin.123 Resultatet tycks inte blivit det åsyftade. 1810 konsta
terar medicinlektorn i Strängnäs att de flesta domkapitlen inte längre 
håller förhör i medicinska spörsmål vid prästexamens avläggande.124 

Ambitionen att bibringa de präststuderande medicinsk kunskap 
koncentrerades alltmer till den akademiska nivån. Myndigheternas 
behov av en pålitlig befolkningsstatistik betonades. Man såg i prästen 
en möjlighet till billig läkarhjälp för att »öka folkhopen». Läkarväsen-
det var visserligen under utbyggnad men arbetet var kostnadskrävan
de och gick långsamt. Inom prästerskapet var meningarna delade.125 

Det ligger i sakens natur att avvägningen mellan det prästerliga och 
det medicinska många gånger var en grannlaga uppgift. I den debatt 
som under 1800-talets första årtionden fördes om den s k prästmedi-

i  n r  
einen förekom argument såväl för som emot. Prästmedicinen 
innebar, att prästerna skulle utbildas till att samtidigt vara läkare och 
läkarna skulle få bli präster. Många befarade att sjukvården skulle 
inkräkta på prästernas huvudsakliga arbetsuppgifter och vice versa. 
Teologie professorn Samuel ödmann utbrast 1813 att »då prästen 
blev doktor upphörde han att vara präst».12 ^ 

Ständerna hade 1810 beslutat att inrätta särskilda stipendier för 
studerande som ville avlägga både teologisk och medicinsk examen. 
Kanslistyrelsen påpekade dock att 

»läkekonsten borde af presterne utöfvas icke som ett yrke, utan blott som ett 
kärleks- och kristendomsverk af egen god vilja.»*2® 

Man gjorde således klar åtskillnad mellan läkarnas ovillkorliga plikt 
och prästernas frivilliga befattning med medicinen. Stipendierna 
rönte föga framgång och 1840 beslöt Riksens ständer att stipendier
na skulle omvandlas till rent teologiska och rent medicinska stipen
dier.129 

Vid 1830 års riksdag hade prästeståndet begärt befrielse från an
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svaret att ange dödsorsak för de avlidna. Kungl Maj:t biföll detta och 
från 1831 inskränktes prästerskapets skyldighet till att endast gälla 
dödsfall i smittkoppor och andra farsoter samt vid barnsbörd, olycks
fall, brott och självmord.130 

Tiderna hade förändrats, anspråken på vetenskaplig noggrannhet 
ökade och prästerna fann sig allt mer främmande för detta arbete. 
Samtidigt hade antalet läkare stadigt ökat. Specialiseringen tar sin 
början. 

Läkarkåren axlar en del av det ansvar som prästerskapet länge 
burit. Uppdelningen mellan själ och kropp blir allt mer markerad. 
Inom teologien betonas själen och hur denna vid dödsögonblicket 
lämnar kroppen och lyfter till de immateriella sfärerna. Kvar blir en 
kropp som läkarna nu tillåts skära i — obduktionen möter inte längre 
några hinder. 

5.6 Sju socknar 

I enskilda församlingar kan man följa hur ovanstående ambitioner 
och värderingar tar sig i uttryck hos varje enskild präst. Under 1700-
talets senare del och fram till ca 1830 anges ofta dödsorsakerna, 
sedan avtar bruket. Men det är inte så att 1830 utgör någon strikt 
gräns. De präster som utbildats under den »pastoralmedicinska eran» 
fortsätter att föra anteckningar om dödsorsaker så länge de arbetar. 
När en ny präst tillträder (efter 1830) sjunker i allmänhet andelen 
uppgivna dödsorsaker. Sjukdomsbenämningarna förändras likaså. 
Mellan 1750—1830 när prästerna förde årlig dödsorsaksstatistik 
framgår det att Tabellverkets nomenklaturer i viss mån influerat 
prästernas val av dödsorsaksbenämningar. Men beroendeförhållandet 
är begränsat. Hos de flesta prästerna är valet av olika sjukdomsbe
nämningar stabilt. Primärkällan, dödboken, har ett mycket mer 
varierat register av olika dödsorsaker än vad Tabellverkets mortali-
tetstabeller innehåller. Man kan i primärkällorna tydligt känna igen 
de sjukdomar som namngavs och beskrevs i samtidens läkeböcker. 
Som tidigare påtalats fanns t ex Darelius' »Socken-Apothek och någre 
hus-Curer», tryckt 1760, spridd till varje församling i vårt land. 

I kyrkoarkivens inventarielistor och i prästernas bouppteckningar 
har också andra läkeböcker påträffats. Så upptar t ex en inventarie
förteckning över Tuna kyrka från 1788 både Hartmans »Hus och 
Sockenapoteque» från 1765 och Darelius' bok. Ar 1831 har innehål
let i sakristians bokskåp utvidgats och innehåller förutom ovan 
nämnda läkeböcker också både Hedins och Faxes läkeböcker liksom 
supplementet till Hedins läkebok samt Pontins »Socken-apoteque» 
och Wadströms »Underrättelse om veneriska smittans botande».131 
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I Ernst Estlanders »Biblioteket i ett österbottniskt prästhem på 
1700-talet» finns också åtskilliga läkeböcker från 1700-talets senare 

i  o n  

del förtecknade. ^ 
Det ligger nära till hands att anta att en del av skillnaderna mellan 

olika frekvenser av dödsorsaker prästerna emellan beror på olika upp
fattningar om benämningarnas innebörd. Många av samtidens läke
böcker beskrev t ex bröstfeber och lungsot som sjukdomar med 

1 Q q 
snarlika symptom. 

En uppgång i dödsorsaken bröstsjukdom kan sålunda vara av-
hängig av att en viss präst använder denna beteckning för lungsot. 
Vid nästa prästskifte sjunker då andeldn bröstsjuka och de lungsots
döda ökar åter i antal. För att testa en sådan hypotes krävs en nog
grann analys av varje enskild dödsorsaksnotering, relaterad till präs
terna i de olika församlingarna. En förutsättning är att enskilda 
kyrkoherdar och komministrar kan knytas till tjänstgöringsort och 
tidpunkt.134 I en särskild promemoria, »Prästerskapets noteringar 
om dödsorsaker i sju socknar», ges en utförlig dokumentation av 
enskilda prästers terminologi.135 I bilagorna VI—VIII redovisas 
dödligheten och dödsorsakerna i de sju socknar som studerats. I det 
följande sammanfattas resultaten. 

I avsnitt 11:4:2 redovisades hur bröst- och lungsjukdomarna indelats 
i tre grupper, dels lungsot (A), dels de övriga »bröst-orsakerna», dvs 
bröstont, bröstfeber, bröstvärk, blodstörtning, hektik och liknande 
(B) samt ytterligare en grupp med mer oklara begrepp såsom hosta, 
långvarig förkylning, håll och styng med mera (C). Fördelningen av 
dessa sjukdomsgrupper har analyserats årsvis för var och en av de sju 
församlingarna. De har sedan summerats i perioder som motsvarar 
vaije prästs tjänstgöringstid. Efter varje kyrkoherdes frånfälle upp
står en s k »nådårstid», som kunde röra sig om flera år.136 Under 
nådårstiden sköttes kyrkoböckerna av nådårspredikanten. Nådårens 
dödsorsaker redovisas skilt från de ordinarie dödsorsakerna. De utgör 
ca 10% av alla dödsfall. 

Av samtliga sju församlingar framgår att ett samband föreligger 
mellan de enskilda prästerna och bruket av olika benämningar för 
bröst- och lungsjukdomar. Förhållandena framträder tydligast i 
Fleninge. En grov bild av lungsots- respektive bröstsjukdomarnas 
frekvens i Fleninge skulle med lätthet kunna tolkas så att lungsots
dödligheten minskade kraftigt under 1840—50-talen medan bröst
sjukdomarna (B) ökade. Denna bild är emellertid grovt missvisande. 

Om istället de två dödsorsakernas omfattning granskas utifrån 
upphovsmännen framträder nämligen ett annat mönster. Följande 
präster tjänstgjorde i Fleninge under vår undersökningsperiod: 
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Figur 4. Dödligheten i lungsot (A) och bröstsjukdomar (B) 1821 — 1890 i 
Fleninge, per 1 000 av medelfolkmängden, tioårs medeltal 

lungsot (A) 

bröstsjukdomar (B) 

1821-3031-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Källa: Död- och begravningslängder, Fleninge, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 

1. Sven Claesson-Arrhén 1821—1854 
2. Otto Bernhard Pommer 1855—1869 
3. Sven Olof Sjögren 1870—1880 
4. Sven Isacsson-Novén 1881—1890 

Nedgången i lungsotsdödlighet var koncentrerad till perioden 1855— 
1869, dvs samma tid som Pommer tjänstgör i Allerum/Fleninge. 
Under samma tid är antalet avlidna i enbart »bröstsjukdom» ovan
ligt stort. Här avses alltså inte hela gruppen (B) utan en dödsorsak 
inom denna. Antalet avlidna i »bröstsjukdom» är stort hos samtliga 
präster och nådårspredikanter i Fleninge utom hos den första präs
ten, Claesson-Arrhe'n. Även andra benämningar som ingår i gruppen 
(B) t ex bröstont, bröstfeber, hektik och liknande återfinns hos 
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Figur 5- Dödsorsakemas procentuella fördelning hos Fleninges prästerskap 
uppdelade efter olika dödsorsaksgrupper 

% 

100 n=596 n=282 n=276 n=177 n=1331 

% 

100 

Claesson Sjögren Isacsson Fle 
Arrhén Pommer Novén 
1821- 1855- !§70- 1881- 1821-
18L54 1869 1880 1890 1890 

I= A ÜHU = övriga 
ESSI = B 

nTTTTTU = C 
- saknas/okänd 

Källa: Död- och begravningslängder, Fleninge, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 
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Fleninges präster. Förhållandena måste tolkas så att Claesson-Arrhén 
skriver lungsot i sina böcker när den sjukdomen avses, medan Pom
mer troligen använder benämningen »bröstsjukdom» för samma 
åkomma. Sjögren och Isacsson, dvs de efterföljande prästerna nyttjar 
både benämningen lungsot och bröstsjukdom samt ytterligare flera av 
de i övriga (B) ingående benämningarna. Om avlidna i lungsot och 
bröstsjukdom adderas fås troligen en mer verklighetsnära uppgift om 
lungsotens omfattning i Fleninge. För att ytterligare undersöka 
sannolikheten att gruppen (B) innehåller lungsot skall åldersfördel
ningen i de två grupperna analyseras i ett kommande kapitel. Detta är 
meningsfullt eftersom lungsoten har en mycket karaktäristisk ålders
struktur. Lokala benämningar kan också vägleda oss. Ordet »bröst
sjukdom» har ännu in på 1900-talet betecknat lungsot i både Skåne 
och Norrland. 

Även av uppgifterna i de övriga församlingarna framgår vikten av 
att analysera dödsorsakerna dels »prästspecifikt», dels över tiden. I 
annat fall finns en risk att lungsotsdödligheten underskattas under 
vissa tider och att detta kan leda till en felaktig bild av lungsotskur
van. 

En annan viktig aspekt är de stora avvikelserna mellan präster när 
det gäller att överhuvud ange dödsorsak. Under somliga tidsperioder 
är andelen kända dödsorsaker så liten i en socken att vi överhuvud 
inte kan uttala oss om dess dödsorsaksspektrum. Av detta skäl är 
det värdefullt att studera fler socknar, helst i olika delar av landet. 

I Norrlandsförsamlingen Tuna tjänstgjorde följande präster under 
den studerade tiden: 

Antalet döda under hela kyrkoherdeår (ej nådårstid) var 3 161 per
soner med fördelning enligt figur 6 vad gäller de tre grupperna 
bröst- och lungsjukdomar. 

Vi har en ganska detaljrik bild av Tunas dödsorsaksspektrum under 
1820-talet och en bit in på 1830-talet. Sedan avtar andelen uppgivna 
dödsorsaker under 40- och 50-talen. Under 1860—80-talen finns det 
så få uppgifter att vi överhuvud inte kan uttala oss om dessa decen
nier (se vidare bilaga VI). Under 90-talet finns åter omfattande 
dödsorsaksuppgifter, oftast dessutom med läkarattest. 

1. Erik Johan Dillner 
2. Daniel Backman 
3. Johan Adolf Säve 
4. Johan Thelberg 
5. Johan Alexius Rydén 

1804-1817 
1819-1834 
1836-1858 
1861-1888 
1891-1894 
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Figur 6. Dödsorsakernas procentuella fördelning hos Tunas prästerskap 
uppdelade efter olika dödsorsaksgrupper 

n-296 n=398 n=651 n=1492 n=324 n=3161 

1 

Dillner Backman Säwe Thelberg Rydén Tuna 
1804- 1819- 1836- 1861- 1891 - 1804-
1817 1834 1852 1888 1894 1894 

Teckenförklaring, se fig 5.? 

Källa: Död- och begravningslängder, Tuna, Demografiska databasen, Umeå 
universite t. 

De enskilda prästernas medicinska kunskap är givetvis svår att 
fastställa. Vi vet att undervisning i pastoralmedicin gavs dels vid 
gymnasierna dels vid universiteten, (särskilt i Uppsala) och vi vet 
vilka böcker prästerna hade tillgång till och kunde hämta kun
skap ur. För den vakne prästen torde dock det erfarenhetsmaterial 
som församlingsbornas sjukdomspanorama utgjorde varit den främsta 
lärdomskällan. Vi vet däremot föga om hur pass intresserad den en
skilde prästen var av sjukdomsboten och att fastställa dödsorsaker. 
Många präster var kanske i likhet med Dillner i Tuna »en upplyst 
medborgare, vältrimmad lärare och nitisk ordningsman».13 7 Men her-
daminnena berättar också om alkoholism och oregerliga präster. För-
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hållanden som i många fall alltför tydligt framgår av kyrkoboksnote-
ringarnas kvalitet. 

Oklarheter med benämningar som bröstsjukdom, bröstfeber och lik
nande har även uppmärksammats för tyskt vidkommande vad gäller 
kyrkoböckerna och de medicinska topografierna. Jan Briigelmann 
konstaterar i sin avhandling »Der Blick des Arztes auf die Krank
heit im Alltag 1779—1850» att 

»Brustkrankheit, überwiegend als frühe Bezeichnung für Lungentuberkulose 
zu vermuten, weist infolgedessen ein für Tuberkulose typischeres Verteilungs
munster auf, auf das noch einzugehen sein wird.»^^^ 

Briigelmann fastslår att klassificeringsproblemen vad gäller bröst-
och lungsjukdomarna inte slutgiltigt kan lösas utan att definitions-
och rediagnosticeringsproblemen måste lösas från gång till gång, från 
källa till källa.139 Föreliggande avhandlings strategi, dvs att analysera 
bröst- och lungdiagnoserna »prästspecifikt», som underlag för fast
ställande av lungtuberkulosdödlighetens nivå och trend är ett hit
tills oprövat tillvägagångssätt. Resultaten från analysen av de sju 
socknarna, dvs att dödligheten i lungtuberkulos ökar samtidigt som 
dödligheten i det mer oprecisa »bröstsjukdom» minskar, är konsistent 
med Brügelmanns resultat att 

»der Niedergang der Bezeichnung 'Brustkrankheit' öffnet einerseits die 
Kirchenbücher für eine Reihe anderer bis dato in diesem Begriff mit einbe
zogenen Todesursachen aus Erkrankungen der Atmusorgane, wie auch für 
mehr Fälle von Lungentuberkulose. 'Aus*- und 'Abzehrung' sind Todesur
sachen, die überwiegend auf Kinder angewendet wurden, wenn auch ihre 
Gebraäuchlichkeit für reale Fälle von Lungen tuberkulos (vor allem gilt dies 
in der Dorotheenstadt für 'Auszehrung') den Schluss nahelegen, dass es sich 
hierbei um eine akzeptierte, da normale und alltägliche und kaum von aussen 
beeinflussbare Todesursache gehandelt hat.» 1^0 

5.7 Konklusion 

Syftet med detta avsnitt var att undersöka prästernas förmåga att 
ställa rätt diagnos för dödsorsakerna och då särskilt för tuberkulosen. 
Uppgiften är central då den svenska dödsorsaksstatistiken fram till 
1860 baserades på prästernas angivelser av dödsorsaker och då 
primäruppgifterna i död- och begravningslängderna är en central 
källa för dödsorsaksstudier från 1600-talets slut fram till 1900-talet. 

Prästerskapet fick sin medicinska kunskap genom läkeböcker, 
folkmedicin, pastoralmedicinsk utbildning och framförallt genom 
empirin. 

Från 1700-talets mitt fanns flera lättfattliga läkeböcker som delvis 
var avsedda för prästerskapet. Böckerna ger utförliga beskrivningar 
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av olika sjukdomars symptom och bör ha underlättat diagnostiken 
och gjort denna mer enhetlig. Samtliga sjukdomar och sjukdoms
grupper som finns i tabellverkets formulär över dödsorsaker återfinns 
i dessa läkeböcker. Bedömningen av prästernas möjlighet att fast
ställa dödsorsaker är helt beroende av de olika dödsorsakernas sjuk
domsbild. Sjukdomar med oklara och varierande symptom torde vara 
svåra att diagnosticera medan däremot farsoter och enskilda döds
orsaker med karaktäristiskt förlopp, som exempelvis lungsot, relativt 
lätt låter sig diagnosticeras. Beskrivningarna av lungsoten och dess 
symptom har varit klara och tämligen entydiga. 

Folkmedicinens beskrivningar är för lungsotens vidkommande 
mycket likartade läkeböckernas. Folkmedicinen behandlar dock 
främst olika botemdel och kurer medan diagnostiken intar en undan
skymd plats. 

Prästerskapets centrala roll för diagnosticering och sjukdomsbot 
har fastslagits. Denna funktion är uråldrig och sammanföll delvis i det 
gamla samhället med folkmedicinen. Förhållandet var även sanktio
nerat från myndigheterna och underlättades i hög grad av prästtät-
heten. Prästen var oftast den ende bildade personen i socknen och en
ligt samtidens teologi sågs kropp och själ som en självklar enhet 
vilken prästen hade att sörja för. 

Prästernas teoretiska kunnande inom medicinen var dock begrän
sat och av ojämn kvalitet. Detta förhållande präglade också läkar
vetenskapen i gemen. Värdet av den medicinutbildning som prästerna 
erhöll vid gymnasier och universitet bör ej överskattas, ens i de fall 
då studenterna bevistade Linnés, Rosén von Rosensteins och lika 
högt kvalificerade forskares seminarier. 

Däremot kan värdet av de empiriska kunskaper som prästerna er
höll i sitt arbete inte nog understrykas. Det är möjligt att många 
präster inte stod de professionella läkarna efter vad gäller döds
orsaksangivelser. Resultatens validitet tål givetvis inte en jämförelse 
med den moderna medicinens, men försvarar sin plats i ett historiskt 
sammanhang. 

Undersökningen visar också på en utveckling och förändring av 
prästerskapets samhälleliga roll. Vid 1700-talets mitt tas präster
skapet alltmer i tjänst för statens intressen. Många nya uppgifter 
åläggs dem, däribland att föra befolkningsstatistik. Prästens roll som 
»barfotaläkare» uppmärksammas och sanktioneras. Mot århundradets 
slut blir prästens normbevakande funktion mer markant. De teolo
giska spörsmålen upptar allt mer av prästerskapets tid. Parallellt med 
denna utveckling har läkarkåren vuxit till i styrka och antal. När så 
prästeståndet år 1830 begär befrielse från ansvaret för dödsorsaks
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statistiken beviljas denna. Tudelningen av arbetet med kropp och själ 
har blivit ett faktum. Under 1800-talet sker sedan en alltmer till
tagande specialisering bland prästerskapet i riktning mot teologien 
och bland läkarna mot den moderna medicinen. 

Undersökningen av prästerskapet i de sju socknarna har belyst ett 
flertal problem som gäller vid dödsorsaksanalyser på lokalsamhälles
nivå. Beroendet av den enskilde prästens noggrannhet och kunskap, 
vikten av att analysera dödsorsaksuppgifterna med hänsyn till lokala 
benämningar på olika sjukdomar och med hänsyn till varje enskild 
prästs benämningar har fastslagits. Förändringar i statistiken över 
o l i k a  s j u k d o m a r s  f ö r e k o m s t  k a n  v a r a  e n  f u n k t i o n  a v  s å d a n a  f ö r 
hållanden. Lokala studier av dödsorsaksspektran bör därför alltid 
företas med kunskap om de enskilda prästerna och lokala benäm
ningar på olika sjukdomar. 

Andelen oangivna dödsorsaker varierar likaledes från präst till 
präst snarare än över tiden och begränsar under vissa skeden döds
orsaksuppgifternas användbarhet. 
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III. FOLKLIGA FÖRESTÄLLNINGAR OCH LITTERÄRA 
SKILDRINGAR AV SJUKDOMEN 

1. Syfte 

Förutom den kunskap som finns i de källor som ovan presenterats 
i kapitel II, finns en annan kunskap som är mindre precis i sin fram
toning. Avsikten med detta kapitel är att söka ge en översikt över de 
mentaliteter som varit grunden för olika tiders synsätt på sjukdomen. 
Först med denna bakgrund är det möjligt att någorlunda få en för
ståelse av sjukdomens betydelse för individ och samhälle i ett längre 
tidsperspektiv. 

Attityder och förhållningssätt låter sig inte fångas med traditionell 
kvantitativ metodik. Det är omöjligt att göra något i strikt vetenskap
lig bemärkelse »representativt» urval ur det kvalitativa material som 
står till buds. Genom att ta del av de litterära och konstnärliga 
skildringar som finns, kan dock olika komplex av värderingar och 
idéströmningar i samhället urskiljas. I det följande görs ett försök 
att redovisa några sådana mentaliteter som är av betydelse för den 
fortsatta framställningen. 

Inledningsvis redovisas olika föreställningar om tuberkulosens 
orsaker. Den första av dessa är synen på sjukdom som syndastraff. 
Denna var dominerande fram till medeltiden, men har fortsatt att 
influera synen på tuberkulosens orsaker även långt senare. En annan 
vanlig förklaring har varit arvet. Både den kända och den anonyma 
historien ger oss många exempel på hur sjukdomen härjat inom den 
trånga familjekretsen. Detta har tolkats som att sjukdomen varit 
ärftlig. En tredje förklaring är smitta. Det finns uppgifter om att man 
redan inom de tidiga högkulturerna betraktade sjukdomen som 
smittsam. Den fjärde förklaringen, miljön, har likaså länge funnits 
med i bilden. I de hippokratiska skrifterna betonas värdet av frisk 
luft och rätt kost. Under 1600- och 1700-talen troddes sjukdomen 
orsakas av ett ämne i luften, miasma. Mot slutet av 1700-talet växte 
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en medvetenhet om sambanden mellan sjukdom och olika samhälls
förhållanden, som fattigdom och dålig hygien, fram. 

Synen på sjukdomens orsaker och dess botemedel är intimt för
knippade. I avsnitt tre behandlas därför olika botemedel som använ
des mot sjukdomen, före Koch. Det har funnits en klyfta mellan 
vad den avancerade läkekonsten ansett och den folkliga och litterära 
synen på sjukdomen. 

I avsnitt fyra behandlas olika skildringar av tuberkulosen inom 
konst och litteratur. Här ges endast ett litet urval av litteraturen om 
och av den oöverskådlig skara som genom århundraden tvingats 
vandra tuberkulosens via dolorosa. Ämnet är i sig så stort att sjuk
domen inte utan orsak kallats »diktarsjukan».1 

Framställningen koncentreras här kring fyra komplex av värde
ringar och idéströmningar som varit av vital betydelse för vår och 
tidigare generationers bild av tuberkulosen. Den första av dessa men
taliteter bärs fram av romantiken. Tuberkulosen blev då en »mode
sjukdom» och den lungsiktige framställdes som ett skönhetsideal. 
Detta förhållningssätt betydde mycket inom konst och litteratur 
samtidigt som dess inverkan på gemene mans attityd i förhållande 
till sjukdomen torde varit mer begränsad. En annan attityd, den 
sociala medvetenheten, baserad på 1800-talets och det tidiga 1900-
talets vetenskapliga landvinningar omfattade däremot de flesta sam
hällsskikten. Den har sin grund i upplysningstidens tänkande. Männi
skan betraktas som en del av samhället. Denna avdramatiserade bild 
av tuberkulosen återfinns också inom en litterär genre som här 
behandlas, nämligen sanatorieromanen. Den har i hög grad färgat 
vår bild av sanatorielivet. Avslutningsvis diskuteras den omfattande 
litteratur som behandlat den lungsjukes psyke. Genom denna har vår 
bild av den lungsiktige, mer eller mindre medvetet, färgats. Den har 
också bidragit till att påverka den vårdorganisation och de samhälle
liga åtgärder som under 1900-talet vidtagits för att återanpassa till
frisknade lungsiktiga till samhällslivet utanför sanatoriets väggar. 

2. Föreställningar om tuberkulosens orsaker 

2,1 Synd 

Hur individen och samhället sett på tuberkulosen hör i hög grad sam
man med den allmänna synen på liv och död. Som en av de äldsta 
och hårdast drabbande sjukdomarna har tuberkulosen både påverkats 
av den allmänna attityden och i sin tur påverkat den. 

En vanlig syn på sjukdom har varit att se den som ett syndastraff. 
Det är ett sätt att reagera som återkommer som ett omkväde genom 
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historien, inte minst när de lungsjuka och deras anförvanter grubblat 
över sjukdomens orsaker.^ 

Synden var för babylonier och assyrier vid sidan av himlatecknen 
en huvudorsak till sjukdomen. Ännu starkare återkommer synda
aspekten i det gamla Palestina. I Gamla Testamentet talas ideligen om, 
hur prästerna skulle anställa syndaoffer med hjälp av blod och helig 
olja för att rena och hela den sjuke. När landet hotas av fiender, in
griper Herren och slår de ogudaktiga med sjukdomar. Så skedde med 
egyptierna under Mose tid och med Antiochus Epiphanes när han 
belägrade Jerusalem.3 Betraktelsesättet övertogs av kristendomen 
och har i olika skepnader levt vidare in i våra dagar. 

Abbedissan Margareta Clausdotter berättar i den heliga Birgittas 
levnadsteckning om den förbindelse Birgittas älsklingsson Karl Ulf
sson skall ha haft med Neapels lastbara drottning Giovanna. Strax 
före mötet med Giovanna får Karl i Rom en häftig blodstörtning. 
Birgittaforskaren Sven Stolpe skriver härom: »han lider uppenbarligen 
av lungsot».4 Birgitta trodde som sin tid, att blodet kom från den 
sjukes hjärta, och att hjärtat var sjukt var ett tecken på synd. När 
sonen kort därefter dör i samma sjukdom, visar sig sierskan enligt 
vårt sätt att se vara underligt hårdhjärtad. Hennes reaktion vittnar om 
den gamla uppfattningen, att sjukdom var ett syndastraff och ett 
Guds gissel. 

Fruktan för domen efter döden liksom föreställningen om sjuk
dom och straff för ett syndigt leverne finns rikligt beskrivet inom 
skönlitteraturen. 
En upplyst 1900-talsdiktare som Frans Kafka är exempelvis inne på 
uråldriga föreställningar när han ser sin tuberkulos som ett synda
straff, grubblerier som troligen förvärrade hans tillstånd.5 

2.2 Arv 

Att tuberkulos är en ärftlig sjukdom är en åsikt som framförts ofta 
i historien och som ännu inte är avförd ur diskussionen. Innan smit
tans betydelse blev fastslagen genom Villemin Robert Koch, kunde 
felslut dras av det faktum att sjukdomen i första hand följde släkter 
och familjer. Det väckte misstankar om ärftliga faktorer.6 Eftersom 
sjukdomen också förbands med en viss kroppskonstitution, den s k 
f ti tiska kroppsbyggnaden (phthisicus habitus), som noterades redan 
i de hippokratiska skrifterna, kan detta också tyda på ett indirekt 
arv, via ärvd kroppskonstitution eller »anlag» för sjukdomen. Rich 
skriver i sitt standardverk »The Pathogenesis of Tuberculosis», att ett 
avgörande bevis i ena eller andra, riktningen skulle kunna erhållas, 
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om barn till tuberkulösa föräldrar fick leva utan kontakt med dessa, 
men det är av naturliga skäl svårt att genomföra.7 

I ett antal studier över tbc-frekvensen hos tvillingar, har man 
funnit ett visst samband mellan tuberkulos hos båda tvillingarna även 
i de fall där de växt upp i skilda miljöer. Sambanden är högre bland 
monozygoter än bland dizygoter. Resultaten indikerar att ärftlig 
mottaglighet utgör en riskfaktor vad gäller tbc bland människor. 

2.3 Smitta 

Redan under forntiden anade man att tuberkulos kunde vara smitt
sam. I Manus lagbok från omkring 600 f.Kr. förbjöds de högsta 
kasterna att ingå äktenskap med någon från en lägre kast som kom 
från en lungsotsfamilj.9 Det kan också ha betytt att man fruktade att 
sjukdomen skulle gå i arv. Kineserna visste flera hundra år före 
Kristus att vissa sjukdomar var smittsamma. Karantänbestämmelser 
tillämpades på 300-talet e.Kr. vid Jingkejsårens hov.10 Hippokrates 
säger inget om smittan, men hans samtida Isocrates gör det.11 

Den kinesiska läkekonsten spreds till araberna på 700-talet. Den store 
läkaren och filosofen Avicenna har talat om »många sjukdomar som 
förs från människa till människa som phtisis».1 ^ 

1546 påstod den florentinske läkaren Hyeronymus Fracastorius att 
lungsot smittade. Teorin blev allmänt accepterad i Italien. Under 
följande århundraden vidtogs en rad åtgärder i Medelhavsländerna 
för att förhindra smitta. 

År 1699 utfärdades en förebyggande anti-tuberkuloslagstiftning 
i republiken Lucca. Ediktet innehöll direktiv till stadens medborgare 
om hur de skulle förhålla sig för att säkrast undgå smitta. Ett annat 
dekret, utfärdat i Neapel, innehöll stränga bestämmelser om rappor
tering av sjukdomsfall i lungsot, om att den sjukes kläder, bostad och 
husgeråd skulle rengöras, och att den sjuke omedelbart skulle föras 
till sjukhus.13 Bestämmelserna åtlyddes länge i Spanien och Italien 
med tragikomiska konsekvenser för bl a den lungsjuke Chopin på 
Mallorca, där människor vägrade hjälpa honom av skräck för 
smitta.14 

I övriga delar av Europa väcktes däremot tvivel om lungsotens 
smittfarlighet. 1700-talets framstående forskare hävdade, att sjuk
domen snarare berodde på konstitutionella ärftliga faktorer än på 
smitta. Man påpekade bl a, att ungdomar i samma syskonskara tyck
tes bli lungsiktiga vid ungefär samma ålder. Ett tvivel som urartade 
till ett i det närmaste principiellt motstånd av bland annat fram
stående forskare som Laënnec. Undantag fanns bland forskarna, 
men de hade svårt att göra sig gällande.15 Inte ens Villemins och 
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andras forskarrön vid mitten av 1800-talet eller skakande rapporter 
som den om hur tio nyfödda smittades med tuberkulos meningit av 
en och samma barnmorska i Neuenburg i Tyskland kunde övertyga 
tvivlarna.16 

Först med Robert Kochs upptäckt av tuberkelbacillen 1882 kom 
det ovedersägliga beviset. Hans resultat blev snabbt kända även i 
Sverige. Men det skulle dröja länge innan några få läkares insikt blev 
myndigheternas och hela folkets. 

2.4 Miljö 

Tuberkulosen är en social sjukdom. Den hör i hög grad samman med 
den miljö människor vistas i. En människas miljö består i stort sett 
av allt som omger henne. Till miljön hör företeelser som socialgrupp, 
bostad, arbetsplats, nutrition, skolgång, barnomsorg, alkoholseder, 
klimat etc. Uppkomsten av en tätare bosättning under den neoli-
tiska revolutionen skapade, som redan nämnts de första miljöförut
sättningarna för en spridning av tuberkulosen. 

Redan tidigt har man anat, att olika typer av fysisk miljö kan vara 
mer eller mindre hälsosamma. Lungsjuka har länge försökt byta 
klimat för att få bot. Särskilt medelhavsländerna har haft rykte om 
sig att ha ett välgörande klimat för lungsjuka britter och nord
européer. 

Forskningen om klimatets betydelse är långtifrån avslutad. Fak
torer som solsken och frisk luft är troligen viktigare än olika typer av 
klimat säger Rich, men 

»this does not however, mean that for the tuberculous patient climate is 
completely unimportant in itself, as numerous writers of the present day 
would have us to believe.»^ 

Att förlägga sanatorier till höga höjder och i barrskog motiverades 
des vis också av denna tanke. Däremot tycks man ha haft mindre 
förståelse för betydelsen av en dålig närmiljö. Man har varken insett 
farorna med tätbebyggelse eller med trånga, osunda bostäder. Ända 
till vår egen tid har därför bostäderna oftast utgjort en negativ faktor. 
Människor som delat sovplats, som i de nordsvenska s k lucksängarna, 
har haft stora möjligheter att smitta varandra.18 Tuberkulosen var en 
vanlig sjukdom i renässansens italienska stadsstater.19 Det dröjde 
dock länge innan man fick upp ögonen för hur ohälsosamma de stora 
städerna var. En som såg klart på ett tidigt stadium var den engelske 
läkaren Thomas Sydenham (1624—1689), som kallats »den engelske 
Hippokrates». Han ansåg att Londons dåliga luft var en bidragande 
orsak till lungsot.20 Sydenham hade också framsynta funderingar om 
»epidemiernas konstitution», ett begrepp som han inte uppfattade 
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som något autonomt utan som ett resultat av en rad faktorer alltifrån 
n  i  

klimat och jordmån till »fientliga partiklar» och hungersnöd/ 
Mot slutet av 1700-talet var tiden mogen för den syn på sjukdo

marna som Michel Foucault kallat »une conscience politique». Den 
innebar att 

»»la première tâche du medicine est donc politique: la lutte contre la maladie 
doit commencer par une guerre contre les mauvais gouvernements».22 

Det var en attityd född av upplysningstidens sociala och ekonomiska 
tankegångar. Man började alltmer uppfatta människan som en del av 
ett samhälle. Sjukdomar och farsoter var inte bara gissel i Guds hand 
eller oförklarliga naturkatastrofer. De hade att göra med samhällsför
hållanden, fattigdom och allmän hygien. En tidstypisk avhandling, 
som vittnade om de nya tänkesätten, skrevs av Peter Frank och 
publicerades i Pavia 1790 under titeln »Akademichen Rede vom 

O Q 
Volkselend als der Mutter der Krankheiten»/ 

Den allmänna samhällsutvecklingen i Västerlandet var samtidigt i 
färd med att leverera ett förfärande åskådningsmaterial om miljöns 
betydelse. Det skedde i form av den snabba urbaniseringen under 
denna tid med alla dess konsekvenser, bl a i form av en allt högre 
dödlighet. 

Eftersom denna del av världen till övervägande del förblev ett 
jordbrukssamhälle ända fram till 17-1800-talen, kom inte urbanise
ringen under tidigare skeden att spela någon avgörande roll för tuber
kulosens utbredning, även om de stora städer som då fanns, t ex 
London, redan tidigt hade en hög dödlighet i lungsot jämfört med 
landsbygden. I John Graunts klassiska beräkning av dödsorsakerna 
i London år 1632 utifrån »Bills of mortality» redovisas 1 797 dödsfall 
i lungsot av totalt 9 535 döda. Näst spädbarnsdödligheten var det den 
vanligast förekommande dödsorsaken.24 

1700- och 1800-talens industrialisering krävde en koncentration 
av arbetskraften i större skala än någonsin. Den fick till följd att 
urbaniseringen tog häftig fart i Europas och Nordamerikas industri
städer. Många städer fördubblade sin befolkning inom loppet av ett 
decennium, särskilt Englands industristäder växte snabbt. De villkor 
som industriarbetarna och deras familjer levde under i slutet av 
1700-talet och under första hälften av 1800-talet i England, det land 
om vilket vi vet bäst besked, var fruktansvärt hårda. 

En av dem som slog larm om arbetarnas villkor i England var den 
unge Friedrich Engels. Hans anklagelsebok »Die Lage der arbeitenden 
Klasse in England» utkom första gången 1845. Framförallt i kapitlet 
om »De stora städerna» lägger han fram ett material som är av intresse 
för tuberkulosens historia. Han anför siffror och fakta inte bara från 
London utan också från andra större städer som Dublin, Manchester 
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och Glasgow om den extrema trångboddheten, om arbetarnas nutri
tion och kläder, om prostitution, alkoholism, kriminalitet och 
barnarbete.25 

Vad han har att säga om hälsotillstånd och dödlighet i dessa grotte
kvarnar är inte mindre skakande. Sjukdomar, olycksfall i arbetet, 
förstörda kroppar är en oundviklig följd av det hårda arbete natt och 
dag för alla åldrar samt av de eländiga bostäderna och den dåliga 
maten. Högst på listan av dödsorsaker står lungsjukdomar, dvs oftast 
tuberkulos.26 I enlighet med tidens synsätt anför Engels »Londons 
dåliga luft» som huvudorsak, men han är starkt medveten om hela 
den usla miljöns inverkan, både ifråga om London och andra industri
orter. Från Leeds citerar han en doktor F. Sharp: 

»I saw, too, that many children were exceptionally small for their age. I have 
met with numberless cases of scrofula, lungtrouble, mesenteric affections, 
and indigestion, concerning which I, as a medical man, have no doubt that 
they arose from mill-work.»^' 

Lika ofrånkomliga var 1 ungbesvären bland arbetarna på blekerierna 
i Manchester: 

»the bleachers' work is verv unwholesome, obliging them to breathe chlorine, 
a gas injurious to the lung.»^° 

Vad gäller dödligheten i städerna jämfört med landsbygden hade 
Engels tillgång till tämligen pålitliga mortalitetstabeller.29 

Engels bok får här representera en rad samtida redogörelser för 
industriarbetarnas villkor under samma tid.30 

Också myndigheterna uppmärksammade de sociala problemen i 
samband med städernas tillväxt. I England föregicks »The Public 
Health Acts» år 1848 av en rad rapporter om det sociala tillståndet 
i Englands städer, bl a »the poor law commissioners». I Edwin Chad-
wicks redogörelse »Report on the Sanitary Condition of the Labour
ing Population of Great Britain» från 1842 uppmärksammades sam
bandet mellan sjukdom och trängseln i de växande städerna. Han 
nämner särskilt kolerans uppdykande på 1830-talet, förorsakad av 
förorenat vatten, tyfusens härjningar, men framförallt tuberkulosen: 

»As killers however, both cholera and typhus were dwarfed by tuberculosis; 
and tuberculosis scarcely stirred the imagination of any social group in this 
period. It was so much a part of life, so inevitable, so little understood, that 
it was accepted mutely.»^I 

Chadwick hade tillsammans med ett antal lokala rapportörer och 
läkare besökt de stora städernas arbetsplatser och bostadsområden. 
Chadwick konstaterade en hög andel tuberkulos bland stadsbefolk
ningen och nämner skräddare, gruvarbetare och sömmerskor som 
särskilt utsatta yrkesgrupper. Chadwick låter dem träda fram och 
vittna i sin rapport. Den 52-årige skräddaren Thomas Brownlow 
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berättar om sitt arbete på ett av Londons större skrädderiföretag, 
där ca 100 man arbetade: 

»The place in which we used to work at Messrs. Allen's was a room where 80 
men worked together. It was a room about 16 or 18 yards long, and 7 or 
8 yards wide, lighted with skylights; the men were close together, nearly 
knee to knee. In summer time the heat of the men and the heat of the irons 
made the room 20 och 30 degrees higher than the heat outside; the heat was 
then most suffocating, especially after the candles were lighted.»^ 

Det illa ventilerade rummet med så många män ledde förstås till en 
psykiskt ansträngd situation: 

»The natural effect of the depression was, that we had recourse to drink as 
a stimulant. We went into the shop at six o'clock in the morning; but at 
seven o'clock, when orders for the breakfast were called for, gin was brought 
in, and the common allowance was half-a-quatern.»^^ 

Sedan följde en menu som innefattade gin eller öl med jämna 
mellanrum, dygnet runt, övrig spis förekom däremot i betydligt spar
sammare mängder. Kommissionens sekreterare frågade: 

»What is the general effect of this state of things upon the health of the men 
exposed to them? — Great numbers of them die of consumption. 'A decline' 
is the general disease of which they die. By their own rules, a man at 50 
years of age is superannuated, and is thought not to be fit to a full day's 
work.» 

'What was the average of the ages of the men at work at such shops as 
those you have worked at? — Thirty-two or thereabouts. 

'In such shops where there many superannuated men, or men about 50 
years of age? — Very few. Amongst the taylors employed in the shops, I 
should say there were not ten men in the hundred above 50 years of age. 

'When they die, what becomes of their widows and children, as they 
seldom make any reserve of wages? — No provision is made for the families; 
nothing is heard of them, and, if they cannot provide for themselves, they 
must go upon the parish.»^ 

Chadwick belägger också utsagorna med statistik. Av 233 avlidna 
skräddare år 1839 

»no less than 123 are registered as having died of disease of the respiratory 
organs, of whom 92 died of consumption.»"^ 

Statistiken över gruvarbetarnas dödsorsaker ger samma dystra 
besked: av 212 döda gruvarbetare år 1839 dog 69 av lungsjukdomar 
och av dessa dog 52 av lungsot. Deras genomsnittliga ålder var 
36.5 år.36 

Chadwicks slutsats blev 

»The effects of bad ventilation, it need not to be pointed out, are chiefly 
manifested in consumption, the disease by which the greatest slaughter is 
committed. The causes of fever are comparatively few and prominent, but 
they appear to have a concurrent effect in producing consumption. The 
investigation of the whole of the contributary causes to the production of the 
immense mass of mortality occasioned by that disease, would be beyond the 
time or means allowed for the present inquiry, but defective management in 
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respect to changes of temperature, are causes everywhere apparent amongst 
the labouring classes.»3^ 

Även om man inte förstod sambandet mellan sjukdom och smitta 
utan snarare utgick från den miasmatiska föreställningen om »dålig 
luft» som orsak till sjukdom, blev ändå de åtgärder som vidtogs 
genom detta inriktade på förbättringar som också hindrade smitto
spridning och stärkte motståndskraften hos människorna. 

Samtidigt som tuberkulosen blev allt vanligare i Europas industristä
der började vetenskapsmännen komma allt närmare lungsotsgåtans 
lösning. Är 1846 kunde tysken Friedrich Hermann Klenke bevisa att 
det gick att överföra tuberkulos från kaniner till andra levande varel
ser.3 8 Hans resultat väckte ingen större sensation och ingen tog hän
syn till dem. Tjugo år senare visade även fransmannen Villemin, att 
djur kunde smittas med tuberkulos av människor, och att smittan 

^ Q sedan kunde vandra från djur till djur. Han hade också som mili
tärläkare observerat, att soldater i kaserner blev snabbare och oftare 
lungsjuka, än de som var ute i fält, och att fångar, industriarbetare, 
munkar och nunnor lättare fick tuberkulos än andra. 

Inte heller dessa uppenbara rön kunde övertyga tvivlarna. Den 
officiella vetenskapen, bl a en engelsk läkarkommission gjorde sitt 
bästa för att motbevisa dem, och höll som de flesta andra auktori-
teter fast vid andra förklaringar: arv, magerhet, dålig luft, ohälso
samma yrken framkallade tuberkulos. Vi vet att alla dessa faktorer 
kan spela en större eller mindre roll, men att ingen tuberkulos upp
står utan att baciller driver sitt ödesdigra spel. Vad mänskligheten 
fick bevittna dessa år var en kuslig kapplöpning mellan den veten
skapliga forskningen och tuberkulosen. 

3. Om botemedel före Koch 

Synen på sjukdomens orsaker och dess botemedel hör givetvis sam
man. Om man ser synd eller arv som sjukdomens orsaker finns det 
inte mycket att göra för att motverka sjukdomen i fysisk bemärkel
se. Syndastraffet måste genomlidas och människans svar kan i bästa 
fall vara ett botfärdigt sinnelag. Arvet kan möjligen motverkas genom 
att lungsiktiga inte sätter barn till världen. Några belägg för sådana 
åtgärder finns dock inte. Smitta och miljö är intimt förknippade. 
Miljön kan genom olika åtgärder förbättras och man kan för
söka undvika exposition. Medvetenheten om smittans betydelse är 
därför helt avgörande för möjligheterna att aktivt motverka och att 
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Askileipostemplet i Epidauros. Hippokrates lade inte bara grunden till fram
tidens medicinska forskning. Askleipostemplet på ön Kos där han verkade,^lik
som den ovanstående anläggningen i Epidauros, var hälsoanstalter som förebåda
de senare tiders sanatorier. Här gavs vila, frisk luft och god kost i rikliga mängder 
som botemedel mot phthisis. 
Foto lEpidaurus museum, Peloponessos. 

bota tuberkulosen. Men redan innan denna medvetenhet växte fram 
fanns det ändå olika åtgärder, av varierande värde, som användes som 
botemedel mot tuberkulosen. En faktor som haft oerhörd betydelse 
för de sjukas livsföring och ekonomi är synen på den miljö den sjuke 
bör vistas i. Den har funnits med i bilden ända sedan Hippokrates, 
kanske ännu tidigare, och indirekt påverkat samhälle, kultur, indivi
dernas öden. Även romaren Celcus och greken Galenos från de första 
århundradena e.Kr. beskriver i sina verk utförligt hur man botade 
lungsoten. Den kanske mest kände av de romerska kulturpersoner 
som led av lungsot var Marcus Tullius Cicero. Han tycks ha företett 
den relativt vanliga sjukdomsbilden av en svår attack vid unga år för 
att sedan uppnå en relativ friskhet under flera decennier, så att han 
fick dö en för dåtida politiker mer naturlig död, mördad av sina mot
ståndare. Sin ungdoms tuberkulos försökte han bota genom att bege 
sig på en längre sjöresa och därmed byta klimat: 

»Allvarligt sjuk, hostande och spottande blod, utmärglad med mager sladdrig 
hals, ärftligt disponerad för phtisis hade Cicero företagit långa resor till Grek
land och Asien år 80 f.Kr. och återvänt till Rom helt botad två år senare.»40 

Liknande fall bidrog naturligtvis till att stärka tron på klimatets be
tydelse. 

I en artikel om lungtuberkulosens folklore påpekar J.P. Rolle-
ston att folklig läkekonst sällan sysslar med sjukdomarnas etiologi 
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och symptom utan oftast med profylax och behandling.41 I Poly
nesien har man ännu under vårt århundrade trott att demonen Mumu 
var orsak till lungsot. Boten bestod i att denne jagades bort med svärd. 

Magi och besvärjelser har också i västerlandet hållit sig kvar i folk
tron ända in i modern tid. Jungfru Maria och en rad speciella skydds
helgon för tuberkulossjuka kan anropas, välsignat vatten och mjölk 
från kor som betat på kyrkogårdar har också ansetts välgörande be
rättar Rolleston.42 Från central-Europa återfinns rena Dracula-
historier, där en ung pojke fångas och förs till den lungsiktige, brös
tet genomborras och den sjuke dricker den döende pojkens blod och 
återfår på så vis hälsan.43 

Nära släkt med gamla religiösa föreställningar är tron på kungens 
— Kungen av Guds nåde — eller furstens läkande händer. Den finns 
omvittnad både i Norden och på kontinenten. Genom att vidröra 
sina undersåtar med sina helande händer och låta dem bära ett guld
smycke kunde kungen bota, metoden ansågs särskilt verkningsfull 
vid behandling av tuberkulösa skrofler.44 Sjukdomen kallas också 
för the »king's-evill» i en del medeltida engelska texter.4^ I »Mac
beth» beskriver Shakespeare metoden att råda bot på sjukdomar med 
hjälp av kunglig »healing»: 

Ja, herre; många arma själar vänta 
Uppå hans bistånd. Deras sjukdom trotsar all konstens 
makt; men om han blott dem vidrör 
har himlen hans hand välsignat så, 
Att de bli friska genast...» 

»Hur han till himlen leder, vet han bäst, 
men svåra hemsökt folk, af sårnader 
Och svulster fulla, ömkliga att skåda, 
All läkarhjelps förtviflan, botar han, 
Kring deras hals ett guldmynt hängande 
Med bön till Gud.»^" 

Försöken att bota med kunglig handpåläggning fortsatte långt in på 
1700-talet. 

Från renässansen finns många vittnesbörd om intresset för tuber
kulosen och dess bot. Niccolo Machiavelli (1469—1527) drar en jäm
förelse mellan sättet att handskas med lungsoten och att styra en 
stat: 

»Ty det är lätt att råda bot för det, man i god tid upptäcker, men inväntar 
man det onda, kommer medicinen för sent, alldeles som läkarna bruka säga 
om lungsot: i sjukdomens början är den lätt att bota och svår att igenkänna, 
när den åter varat en tid blir den lätt att känna igen men svår att bota. Sådant 
är ock förhållandet i politiken.»^? 
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Citatet tyder på en framsynt uppfattning om hur nödvändigt det är 
att ställa tidig diagnos. 

Under följande århundraden var lungsotens behandling föremål 
för livligt intresse. Frisk luft, lantvistelse, åkning, gungning eller 
ridning liksom olika former av dietråd-förespråkades. En behandlings
form som under 1700-talet spelade en ganska betydande roll var den 
s k fähuskuren. Den lungsiktige skulle bosätta sig bland korna i 
ladugården och inandas de »nyttiga ångorna», Kuren blev spridd 
också i Sverige och var bl a föremål för diskussion i Vetenskaps
akademien.4 8 Tuberkulossjuka med ekonomiska möjligheter sökte 
bot i andra länder med som man hoppades mer välgörande klimat. 
Medelhavsländerna troddes vara särskilt välgörande. 

Från dessa kurer var steget till sanatorierna inte långt. Det första 
egentliga sanatoriet anses vara det som Herman Brehmer år 1855 
grundade i den tyska byn Görbersdorf. Grundprinciperna i Brehmers 
behandling av lungsoten var riklig näring (gödning), vistelse i ren, 
dammfri luft, väl avpassad omväxling av vila och rörelse san\t härd-
ning. Brehmer hävdade i sin avhandling »Lagarna för lungsotens 
uppkomst och utveckling» (1853) att lungsoten kunde botas. 
Brehmer insåg däremot inte infektionens betydelse utan hävdade att 
sjukdomen berodde på medfödda konstitutionella defekter. Sana
toriebehandlingen gav resultat och ytterligare några sanatorier bygg
des i Tyskland och Schweiz, oftast på höga höjder. Under decennier
na för Koch var dessa de enda egentliga vårdmöjligheter som fanns 
för lungsiktiga. De hade få platser, var avlägset belägna och vården 
förenad med stora kostnader. I Sverige fick flertalet nöja sig med 
fattigvården eller vistelse i hemmen, många gånger med dödlig utgång 
och med smittade familjer som följd. 

I kampen mot tuberkulos bildar Robert Kochs insats en vatten-
delare. Efter marsföredraget 1882 skymtade äntligen segern i den 
långa kampen mot »The Captain of all these Men of Death».49 

Även om Kochs insats är av central betydelse innebar upptäckten 
av tuberkelbacillen ingen omedelbar dramatisk förändring. Det 
skulle dröja decennier innan lungsoten kunde behandlas med någon 
större framgång. Även om dödskurvan vände neråt i hela Europa 
skulle tuberkulosen förbli den store dråparen långt in på det nya 
seklet. 

Det i ett kort perspektiv viktigaste med Kochs upptäckt var att 
den ingav människan hopp. För läkarvetenskapen var det om inte 
början på slutet så åtminstone slutet på början.50 

Så länge tuberkulosen var ett mysterium kunde världens folk bara 
huka undergivet och betala sin årliga tribut av 3-4 miljoner döda. 
Den på kort sikt mest betydelsefulla konsekvensen av upptäckten av 
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Ladugården som sanatorium. I Vetenskapsakademiens handlingar genomfördes 
kuren: »Längs efter ena väggen, som var fri från fönster, voro i de om talte bås 
inspärrade 4 kor, men midt emellan desse båsen var en något uphögd altan, 
där den sjuka Fruns säng stod, så att tvänne koer voro pä hvardera sidan om 
henne. Hon låg där i denna säng, uphögd öfver boskapens hufvud. Bredevid sig 
hade hon sin lilla Toilette stående, jämte annat smått hon kunde behöfva». 
Foto: Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. 
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tuberkelbacillen var att mysteriet upplöstes. Fienden var identifierad, 
även om man ännu saknade vapen att bekämpa honom. Upptäckten 
är i så måtto central. Men den påverkade först på sikt gemene mans 
förhållande till tuberkulosen. 

4. Skildringar av sjukdomen inom konst och litteratur 
Men ett har jag funnit 
och ett har jag verkligen vunnit 
vägen till landet som icke är. 

Edith Södergran Landet som icke är 

Samtidigt som tuberkulosen fungerat som en kulturfaktor och påver
kat konst och dikt, har både folktro och diktning i sin tur återverkat 
på de lungsjukas situation. Folkliga föreställningar om, och littera
turens bild av sjukdomen och de sjuka, har i hög grad bestämt sam
hällets åtgärder och hur de lungsjuka själva uppfattat och handskats 
med sin situation. 

4.1 Romantiken och den vackra döden 

Mot slutet av 1700-talet och framför allt under 1800-talets roman
tiska tidsålder äger en veritabel kult av döden och dödens skönhet 
rum. De efterlevande kring dödsbäddarna spelar ut sina känslor långt 
starkare än tidigare.51 

Lungsoten kom att dominera det romantiska tidevarvets littera
tur, konst, musik, den färgade dess syn på liv och död, dess kvinno
bild. Under de följande skedena — från mitten av 1800-talet fram 
till andra världskriget — har dess mörka skugga knappast bleknat. 
Just lungsoten med sitt relativt långsamma skeende, med sina i vissa 
fall klädsamma yttre symptom — den döende var ju sällan vanställd 
som i pest och smittkoppor — lämpade sig för kulten av den vackra 
döden, la belle mort. 

Många av tidens konstnärer, diktare och musiker drabbades också 
själva av sjukdomen och bidrog till romantiseringen. Den magre, 
tuberkulöse Frédéric Chopin, som satt på Mallorca och hostade och 
komponerade, de febrilt diktande systrarna Emily, Charlotte och 
Anne Brontë, som tynade bort i tuberkulos bland Yorkshires dim
miga hedar, »de unga döda» som skalderna Keats och Novalis, den av 
struptuberkulos förstummade virtuosen Paganini som in i det sista 
lät sin violin tala, blev alla levande förebilder för de många tuberku-
losoffer som litteraturen mot seklets mitt och slut vimlade av. Allti
från Alexander Dumas d.y.:s »Kameliadamen» och Mimi i Puccinis 
opera »Bohème» efter Murgers roman till otaliga efterapares bleka 
lungsiktiga män och framförallt kvinnor. Dessa senare blev en svår-
utrotlig litterär kliché som lever kvar än i dag. Tuberkulosen blev 
»den vackra döden». 
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Litteraturens skildringar av de tuberkulösa och av deras »vita död» 
är själfullt uppbyggliga inte bara i Harriet Beecher Stowes »Onkel 
Toms stuga» (1852) utan även hos en stor realistisk diktare som 
Dickens. Och den uppbyggliga klichén har levt kvar långt in på 1900-
talet. I förordet till Katherine Mansfields postumt utgivna »Dag
bok» skriver hennes man, John Midleton Murry, om hennes sista 
levnadsdag: 

»Jag har aldrig sett, och kommer aldrig att se, någon lika vacker som hon var 
den dagen; det var som om den utsökta fulländring, som sill tid utmärkte 
henne, helt hade tagit henne i besittning.»52 

Inte bara döden i tuberkulos framställdes som skön. De sjuka för
länades de mest värdefulla egenskaper och de ansågs enligt denna 
mytologi vara ömtåligare, finare, mer själfulla än andra. De var mer 
passionerade, även om de ibland på ett beundransvärt sätt lyckats 
sublimera sina passioner. Även om de var mindre vitala — ett faktum 
som svårligen kunde trollas bort — var de ändå i botten lidelsefulla, 
heroiska och mer begåvade än andra. Inför döden blev de dygdiga 
och moraliska, särskilt fallna kvinnor.53 

Att vara lungsjuk var kort sagt »romantiskt». God hälsa ansågs som 
något vulgärt. Till och med skönhetsidealet påverkades, inte bara i 
litteraturen utan även i konsten, ända från renässansen, då Botti-
cellis porträtt av sin lungsiktiga modell Simonetta Vespucci, som dog 
vid 23 års ålder, bildade skola till den pre-rafaelitiska konstens 
bleka taniga kvinnor under 1800-talets senare del.54 Det är inget 
socialt patos av det slag som kännetecknar Edward Münchs bleka 
lungsiktiga tuberkulos-offer utan ett perverterat skönhetsideal som 
levt vidare in i våra dagars slankhetsfanatism och Twiggy-idoler. 
Susan Sontag har i sin bok »Sjukdom som metafor» en rad exempel 
även bland kvalificerade diktare som uttalat sig positivt om tuberku
los, alltifrån Byron som »gärna skulle vilja dö i lungsot» till Théofile 
Gautier som berättat att han som ung inte kunde som »lyrisk poet ha 
godkänt någon som vägde över fyrtio kilo».55 Groteska överdrifter 
naturligtvis men säkerligen inte utan ödesdigra praktiska konsekven
ser för de sjuka, som skulle mått bättre av en mer stärkande kost och 
av mindre bohemiskt tjusiga och romantiska levnadsförhållanden. 

4,2 Tuberkulosen av dramatiseras 

Skönlitteraturen har genom tiderna inte bara åstadkommit vrång
bilder av tuberkulosen utan även förmedlat sakliga och kärvt realis
tiska skildringar av dess härjningar, av de sjukas livsvillkor, av mer 
eller mindre lyckade kurer för att råda bot på sjukdomen. Redan den 
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lungsjuke Molière ironiserade över sin tids läkekonst. Han valde 
galghumorn för att besvärja sitt lidande, en tradition som förts vidare 
av lungsjuka ända fram till våra dagars sanatoriehumor, som kallar 
patienterna för »sötare». Molières drift med läkare och apotekare 
byggde på bittra förstahandserfarenheter av deras okunnighet och 
charlataneri. Som de flesta sjuka på den tiden utsattes han för ide
liga kraftödande åderlåtningar, vid ett tillfälle fyra gånger på en enda 
dag.56 

Vad som skedde efter romantiken var att tuberkulosen avcîramati-
serades. I tidens anda skrev författarna mer realistiskt om dess verk
ningar och inte längre så överspänt. Den var inte »den heliga sjuk
domen» längre, inte tecken på utvaldhet eller genialitet. Visst hände 
det att även senare tiders lungsotsoffer framställdes i all sin bräcklig
het som mer själsfina än omgivningen: alltifrån den stackars miss
handlade Smike i Dickens »Nicolas Nickleby» till Martin Kochs 
»Ellen, en liten historia». Det sistnämnda var ett porträtt av Kochs 
egen trolovade som dog mycket ung i tuberkulos. De bleka lungsots
offren med stora ögon blev inte bara en litterär kliché utan också 
något av proletärdiktningens helgon. 

Men som helhet ger litteraturen efter sekelskiftet en mer osenti
mental bild av lungsoten. Lungspecialisten Allan Beskow säger om 
Dostojevskijs beskrivning av den lungsiktige Ippolit i »Idioten» att 
den är exakt som en sjukjournal: 

»Ippolit var en ung man på sjutton, kanske aderton år med ett intelligent men 
retligt uttryck i sitt ansikte, dar sjukdomen satt hemska spår. Han var mager 
som ett skelett och gulblek, hans ögon glänste, och två röda fläckar brann på 
kinderna. Han hostade oupphörligt, varje ord och andetag åtföljdes av en ross
ling. Det syntes att han hade lungsot i ytterst framskridet stadium.»^? 

Inte heller August Strindberg tar till några romantiska rökridåer när 
han beskriver Henri i »över molnen»: 

»Henri är en människoruin 'med kinder av persikans kadaverfärg, där rosor
nas levande glöd förvandlats i potpurrins bruna som av torkat blod. Men från 
dödskallens överdel lyste två svarta ögon, som ännu brunno, men mer av 
förvandlingens fosfor än av livets eld.»^° 

En av de första som i Sverige gav uttryck åt den sociala 
medvetenheten var Selma Lagerlöf, både i »Nils Holgerssons under
bara resa» där sjukdomen ägnas ett helt kapitel0y och i »Körkarlen» 
där den är ett huvudmotiv. Suputen David Holm lider av den och 
smittar den änglalika slumsystern. I icke publicerade utkast till 
»Körkarlen» ska författarinnan enligt Sven Vallmark ha talat med 
pedagogiskt patos om sambandet mellan lungsot och fattigdom 
osunt arbete och okunnighet om hygien.60 Även i Martin Kochs 

fil »Ellen, en liten historia» är lungsot och fattigdom tvillingsyskon. 
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»Det syke barn» av Edvard Munch målades första gången 1886. Motivet är häm
tat ur Münchs egen erfarenhetssfär. Hans syster dog ung i tuberkulos. Münchs 
målningar och etsningar skildrar en ung flicka i gränsområdet mellan liv och död 
och hennes förtvivlade mor. Munch arbetade med motivet under nära 40 år. 
Flickan som i de första målningarna var ett med lakanets bleka ton, träder i 
senare målningar fram. Det röda håret får alltmer av eld och glöd, kontrasten 
till den frånvarande blicken — tanken i landet som icke är — och den hop
sjunkna moderns förtvivlan återger sjukdomens kärna. Munch åstadkom den 
fulländade bilden av lungsotens tragedi. 6 ̂  
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Danmarks förste store proletärförfattare, Martin Andersen Nexö 
var också starkt medveten om de sociala aspekterna men också om 
sjukdomens psykosomatiska sidor. I patienttidningen »Vi och ni» 
berättar han om sin egen kamp mot lungsoten: 

»Jeg folte mig som et stykke Vildt, der dödssåret hade gemt sig afvejen i 
Skovtykningen og laa der forfaerdene ensomt og samtidig omsvaermet af 
sorte Fugle. 

För många författare med borgerlig bakgrund i Sverige och på andra 
håll som led av tuberkulos blev sjukdomen ett incitament till att 
skildra psykologiska och existentiella kriser, — J.P. Jacobsen, Marcel 
Proust, Herman Bang, Edith Södergran, Harrieth Löwenhielm och 
hos oss Per Hallström, Oscar Levertin, Sven Stolpe, Lars Widding. 

Men för de svenska proletärförfattare som vuxit upp i trångbodda 
glesbygdshem eller i städernas slum och som haft hårda yrken som 
skogsarbetare, sjömän, eldare och som själva fått lungsot eller mött 
den i sin närmaste omgivning — Martin Koch, Eyvind Johnson, 
Ragnar Jändel, Ivar Lo-Johansson, Harry Martinson, Birger Wikström, 
Sven O. Bergkvist, Otto Karl-Oskarsson — var ett socialt engagemang 
och anklagande tonfall mer naturliga. Det gällde också de som var 
barnfödda eller levat länge i de norrländska tuberkulosbygderna som 
Sara Lidman och Stina Aronsson. För dem var tuberkulosen en lika 
ofrånkomlig del av landskapet som mygg och pors och norrsken. 

Vi kan ta Sara Lidman som ett exempel bland många för vilka 
lungsoten inte bara var en av tillvarons tunga ödesfaktorer utan som 
också ger oss färgstark kunskap om dess olika symptom och förlopp. 
Som när hon på några rader i »Hjortronlandet» sammanfattar hur 
tuberkulosen förtär ett människoliv som en het pust: 

»En vårmorgon när Märit vaknade var galopperande i henne. Hon visste det 
genast och Robert och Hilda och hela ön som kom och tittade på henne såg 
också att det var åt bröstet. Hon hade spottat mörkt i gryningen och ögonen 
blänkte just så. Ingen behövde tveka...öarna tjatade och bad om doktor 
men de vågade inte trotsa henne. Inom sig gav de henne rätt, ingen människa 
kunde hejda galopperande, de vuxna öborna hade sett nog av den för att 
veta.»64 

I Astrid Lindgrens »Bröderna Lejonhjärta» möter vi den lungsiktige 
pojken »Skorpan» och hans bror Jonatan: 

»Jonatan visste att jag snart skulle dö. Jag tror att alla visste det utom jag. 
De visste det i skolan med, för jag låg ju bara hemma och hostade och var 
sjuk jämt, och sista halvåret har jag inte kunnat gå i skolan alls. Alla tanterna 
som mamma syr klänningar åt visste det också, och det var en av dom som 
pratade med mamma om det, så att jag råkade höra det, fast det inte var 
meningen. De trodde att jag sov. Men jag låg bara och blundade. Och det 
fortsatte jag med, för jag ville inte visa att jag hade hört det där hemska — 
att jag snart skulle dö. 
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Jag blev lessen förstås och så förskräckligt rädd, och det ville jag inte visa 
för mamma. Men jag pratade med Jonatan om det, när han kom hem. 

'Vet du om att jag ska dö', sa jag och grät. 
Jonatan tänkte efter lite. Han ville kanske inte så gärna svara, men till 

sist sa han: 
'Ja, det vet jag'. 
Då grät jag ännu mer. 
'Hur kan det få vara så hemskt', frågade jag, 'hur kan det få vara så 

hemskt att en del måste dö, när dom inte har fyllt tio år ens?»^^ 

Astrid Lindgrens skildring ger otaliga läsare i en ny generation 
som inte längre känner sjukdomen en finstämd och saklig skildring 
av ett barns möte med sjukdom och död. 

4.3 Sanatorieromanen 

Under 1900-talet kommer sanatorierna att bli en alltmer domineran
de miljö för de lungsjuka och även för litteraturen om dem. I en 
essä har Lars Gustafsson visat på ett nytt slags romanhjjälte kring 
sekelskiftet, en ny flanör, som skapats av det han kallar »den heliga 
sjukdomen», sanatorierna och järnvägarna: 

»Han är för sin hälsas skull, som det heter, ständigt på väg mellan kurorterna; 
järnvägskupén och sanatoriets ligghall gör sin entre' som konversationsplatser 
och utsiktspunkter över världen.»6" 

Vi möter denne hjälte som huvudpersonen Hans Castorp i Thomas 
Manns stora sanatorieroman »Bergtagen»6 7 och under namnet 
Michel i André Gides »Den omoraliske».68 Här är inte platsen att 
referera idéinnehållet i de otaliga diskussioner som Manns Hans 
Castorp för i sanatoriets ligghallar. Det viktiga i vårt sammanhang är 
Manns skildring av sanatorierna, framför allt det i Davos, som inter
nationella och intellektuella mötesplatser. Varken Mann eller Gide 
hade varit lungsjuka, de nyttjar sjukdomen och dess offer som verk
tyg och symbol i en filosofiskt litterär framställning. Sjukdomen och 
vården beskrivs med en exakthet som närmar sig den vetenskapliga 
prosan. 

Även en annan stor 1900-talsdiktare, den amerikanske dramati
kern Eugene O'Neill (1888—1953) har berättat om vad hans sana
torievistelse inneburit för honom av andlig stimulans: 

»Där tänkte jag för första gången allvarligt över mitt liv, över det förgångna 
och över framtiden...Den yngling som kom in på sanatoriet och den man som 
lämnade det året därpå var två totalt olika varelser. 

Det handlar hos författare av detta format inte om ytliga influenser 
i form av rafflande miljöer och klichéartade personer. »Sjukdomen 
tycks lika ofta stå för något andligt som för tuberklerna i lungväv
naden», skriver Lars Gustafsson.70 
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Sanatorievistelsen kom att ändra inriktningen på mångas liv. Sär
skilt för dem som kom från fattiga illiterata miljöer fungerade sanato
rierna som ett slags bildningsanstalter. Fotografen Gun Kessle, som 
själv låg på sanatorium i tio år, har sammanfattat sin erfarenhet i 
orden: 

»Jag tycker över huvud taget att litteraturhistorikerna och konsthistorikerna 
aldrig ordentligt beskrivit — eller förstått sanatoriernas roll som kulturmiljö 
och som utbildningsanstalt och konstskola för ungdomar från vanliga och 
fattiga hem i arbetarklassen.»7* 

Sanatorieromanerna ger oss värdefulla inblickar i livet på ett sana
torium. Genom dessa romaner får vi också möjlighet att bättre för
stå vad som sker inom människan, sådant som inte avsätter några 
spår i de källor som vi traditionellt nyttjar. 

4A Den lungsjukes psyke 

De folkliga föreställningarna om de lungsjuka handlar ofta om de 
lungsjukas psyke. Här frodas de »metaforer» som Susan Sontag be
skrivit, metaforer som till stor del skapats av folktro och fantasifulla 
diktare. 

De lungsjuka har genom tiderna både i fackpress och i populär
vetenskapliga och skönlitterära publikationer pådyvlats de mest 
otroliga och ofta motstridiga egenskaper. Lika rik som denna littera
tur är, lika stor försiktighet bör anbefallas när det gäller att sätta 
tilltro till den. I en uppsats om »Den lungsjukes psyke»72 av Sven 
Vallmark, själv under långa tider svårt lungsjuk, sägs på tal om litte
raturens mångfald att det inte skulle erbjuda någon svårighet att 
prestera en litteraturlista på något tusental nummer enbart om den 
lungsjukes psyke.72 

Enbart ur facklitteraturen hämtar Vallmark följande lista på egen
skaper som ansetts utmärka de lungsjuka: 

»De har sagts vara företrädesvis lättretliga, irritabla, hypokondriska, känsliga, 
sentimentala, nostalgiska, allmänt neurotiska, deprimerade, ängsliga, fyllda 
av dödsdrift, dödsönskningar, och självmordsidéer, misstanksamma intill 
förföljelsemani, exalterade, upprymda, euforiska, glättiga, förtroendefulla, 
tillitsfyllda, lättsuggererade, försedda med djupt min dervärdes komp lex, 
skuldtyngda, högfärdiga, utrustade med stark självkänsla, egocentriska, 
altruistiska, virriga, slappa, lättjefulla, intellektuellt efterblivna intill total 
demens, okoncentrerade, oförmögna till intellektuellt arbete, överbegåvade, 
överambitiösa, intellektuellt livaktiga, fallna för geniala prestationer på 
konstens och vetenskapens områden, okritiska, omdömeslösa, hetsiga, 
hatiska, fallna för raseriutbrott och våldshandlingar, benägna för kriminellt 
handlande, själsfina intill helgonlikhet, presterande för stor eller för ringa 
energiutveckling i arbetet, introverta, extroverta, skadeglada, ömsinta, van
vettigt nyfikna, barnsligt lättroade, puerila, i avsaknad av varje spår av ideali
tet, don quichotska med utpräglat idealbildningsbehov, anarkistiska, asociala, 
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humana och humanitärt inriktade, socialt solidariska, fallna för mystik och 
religiositet, utrustade med starkt stegrad sexualdrift, viljesvaga, viljestarka, 
fallna för alkoholism, morfinism, idioti, epilepsi, dövstumhet, sinnessjuk
domar och neuroser, ovanligt psykiskt stabila, hereditärt belastade, degene
rerade i rashänseende, fallna för simulation och dissimulation, kverulantiska, 
fega, lögnaktiga, tappra, behärskade, stillsamma, klarsynta, brådmogna, 
oförmögna att bedöma sin egen situation, med ovanligt klar insikt i sin egen 
situation osv osv.»73 

Listan skulle te sig enbart komisk, om inte många av dessa tillvitelser 
ibland blivit trodda av allmänheten och av de sjuka själva. Vilket i sin 
tur påverkat vård, attityden till de sjuka och deras egen självkänsla. 
Ett tragiskt utslag är sålunda det »skuldkomplex» som många sjuka 
lidit av. 

Några av egenskaps teorierna har varit mer utbredda och vunnit 
mer tilltro även bland fackmän än andra. Till dessa hör den ofta 
framförda åsikten om ett samband mellan tuberkulos och geni. Den 
har bl a fått stöd av det faktum att så många berömda diktare och 
konstnärer lidit av sjukdomen. En kärvare gensaga påpekar att even
tuella vinster inte kunnat uppväga det pris tuberkulösa diktare och 
konstnärer som alla andra fått betala i form av kraftlöshet, arbets
oförmåga, för tidig död.74 

Våra dagars seriösa forskning tar helt avstånd från de obestyrkta 
teorierna om de lungsjukas genialitet. För den skull behöver man inte 
förneka att sjukdomen ibland kan ha haft en viss inverkan på de 
drabbades psyke, livssituation, skapande. De tbc-sjuka författarna 
och konstnärerna upprepar själva ideligen att sjukdomen förändrat 
dem själsligen. 

»Diese konstitutionelle Krankheit hat die Eigenschaft, die von ihr Befallenen 
seelisch zu ändern.»^^ 

Det är inte bara dödsångest och lidande som påverkar dem, även den 
yttre förändring i deras levnadsvillkor som sjukdomen framtvingat 
har spelat en stor roll. De har ofta avskurits från ett normalt liv — 
framför allt under det senaste århundradet — isolerats på sjukhem 
och sanatorier, där de fått stillhet och tid att dikta, att studera.76 

Detta är självfallet inte något som gäller enbart de lungsjuka, det 
skulle som Vallmark påpekar i anslutning till Jenö Kollarits även 
säkerligen vara tillämpligt på andra kroniska sjuka.77 

En psykologisk faktor som bidragit till många lungsjukas intensiva 
produktivitet är en naturlig rädsla för att inte »hinna med». Om något 
är detta betingat av deras speciella situation, många av dem har med 
rätt stor visshet kunnat förutsäga att deras återstående livstid varit 
snålt utmätt. Det hade snarare varit onaturligt om inte denna insikt 
skulle resultera i en »hektisk» iver, i ett flitigt skapande så länge 
krafterna räcker. 
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Sinnesstämningen finns omvittnad hos många. Den engelske 
poeten Keats tolkar i en sonett sin rädsla för att drabbas av arbets
oförmåga och död innan han hunnit förverkliga sina visioner: 

»When I have fears that I may cease to be 
Before my pen has glean'd my teeming barin. 

Lika uppenbart är det att den europeiska »ångestdiktningens» före
gångare, Franz Kafka (1883—1924), fått hela sin livsåskådning 
märkt av den struptuberkulos som dödade honom vid 37 års ålder.79 

Gunnar Tideström, skriver om Edith Södergran att tuberkulosen 
bidrog till hennes eruptiva diktskapande vissa tider: 

»Kraftutlösningen har säkert flera sammanfallande orsaker. Edith Södergrans 
sjukdom förvärrades i september 1918, så att hon då fick sin tredje lung-
blödning. Även om denna som sannolikt är inträffat mot slutet av månaden — 
man vet inte något närmare om tidpunkten — är det ju tänkbart att sjuk
domen aktiverats dessförinnan och bidragit till att alstra den psykiska hög
spänningen och den nästan hallucinatoriska kraften i föreställningarna.»8^ 

Detta är inget karaktärsdrag hos de lungsjuka utan snarare en allmän
mänsklig reaktion i en extrem situation. Något liknande kan sägas 
om en annan egenskap som också ansetts karaktärisera de lung
sjuka: deras livshunger, sensualism, vitalitet — ja, de har rentav be
skyllts för att vara patologiskt liderliga.81 

Hos många av de konstnärer, författare, musiker och skådespelare, 
som själva led av tuberkulos återfinner vi naturligtvis de genom tider
na beprövade sätten att reagera inför långvarigt lidande och döds
ångest. 

Den sensuella varianten på de dödshotades reaktionsskala finner 
vi hos den franske 1700-talsmålaren Antoine Watteau (1684—1721) 

o  o  

som dog i tuberkulos vid unga år. Om någon konstnär hyllat livs
glädje och sensualism är det denne rokokons portalfigur. Redan 
namnen på hans ljusskimrande målningar är en lovsång till livet: »Den 
sanna glädjen», »Bröllopståget», »Avfärden till Cythere», »Kärleks
lektionen». Det patetiska är att han skapar dem under ett liv fyllt av 
plågor och bitterhet. 

Något av samma trotsiga livsglädje möter vi hos vår egen lungsjuke 
1700-talsskald, Carl Michael Bellman. Han är själv starkt medveten 
om dess mörka fond: 

»Drick ur ditt glas — se, döden på dig väntar, 
slipar sitt svärd och vid din tröskel står!»8^ 

Den kritiker som först visade förståelse för Bellmans levnadsglada 
dikter och försvarade dem mot den hycklande anständigheten var 
Johan Henric Kellgren, även han en man med stark sensualism, även 
han med samma »hektiska» bakgrund, vilket framgår av Nils von 
Rosensteins företal till Kellgrens »Samlade skrifter»: 
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»Redan i de yngre åren hade Kellgren en svag och vacklande hälsa, Vid 16 års 
ålder fick han en svår feber, som tycktes lemna följder på dess bröst.»8^ 

Det är inte heller förvånande att en av de främsta företrädarna för 
den livsbejakande primitivismen inom litteraturen i början av vårt 
sekel var den lungsjuke D.H. Lawrence (1885—1930). En sida av 
Lawrence trotsiga livsbejakelse tog sig det uttrycket att hail in i det 
sista vägrade acceptera hur svårt sjuk han var. Hans brev rymmer i 
stället många hurtiga försäkringar om hur frisk han var.85 

Det intensiva resandet på jakt efter hälsans Fata Morgana återkom
mer hos »Skattkammaröns» författare, Robert Louis Stevenson, lik
som hos D.H. Lawrence, därtill den heroiska attityden och viljan att 
»dö stående». Trots svåra lungbesvär skrev Stevenson 36 böcker under 
de sista 20 åren av sitt liv, innan han dog på söderhavsön Samoa. 

Den danske författaren J.P.Jacobsen (1847—1885) hörde liksom 
ryssen Anton Tj echo v (1860—1904) till dem som kunnat besvärja 
sin dödsfruktan med hårt arbete och stillsam humor. Bägge har i 
sina brev samma lågmälta, lätt ironiska tonfall, det är en livsåskåd
ning som man återfinner hos lungsjuka genom tiderna. Jacobsen fick 
en lungblödning när han stod och borstade tänderna en morgon i 
Florens på sin första långresa.86 Han var 25 år gammal och insåg 
genast att det var obotligt. Under de elva år han hade kvar att leva 
skrev han sina båda stora romaner »Fru Marie Grubbe» och »Nils 
Lyhne». Sjukdomen dramatiserade han aldrig för vare sig själv eller 
andra, han talade inte ens om den för sina föräldrar. Samma själs
lugn visade Tjechov. Hans vän Ossip Dymov har berättat om 
diktarens bullrande skratt även under de sista månaderna av hans 
liv, då han nästan oavbrutet spottade blod.87 

Ingen av dem blev religiös, de levde under naturalismens hög
konjunktur, men de utbildade en för många lungsjuka karaktäris
tisk stoisk livsfilosofi som även satt spår i deras diktning. I ett 
sista utbrott av makabert skämtlynne ska Tjechov ha ombesörjt att 
järnvägsvagnen med hans likkista fick påskriften »För transport av 
ostron». Den lungsiktige tyske skalden Christian Morgenstern gav till 
och med ut en diktsamling kallad »Galgenlieder».88 

Harriet Löwenhjelm (1887—1918) tillbragte mycken tid på 
sanatoriet. Hon hade länge lekt med döds- och undergångsmotiv. Men 
det anses allmänt att den fördjupning hennes diktning genomgick 
kan tillskrivas tuberkulosens utbrott 1913. Hon behöll den ralje
rande ironiska tonen, vi känner igen från andra tuberkulösa diktare, 
men ångesten ligger alltid nära ytan: 
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»Är jag intill döden trött, 
ganska trött, mycket trött, 
sjuk och trött och ledsen. 
Lång är vägen som jag nött, 
ingen liten vänn jag mött. 
Jag är trött, ganska trött, 
sjuk och trött och ledsen.»®9 

Hon dog i tuberkulos vid 31 års ålder. 
Försöken att skämta bort det svåraste är också en vanlig pose 

bland lungsjuka målare. I en liten krönika om konsten på öster
åsens sanatorium berättar Eva Dahlstedt om två målare som tog en 
krogrunda före en stor operation och sedan bad att få sina bort
opererade revben för att göra knivskaft av dem. 

»På detta sätt bagatelliserade TBCarna sin sjukdom för att kunna genomleva 
— eller låtsades bagatellisera.» 9 ̂  

Många av våra kända svenska nutidskonstnärer passerade för övrigt 
just detta sanatorium, alltifrån Einar Norelius och Helmer Osslund 
(som hade sin hustru och sin son intagna) till Olle Gill, Rosa Linnala 
och Torsten Renqvist. 

Livshungern kännetecknar också en genre som fick ett slags stor
hetstid mot slutet av 1800-talet. Det var den intima, postumt publi
cerade dagboken. Den skrevs ofta just av lungsjuka som under sin 
utdragna sjukdomstid hade behov av att få anförtro sig åt »den tyste 
vännen». Dagboken var som en konstgjord lunga som gav dem syre. 

Många av tidens ryktbara dagboksförfattare har den gemensamma 
nämnaren att deras kärlek till livet är en obesvarad kärlek. De är näs
tan alltid ensamma, besvikna, nära förtrogna med död och krankhet. 
Ett genombrottsverk var den lungsjuka schweizaren Amiels »Frag
ments d'un Journal Intime», utgiven 1881.91 

Den ryskfödda målarinnan Marie Basjkirtseff, född 1860, var en 
av dem som en obeveklig tuberkulos hindrade att leva.9^ Hon vill 
utbilda sig till sångerska mçn får rösten förstörd av struptuberkulos 
och dör vid 24 års ålder. Kort dessförinnan skriver hon med en mys
tikers tonfall: 

»Jag är i en ålder då man ännu kan berusa sig, till och med av döden.» 

Samma livsförälskelse möter oss i den tbc-sjuka engelska författa
rinnan Katherine Mansfields tidigare nämnda dagbok.93 När hon 
redan är döende skriver hon om det »varma, hetsiga, levande livet». 

Våra svenska verk i genren är mer konstlösa. Dit hör läraren S.A. 
Kinbergs dagbok från de sista åren av hans korta liv. Skakande är att 
bevittna hur snabbt sjukdomen på den tiden bröt ner en ung männi
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ska. Det första tecknet på lungsot visade sig dramatiskt den 29 
november 1866: 

»Då jag gick till skolan i dag och var hunnen utåt Redbergslid, fick jag plöts
ligt och utan minsta medvetande om orsaken munnen full av blod. Jag blev 
genast något rädd, troende att det möjligen kunde vara blodstörtning eller 
att någon ådra var sprungen. Jag saktade gången samt var mycket varsam... 
Kände ej det minsta illamående hvarken förr eller sedan. Jag talade så litet 
som möjligt de första timmarna. Nu förmärktes ingenting. Har varit borta och 
undervisat i qväll ock. —Tänk hvad snart ens tid kunde vara af! Jag tänkte just 
idag, att min dödsstund kunde möjligen vara inne. Man vet mer än litet om 
sin tid, det kunde snart vara slut med oss.»^ 

Bara drygt ett och ett halvt år senare, den 9 juni 1868, för han in sin 
sista darrande notis i dagboken, en vecka före sin död. 

Vi har främst uppehållit oss vid tuberkulosens många offer bland 
författare och målare, därför att det är grupper som vittnat flitigt 
om sina upplevelser. Naturligtvis finns det lika många namnkunniga 
lungsotsdrabbade på en rad andra kulturområden, kompositörer som 
Paganini, Chopin, Carl Maria von Weber, Grétry och Stephen Foster, 
matematiker som Maupertius och Niels Henrik Abel, pedagoger som 
Pestalozzi. Listan kan göras lång. På liknande sätt som författare och 
konstnärer har även dessa försökt trotsa sjukdomen med humor och 
heroism, med hektisk verksamhet och genom att bagatellisera sin 
ångest, för att till slut liksom miljontals anonyma smeder och gruv
arbetare och sjömän och hemmafruar tvingas lägga ifrån sig sina verk
tyg i förtid. 

I bästa fall har då sjukdomen och lidandet åstadkommit en djup
dimension. Om det vittnar den lungsjuka filosofen och psykologen 
Wilhelm Wundt i sina memoarer. Han säger sig genom sjukdomen ha 
fått »en totalt ny livsåskådning» och tror sig kunna dö utan fruktan: 

»Känslan av att ha avslutat allt som kan oroa sinnet, känslan av att ha full
bordat livet med all dess strävan och ävlan, är en av de renaste och mest full
komliga livsnjutningar, jag erfarit.»^ 

Sammanfattande kan sägas att nästan alla de spekulationer om de 
lungsjukas psyke och karaktär, som gav upphov till en stor mängd 
litteratur ända fram till 1930-talet, senare har avfärdats som ogrun
dade. De lungsiktiga har hamnat i livssituationer som avviker från 
det normala: en del har isolerats på sjukbädden, andra har företagit 
mångåriga hälsoresor, åter andra har bott på sanatorier där de ofta 
fått intellektuell stimulans. 

4.5 Konklusion 

Tuberkulosen har påverkat litteraturen som helhet och fungerat som 
en katalysator för vissa riktningar, framförallt romantiken, dess idé
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innehåll, dess livsstämning, dess människoskildring. Ibland har för
fattare, som Selma Lagerlöf och Birger Vikström engagerat sig direkt 
i kampen mot tuberkulosen. Ibland har litteraturen bidragit till att 
forma det bildade skiktets syn på sjukdomen, en syn som sedan förts 
vidare till de breda folklagren. Förståelse för elementär hygien, obe
fogad smittskräck, de sjukas känsla av att vara ensamma och ut
stötta, deras dödsångest och förmåga att handskas med den, allt har 
påverkats, positivt eller negativt, av tuberkulosskildringar i konst och 
litteratur. 

Q fi De skönlitterära källorna måste hanteras med mjukhet. Man bör 
hela tiden vara medveten om rågången mellan faktisk verklighet och 
mentalitet. I sin bok om sjuka och läkare i Bretagne på 1700-talet 
varnar Jean Pierre Goubert med rätta för en förväxling.97 Därmed 
inte sagt att inte mentaliteten också skulle vara en mäktig verklig
het.98 Kanske är det så att dessa attityder och förhållningssätt mera 
påverkar oss än den samlade mängden »faktiska sanningar». Ännu en 
risk för feltolkning anförs av Goubert: det är nästan alltid överklas
sens och de skrivkunnigas historia vi får i skönlitteratur, memoarer 
och publicerade brev, sällan de fattigas och anonyma.99 Det är heller 
inget som säger att just skönlitteraturen är den lämpligaste källan att 
komma åt de mentaliteter som vi försöker frilägga: »les niveaux de 
la pensée claire».100 

Vi har i detta kapitel ägnat oss åt föreställningar och attityder 
gentemot tuberkulosen. I det följande kapitlet skall tuberkulosdöd
ligheten analyseras ur ett annat perspektiv. Vi skall undersöka tbc-
dödlighetens nivå och förändring över en längre tidsperiod, i ett 
komparativt perspektiv. Avsikten är att bättre kunna bedöma vad i 
den svenska utvecklingen som är en del av ett större mönster och vad 
som är specifikt för oss. 
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IV DÖDLIGHETEN I TUBERKULOS UNDER DE SENASTE 
TVÄ HUNDRA AREN. INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER 

1. Syfte 

I detta kapitel ges en översikt över forskningen kring mortalitetens 
utveckling med tyngdpunkt på infektionssjukdomarna i allmänhet 
och tuberkulosen i synnerhet. Avsikten är att behandla sjukdomen 
i ett internationellt perspektiv, mot bakgrund av mer övergripande 
samhällsförändringar som urbanisering, industrialisering och världs
krigens inverkan. Syftet är också att ge en bild av tuberkulosdödlig
hetens gemensamma utvecklingslinjer, för i första hand de euro
peiska länderna, för att på så vis möjliggöra en bedömning av all
mängiltigheten i denna avhandlings forskningsresultat. I kapitlet 
reses en mängd frågor, som inte låter sig besvaras med hjälp av inter
nationellt material men som i avhandlingens senare kapitel undersöks 
utifrån de svenska källorna. 

2. Tuberkulosen och den totala dödligheten 

2.1 Befolkningsutveckling och förändrat dödlighetsmönster 

När Malthus formulerat sin doktrin om förhållandet mellan jordens 
avkastning och befolkningens tillväxt rönte denna stor uppmärksam
het.1 Det kan tyckas självklart att i en av jordbruket dominerad 
ekonomi, där produktiviteten per person och hektar är stationär 
eller endast långsamt ökande, leder en kraftig befolkningstillväxt till 
katastrofala följder, såvida inte migrations- eller nyodlingsmöjlig
heter föreligger. Befolkningsökningen ledde också till en kraftig 
proletarisering. Industrialiseringen blev dock den joker som delvis 
omkullkastade Malthus' profetior.2 

Tidigare hade flera ekonomiska tänkare, bl a Adam Smith, betonat 
vikten av en ökad efterfrågan på arbetskraft och höjda löner som 
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avgörande för befolkningsökningen.3 I diskussionen om vad som är 
orsak och verkan i relationen befolkningsökning och industrialisering 
finns ännu mycket att tillägga, inte minst från de länder som relativt 
sent industrialiserats.4 

Malthus' doktrin har omhuldats av många forskare, som också i 
empiriska studier kunnat visa på effekterna av uppenbara obalanser 
mellan befolkning och resurser. Så har t ex Pierre Goubert för franskt 
vidkommande visat hur produktionskapaciteten under vissa tider 
inte förmått hålla jämna steg med ett ökande befolkningsöverskott 
och hur sådana perioder av befolkningstillväxt snabbt svepts undan 
av en efterföljande mortali tets topp.5 

I Malthus' hemland, England, har E A Wrigley och R S Schofield 
i en omfattande studie över befolkningsutvecklingen under tre hund
ra år bl a studerat effekterna av priser och reallöner på fertilitet och 
mortalitet. Wrigley och Schofield kunde för engelskt vidkommande 
inte påvisa något »malthusianskt» mortalitetsdominerat »high-pressure-
system». Man fann däremot ett fertilitetsdominerat mönster, som 
tydde på att en viss balans rått mellan befolkning och resurser. 
Dock drar sig forskarna för att kalla detta ett jämnviktssystem, det 
karaktäriseras snarare av en anmärkningsvärd slöhet i responsen 
mellan ekonomi (reallöner) och demografiska (fertilitets) föränd
ringar.6 

I de flesta övriga europeiska länderna är befolkningsutvecklingen 
före 1800-talet oklar.7 

Många forskare har emellertid påpekat att perioder av kraftig 
befolkningstillväxt ofta förekommit8 liksom kraftiga befolknings
reduktioner.9 Mest kända är kanske medeltidens svåra pestepidemier 
och dessas långtgående samhälleliga följder. 

En del forskare har i sina skildringar av befolkningsutvecklingen 
för de senaste århundradena använt sig av den s k demografiska 
transitionsmodellen.10 Enligt denna genomgår alla populationer ett 
bestämt utvecklingsmönster, där fyra faser kan särskiljas. En initial 
fas utmärks av fluktuerande men samtidigt höga födelse- och dödstal. 
För Sveriges del skulle detta ungefärligen gälla fram till 1800-talets 
första decennium. Därefter följer en fas med lugnare förlopp. Födel
setalen är alltjämt höga medan dödligheten sjunker. I fas tre som för 
Sveriges del antas inträda ca 1870 sjunker också födelsetalen. Fjärde 
fasen som skulle inträda från ca 1930 kännetecknas av mer osystema
tiska svängningar. Låga födelsetal dominerar men också kraftiga 
toppar, exempelvis »the baby boom» efter andra världskriget, före
kommer. Under denna sista fas fortsätter dödligheten att sjunka. 

Modellen har kritiserats, det har bl a hävdats att utvecklingen 
under den första och sista fasen ingalunda är så enhetlig som model
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len gör gällande.11 Den demografiska transitionen är inte heller att 
betrakta som en modell i ordets analytiska betydelse. Det är snarare 
tal om ett standardiserat sätt att beskriva befolkningsutvecklingen 
över långa tidsintervall.12 ! 

Oavsett den kritik som förekommit vad gäller den demografiska j 
transitionen, är ändå de flesta forskare eniga om att både fertiliteten I 
och mortaliteten under 1700- och 1800-talets första del hållit sig på ! 
en hög nivå samtidigt som de varit kraftigt fluktuerande. / 

I en sådan situation får förändringarna i dödlighetsmönstret be- j 

tydligt större genomslagskraft än födelsetalen. Om födelsetalen redan ; 
låg på en hög nivå var sannolikheten att de ytterligare skulle öka inte 
särskilt stor. Biologiska förhållanden liksom den höga spädbarnsdöd
ligheten utgjorde effektiva hinder. Men det finns också forskare, som 
hävdar att fertiliteten oftast låg klart under den biologiskt och fysio
logiskt övre fruktsamhetsgränsen.13 Förändringar i fertiliteten blir 
då avgörande för befolkningsökningen. 

Även om ökningen i fertiliteten avsevärt bidragit till befolknings
ökningen, är det ändå uppenbart att den stadigt sjunkande mortali-; 
teten har stor betydelse. Många förespråkar också ett synsätt där | 
mortaliteten betraktas som dynamisk och avgörande i relationen 
befolkning och ekonomi.14 

Från den demografiska transitionsmodellens grova faser och till 
den historiska verkligheten är steget långt. Vi kan konstatera att för 
större delen av världen, finns det inga tillförlitliga befolkningsstatis
tiska serier mer än för de senaste 100-150 åren. Forskarna har där
för varit hänvisade till studier av mindre områden eller grupper.15 

Trots ett många gånger bristfälligt källmaterial har man i framför
allt England och Frankrike nått långt med att utveckla historisk
demografiska metoder för att använda de källor som finns. E Gautier 
& L Henrys »La population de Crulai» (1958), Louis Henrys senare 
arbeten liksom E.A. Wrigleys arbeten från England har här varit 
stilbildande.16 Idag föreligger redan tusentals punktstudier, oftast 
baserade på »familjerekonstruktionsmetoden». Tyvärr har dessa 
djupstudier behandlat så små geografiska enheter att resultaten 
inte kan leda till några generella slutsatser, eller som Michael Drake 
uttryckte det om Wrigleys berömda Colyton-studie 

»Of course, Colyton is not England, and the techniques of family recon
struction by which these results have been obtained may contain snags.»* ^ 

På sikt kommer dessa studier förhoppningsvis att tillsammans ge en 
bild av olika regioners och så småningom nationers utveckling. 

Men visst finns det redan idag regionala studier över dödligheten. 
Ekonomhistorikern Robert Lee har t ex studerat mortaliteten i 
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Bayern under en hundraårsperiod 1750—1850, där han funnit för
ändringar i jordbruksdriften, som lett till en förändrad nutritionsbild 
hos människorna, och som också resulterat i ett nytt dödlighets-
mönster.1^ Den schweiziske historikern Arthur E. Imhof har för
utom mellaneuropeiska studier också ägnat Nordens befolknings
utveckling grundlig behandling.20 I Cambridge pågår ett omfattande 
arbete med att rekonstruera Englands befolkningshistoria på såväl 
riks- som regionalnivå.21 I Lund pågår inom ekonomisk historia ett 
mortalitetsprojekt som bl a behandlar förhållandet mortalitet och 
skördeutfall på olika aggregationsnivåer, med tyngdpunkt på Syd-

2 2  sverige. 
Dessa och många fler arbeten visar, hur viktigt det är med regio

nala studier och hur försiktig man får vara med att generalisera från 
ett områdes utveckling till ett annat. Först när vi får ett större antal 
jämförande regionala studier kan vi uttala oss om vad som är gene
rellt och vad som är särdrag i befolknings- och dödlighetsmönstret. 
En av Cambridgegruppens forskare, Roger Schofield, har t ex påvisat 
sådana skillnader mellan utvecklingen i Sverige, England och Frank
rike att förklaringsmodellerna blir helt skilda beroende på vilket land 

2 3  som avses. 
För Sveriges del framgår dock att ett mortalitetsdominerat förlopp 

varit avgörande för befolkningsförändringen. Frågan om orsakerna 
till dödlighetens nedgång har kommit att bli ett av de viktigaste 
forskningsfälten. En av de stora stötestenarna har i det samman
hanget varit att analysera utvecklingen dödsorsaksspecifikt. 

2.2 Dödsorsakerna 

Mortalitetsforskningen har hittills främst koncentrerats till att 
beskriva och förklara olika demografiska faktorers förändring, t ex 
köns- och åldersstrukturer inom begränsade geografiska områden och 
tidsperioder. Studier av olika dödsorsakers andelar av den totala 
dödligheten och deras inbördes roller har däremot varit fåtaliga. 

En mer traditionell forskningsinriktning representeras av den medi
cinska forskningens studier av enskilda sjukdomar. Huvudinrikt
ningen är här ickehistorisk. Historiska studier av en enskild sjukdom 
avgränsas oftast till sjukdomen själv. En anknytning till andra sjuk
domar eller till hela dödsorsaksspektrat är ovanlig, liksom anknyt
ningen till samhälleliga skeenden. Redan Hippokrates påvisade 
visserligen att omgivningen, miljön, satte sin prägel på människorna 
och deras sjukdomar. Men inom den forskningsgren som traditionellt 
kallats historisk patologi24 finns ännu mycket att utforska. Pro
blemen kräver både historisk, medicinsk och samhällsvetenskaplig 
kompetens. 
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För hundra år sedan publicerade tysken August Hirsch i sitt klas
siska verk »Handbuch der historisch-geographischen Patologie» en 
imponernade översikt över sin tids sjukdomar och hur man då upp
fattade dem. Moderna motsvarigheter till Hirsch har varit Erwin 
E. Ackerknechts och Folke Henschens monografier från 1960-
talet.25 

För att göra dödsorsakerna hanterliga måste de klassificeras och 
delas upp på lämpligt vis. Ett vanligt sätt att kategorisera sjukdomar 
och därmed dödsorsaker har varit att indela dem i epidemiska och 
endemiska sjukdomar. En sådan dikotomisering kan vara helt förö
dande vid studiet av en sjukdom som tuberkulosen. Den norska 
historikern Sölvi Sogner har t ex använt sig av denna dikotomise-

o r  

ring. Bröstsjukdomarna har hos henne förts till gruppen epide
miska sjukdomar medan lungsot (taering) ingår i den andra gruppen 
övriga sjukdomar. Sölvi Sogner fann i sin studie att ca 1/3 av alla 
dödsorsaker mellan 1785—1807 i Larvik, en liten stad på Oslofjor
dens västsida, bestod av epidemiska sjukdomar. Av detta drar Sogner 
slutsatsen att de epidemiska sjukdomarna haft en avgörande bety
delse för mortali tets topparna särskilt i urbana miljöer.27 Om bröst
sjukdomarna sammanförts med lungsot skulle slutsatsen blivit en 
annan. 

Imhof och Lindskog har i en studie över dödsorsakerna i några 
sydsvenska kontrakt för åren 1749—1773 funnit att under år med 
allmänt hög mortalitet dominerade de kroniska dödsorsakerna såsom 
okänd barnsjuka, ålder och bräcklighet, bröstsjuka m fl. Samtidigt 
förekommer de epidemiska sjukdomarna i stor mängd. Under år med 
låg mortalitet är de kroniska dödsorsakerna betydligt färre och de 

<y o 
epidemiska sjukdomarna förekommer knappast alls. De epide
miska och endemiska sjukdomarnas inbördes relationer varierar 
således i förhållande till den totala mortaliteten. Samtidigt kan det 
vara befogat att varna för en överskattning av de epidemiska sjuk
domarnas betydelse. De förekommer i vågor och drar ofta fram 
som farsoter. Det har därför varit naturligt att människor och myn
digheter uppmärksammat dem. Genom sina många gånger dramatiska 
förlopp och oftast tydliga symptombilder har de också varit förhål
landevis lätta att registrera. Men det finns många andra mindre 
dramatiska sjukdomar som förekommer endemiskt och som år efter 
år skördade sina offer. Dit hör lungsoten. 

»Es handelt sich hier um das aller Alltäglichste vom Alltäglichen, um das 
Selbstverständlichste vom Selbstverständlichen, um die »allernatürlichsten» 
Todesursachen, nichsts Besonderes, nichsts Spektakuläres, nichsts Ausser-
gewöhnliches. Wem hätte es einfallen sollen, darüber zu rapportieren ?»^9 

Den samlade effekten av dessa sjukdomar har i allmänhet under
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skattats. Redan Heckscher påtalade vådan av en uppdelning av 
sjukdomarna i epidemiska och endemiska eftersom 

»farsoterna under äldre tid voro endemiska, dvs ej inskränktes till att gå ut 
över landet vid särskilda tillfällen utan alldeles 'normalt' togo sin stora skörd 
av människoliv.»30 

Många har också vänt sig emot att överhuvud indela dödsorsa
kerna i grova grupper, man har istället förordat ett ekologiskt be
traktelsesätt där hela sjukdomspanoramat för en ort eller tidsperiod 
inbegrips.31 Medicinhistorikern Mirko D. Grmek har i ett antal artik
lar vidareutvecklat detta synsätt.3^ Hans s k patozynosbegrepp pre
senterades i inledningen och behandlas utförligare längre fram i av
handlingen. 

Även om man kan konstatera ett klart samband mellan mortali-
tetstoppar och epidemiska sjukdomar, som vid 1809 års stora röd
sotsepidemi eller med koleran på 1830-talet, kvarstår fortfarande att 
mäta inverkan från andra faktorer t ex krig, hungersnöd eller helt 
enkelt otillräckliga näringsförhållanden. Förhållandet mellan närings
tillgång och epidemier påtalades redan av Malthus och både Heck-
scher och Utterström har för svenskt vidkommande visat på ett 

Q Q 
sådant samband. 

Jean Meuvret och Pierre Goubert har likaledes beskrivit hur till
fälliga klimatförändringar lett till missväxt och subsistenskriser i 
Frankrike.34 Men från 1700-talets mitt verkar inte mortalitets-
topparna i Frankrike längre orsakas av direkta subsistenskriser. 
Goubert konstaterar 

»Quelque chose avait changé, soit dans la production, sa nature, son niveau, 
son rendement ou son coût, soit dans la rapidité et le coût des transports, 
sout dans les ressources des consommateurs, et eput-être dans la politique 
gouvernementale 5 

Många andra forskare har också deltagit i debatten och konstaterat 
att de kortsiktiga och häftiga fluktuationerna i dödlighetsmönstret 
ersatts av mer långsiktiga förändringar i dödsorsaksspektrat. Men de 
är långtifrån eniga om orsakerna till och karaktären hos dessa för
ändringar. Louis Henry skriver i det klassiska samlingsverket 
»Population in History» 

»We still do not know whether this reduction in disasters was produced by 
man, the result for instance of economic progress, or whether it was just a 
piece of good luck.»^^ 

Wrigley och Schofield anser att de mindre häftiga svängningarna kan 
förklaras med att mikroorganismer och värd ömsesidigt anpassat sig 
till varandra med ett mer endemiskt men mindre letalt sjukdoms
panorama som följd.37 

Många moderna undersökningar visar att infektionssjukdomarna 
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dominerat dödsorsaksspektrat i västerlandet fram till ungefär andra 
världskriget och att tuberkulosen varit en av de större dödarna under 
samma tid. I dagens u-länder är alltjämt dödligheten i infektionssjuk
domar mycket stor.3 8 

2.3 Infektionssjukdomarnas andel i den sjunkande dödligheten 

»Infektionssjukdomarna, dessa 'com
pagnes fatales et constantes de notre vie* 
(Nicolie) har nog varit mänsklighetens 
farligaste fiender, vida farligare än både 
krig och massmord» 

F. Henschen 1962 

Indelningar av sjukdom i kategorier som endemiska och epide
miska eller utifrån spridningsvägarna (luft-, vatten-, mat-, vektor-
burna etc) eller som infektions- och ickeinfektionssjukdomar är alla 
moderna företeelser.39 När vi i vår strävan att vetenskapligt hantera 
gångna tiders dödsorsaker ånyo klassificerar dem, gör vi oss skyldiga 
till en anakronism även om vi försöker utgå från varje tids egna sjuk
domsbegrepp.40 Vid internationella jämförelser försvåras analysen 
ytterligare av skillnader i olika sjukdomsbenämningars innebörd, 
länder emellan. 

Reservationer måste också i sådana jämförande studier göras vad 
gäller diagnosernas osäkerhet i en tid när infektionernas bakteriolo
giska ursprung inte alltid varit känt. De statistikgrundande nomenkla
turerna har många gånger grupperat sjukdomarna så att de inte 
kunnat identifieras var för sig. Före 1861 redovisades t ex inte 
diarréer och dysenteri skilt från kolera, tyfus och allmänna febrar i 
England. 

Trots liknande begränsningar ger ändå de statistiska resultaten 
från Västeuropas länder en så pass tydlig bild att infektionssjuk
domarnas stora dominans inte kan ifrågasättas.41 

Infektionssjukdomarna har dominerat bland dödsorsakerna från 
åtminstone 1700-talets mitt och fram till antibiotikans och kemo-
terapins genombrott. Incidensen, åldersfördelningen och infektioner
nas ofta epidemiska förlopp har ständigt påmint oss om deras 
allmänna karaktär. Ingen sjukdomsgrupp har drabbat så många och 
varit så ständigt återkommande. 

Thomas McKeown har i ett cintai böcker och artiklar under de 
senaste decennierna behandlat orsakerna till de senaste århund
radenas befolkningsökning i framförallt England och Wales. 
McKeown hävdar t ex att 92% av dödligheten mellan 1848—54 till 
1901 i England och Wales orsakades av infektionssjukdomar och 73% 
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mellan 1901 — 1971. Utifrån svenska dödstal beräknar McKeown att 
infektionssjukdomarnas andel för hela perioden 1700—1971 utgjorde 
86% av dödligheten, en siffra som pga bristande empiriskt underlag 
för den tidigare perioden bör examineras närmare.4^ McKeown visar 
att de luftburna infektionssjukdomarna och särskilt tuberkulosen 
sjönk under hela 1800-talet i de av honom undersökta länderna, dvs 

A Q 
Sverige, Frankrike, Irland, England och Wales. 

I en nyligen utkommen studie över dödsorsakerna i Amsterdam 
påvisas att nedgången i tuberkulos varit huvudorsaken till stadens 
dödlighetsnedgång under åren 1869—1883. Författarna Jansen 
och de Meere fastslår 

»In der jaren tussen 1869 en 1883 heeft de afname van de tuberculose als 
doodsoorzak in Nederland zelfs de belangrijkste bijdrage aan de daling van 
het sterftecijfer geleverd. In Amsterdam gaat de sterfte aan tuberculose na de 
siechte tijden in het begin van de jaren tachtig sneller omlaag.»44 

Vatten- och födoburna infektionssjukdomar började däremot sjunka 
först under 1800-talets sista decennier. Minskningen i de luftburna 
infektionssjukdomarna och särskilt tuberkulosen dominerade dödlig
hetsnedgången under 1700- och 1800-talen. Av det faktum att 
nedgången i tuberkulos utgjorde nästan hälften av dödlighetsned
gången under 1800-talets senare hälft drar McKeown slutsatsen 

»There is little doubt that mortality from tuberculosis was considerable in 
the seventeenth and eighteenth centuries, and the fact that it was declining 
at the time of registration suggests that it did so earlier.»^5 

McKeowns empiriska underbyggnad är inte nog redovisad vare sig 
för England och Wales eller de andra länderna. Hans tillvägagångs
sätt har varit att först eliminera de faktorer som inte kan ha påverkat 
dödlighetsmönstret, eller som Sherlock Holmes uttryckte det 

»when we have eliminated the impossible, whatever remains, however improb
able, must be the truth.» 

McKeown betraktar således hela dödsorsaksspektrat och försöker 
behandla varje sjukdoms specifika betydelse för mortalitetsned-
gången. Förklaringarna blir förstås olika beroende på vilken sjukdom 
som betraktas. Sedan vägs de olika sjukdomarnas relativa betydelse 
i förhållande till mortalitétsnedgången. McKeowns undersökningar 
har resulterat i en grov bild av sjukdomspanoramats förändring på 
nationell nivå för i första hand England och Wales. På basis av dessa 
resultat har McKeown sedan värderat de teorier som finns om död
lighetsnedgången i väst, dvs medicinens betydelse, förändringar i 
virulens och exposition samt nutritionens roll och förändringarna 
i den allmänna levnadsnivån. McKeowns slutsats är att den förbättra
de nutritionen varit den avgörande faktorn för mortalitetsnedgången. 

106 



Roger Schofield har kritiserat McKeowns slutsatser vilka avfärdas 
som »intelligent guess-work» baserat på otillräckliga kunskaper om 
den långsiktiga befolkningsutvecklingen.46 Schofield och Cambridge
gruppen har å sin sida inte arbetat dödsorsaksspecifikt, varför några 
jämförelser mellan McKeowns och Cambridgegruppens resultat inte 
kunnat göras avseende infektionssjukdomarna i allmänhet och 
tuberkulosen i synnerhet. 

I Samuel Prestons tidigare nämnda undersökning över dödsorsa
kerna och mortali te ten i världen kritiseras också McKeown.47 

I stället för McKeowns 40% beräknar Preston lungtuberkulosens 
andel till ca 10% av den totala dödligheten. Men Prestons resultat 
är inte jämförbara med McKeowns. Preston baserar sin undersök
ning på tvärsnittsdata för 165 populationer i 43 länder under tiden 
1861 — 1964, med flertalet populationer från tiden efter andra världs
kriget. För att hävda att Englands tbc-frekvens på 1860-talet var 
»highly atypical» borde givetvis frekvenserna jämförts med samtida 
uppgifter från andra länder. I det följande skall några sådana jäm
förelser företas. 

3. Tuberkulosnedgången i olika länder 

3.1 Validitet och trend 

Vi har tidigare konstaterat att tuberkulosen varit människans följe
slagare genom årtusenden. Men sjukdomens exakta omfattning ?/: 
svår, för att inte säga omöjlig att beräkna. En del har i likhet med 
Riskjaer48 hävdat att sjukdomen inte varit så omfattande förrän 
framåt 1700-talet. Sådana uttalanden har troligen sin grv.nd i att det 
före denna tid inte fanns någon dödsorsaksstatistik och följaktligen 
heller inte någon statistisk kunskap om sjukdomens omfattning. Men 
vi har många andra indicier som tyder på motsatsen och som behand
lats i föregående kapitel. När Machiavelli som nämnts liknade statens 
problem vid lungsoten eller när Shakespeare valde lungsoten som den 
värsta av förbannelser »Consumption seize thee/», är detta ett tydligt 
vittnesbörd om att sjukdomen var så vanligt förekommande och så 
allvarlig att envar förstod liknelserna. Och när man i Neapel lag
stiftade om anmälningsplikt för alla lungsotssjuka, är detta lika
ledes en påminnelse till oss om sjukdomens omfattning och styrka. 

Uppgifterna om tuberkulosens morbiditet och mortalitet är vida 
varierande länder emellan. Det kan skilja på upp till 200 år från den 
tidigaste till senast startade dödsorsaksstatistiken. Ännu idag är upp
gifterna från många u-länder långt ifrån tillförlitliga.49 Först från 
1900-talets början har västerlandet i allmänhet en någorlunda god 
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dödsorsaksstatistik. Detta har medfört att de flesta tabeller och 
diagram som gäller tuberkulosen främst presenterar 1900-talets 
utveckling. Man kan därför lätt få intrycket att tuberkulosnedgången 
är en 1900-talsföreteelse, men så är det inte alls. Nedgången i tuber
kulosdödligheten har i allmänhet börjat långt tidigare, även om vägen 
varit knagglig och kurvan ibland gjort sina svängar uppåt. Genom att 
använda de uppgifter som trots allt finns, kan vi få åtminstone de 
grova dragen i olika länders tuberkulosfrekvenser. 

England har de idag längsta obrutna serierna över dödsorsaker på 
nationell nivå. De påbörjades 1837 och har sedan 1850-talet varit 
någorlunda utförliga. Från den tiden har England och Wales tuber
kulos-dödlighet varit ständigt sjunkande. Frågan om när och varför 
tuberkulosdödligheten sjönk har intresserat många. Man har för 
Londons del konstaterat en hög andel lungsot redan i »Bills of 
Mortality» som inbegriper lungsot från 1657.50 Denna källa om
fattade London och omkringliggande församlingar, till en början 130 
stycken och sedan betydligt fler. »Bills of Mortality» har nyttjats av 
många forskare redan på 1700- och 1800-talen och upplever idag åter 
en renässans. När John Brownlee 1917 genomförde en utredning för 
The Medical Research Council om tuberkulosens utbredning i Stor
britannien och på Irland använde han sig också av denna källa.51 

Brownlee återger John Graunts kommentarer kring källornas till
komst. Där framgår att en »Searcher» funnits i varje församling till 
vilken alla dödsfall skulle rapporteras. Deras uppgift var att bege sig 
till den plats 

»where the dead Corps lies, and by view of the same, and by other enquiries, 
they examine by what Disease or Casualty the Corps dies. Hereupon they 
make their Report to the Parish-Clerk, and he, every Tuesday-night, carries 
an Accompt of all the Burials and Christenings, happening that Week, to the 
Clerk of the Hall.»52 

Brownlee återger också ett antal 1700-talsforskares åsikter om att 
»The Bills» kraftigt övervärderat antalet dödsfall i lungsot.53 Men 
Brownlee själv hävdar utifrån sina studier att 

»those who hold that the number of deaths ascribed to consumption gives 
a fair measure of the amount of phthisis have formed an accurate opinion, 
an opinion which some other evidence to be given later confirms.»5^ 

»The Bills» inbegriper inte befolkningsstorleken utan endast antalet 
döda i olika sjukdomar varje år, uppdelade på ett trettiotal rubriker. 
Lungsoten har genomgående haft sin egen rubrik även om benäm
ningens innebörd kein ha varierat. John Graunt behandlar tre rubri
ker med anknytning till lungsot, 1) cold and caugh 2) consumption 
and caugh och 3) tyssic (tissic), den senare en omskrivning av det 
grekiska ordet phthisis. Det stora flertalet döda finns inom den andra 
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gruppen. Av listorna framgår att variationerna i dödligheten var stora, 
men att lungsoten varit den allra största dödaren i London under 
1650-och 1660-talen med 3-4 000 döda varje år, vilket innebar ca 
20% av hela dödligheten. Sedan sjönk lungsotsdödligheten ner till ca 
12% år 1700, men under hela 1700-talet ökade sjukdomen för att 
omfatta hela 26% vid århundradets slut, sedan avtog sjukdomen 
återigen under 1800-talet.55 Av detta drar Brownlee slutsatsen att 

»It must represent something in nature, and the very strong probability is 
that it represents a long epidemic wave of phthisis which reached a maximum 
in the early years of the nineteenth century.>>5^ 

Men Brownlee reserverar sig också inför möjligheten att sjutton
hundratalets ökning kan ha berott på en drastisk nedgång i andra 
stora sjukdomar medan lungsoten förblivit stationär. 

Denna diskussion är långtifrån avslutad. Studier av nutritions-
känsliga sjukdomar är ännu fåtaliga. Ett undantag är Andrew Apple-
by som granskat och jämfört olika sjukdomars omfattning utifrån 
»Bills of Mortality» åren 1550—1750 med de uppgifter som finns om 
Londons brödpriser för samma tid. Han har använt brödpriserna 
som ett mått på nutritionen, eftersom brödet utgjorde basfödan för 
flertalet.57 Vid höga brödpriser kunde den fattige inte få nog med 
näring. Appleby konstaterade att ett visst samband mellan en del 
sjukdomar och brödpriserna förelåg, men detta gällde inte tuberku
losen, där sådana samband helt saknades. För 1800-talet finns mer 
utförliga källor om födan och dess sammansättning. Men tolkningen 
av dess betydelse för levnadsstandarden divergerar kraftigt forskare 
emellan.58 En del, som t ex Chambers, anser att tillgången på föda 
inte haft någon avgörande inverkan på infektionssjukdomarnas om-
fattning.59 

Thomas McKeown har däremot hävdat att nutritionen på ett av
görande sätt påverkade olika sjukdomars förekomst däribland tuber
kulosen. McKeown anser att eftersom tuberkulos-dödligheten sjönk 
så kraftigt redan på 1840- och 1850-talen när England fick en natio
nell dödsorsaksstatistik, måste den ha börjat sjunka åtminstone 
30 år före övriga infektionssjukdomar.60 McKeown hävdar också 
att tuberkulosens förekomst visserligen varit mycket omfattande 
under 1600- och 1700-talen, men han avvisar alla tankar på ett »rise 
and fall förlopp»: »there are no adequate grounds for the concept of 
an epidemic wave».61 

Frågan om tuberkulos kurv ans trend är av avgörande betydelse 
med tanke på den inledningsvis formulerade hypotesen om ett sam
band mellan levnadsnivå och tuberkulosfrekvens. Om tuberkulos
frekvensen i enlighet med McKeowns teser varit ständigt sjunkande 
under de senaste seklerna, skulle detta i så fall vara ett uttryck för 
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en gradvis förbättring av flertalets levnadsförhållanden. Det skulle 
med andra ord inneburit att den industriella revolutionen lett till en 
förbättring av levnadsnivån.62 

Men om McKeown har fel, dvs om tuberkulosen har ett tydligt 
förlopp där tbc-dödligheten först ökar och efter ett maximum sedan 
sjunker, ja då blir förklaringsgrunden en helt annan. Ett sådant för
lopp kan antingen bero på att tuberkulosen i likhet med många andra 
sjukdomar förekommer i stora vågor, s k pandemier, eller att de verk
samma mikroorganismernas virulens är instabil som vid scarlatina. 
Det kan också bero på att levnadsnivån under en tid försämrats med 
en ökad tuberkulosdödlighet som följd och att omfattande förbätt
ringar i levnadsbetingelserna sedan lett till en minskad tuberkulos
dödlighet. Dessa olika förklaringar kan givetvis också samverka. 

Men är då McKeowns kategoriska tolkningar om en kontinuerligt 
sänkt tbc-dödlighet under 1800-talet helt invändnings fria? 

Som vi redan berört medförde Englands tidiga industrialisering i 
sin första fas en kraftig omflyttning med stor social misär i de 
växande industristäderna som följd. Många samtida skribenter var 
också väl medvetna om detta och rapporterade om förslumning, 
ginmissbruk och sjuklighet. Barnen for illa, särskilt de späda, och den 
ökande tuberkulosdödligheten utgjorde ett allvarligt gissel. Därför 
förvånades också samtidens debattörer av att tuberkulosdödligheten 
faktiskt sjönk vid 1800-talets mitt.63 Det dröjde några decennier 
innan denna trend kunde konstateras. 

När G.B. Longstaff föreläste inför the Statistical Society i London 
år 1884 om den sjunkande dödligheten väckte detta därför livlig 
debatt.64 Diskussionen finns i korthet återgiven i föreningens tryckta 
handlingar och visar, att man särskilt förvånades över den kraftigt 
sjunkande andelen av phthisis, dvs lungsot, mellan åren 1851 och 
1879 som hans undersökning avsåg. Men samtidigt med denna 
nedgång kunde Longstaff konstatera en kraftig ökning av gruppen 
lungsjukdomar. Longstaff s resultat blev därför kritiserade. Man 
undrade om inte lungsotsnedgången i själva verket bara var skenbar 
eftersom övriga lungsjukdomar ökat betydligt mer. En av deltagarna, 
Mr Bailey, ansåg att om man jämförde dödsorsakerna för åren 1850— 
54 med de som finns för åren 1875—79 som bl a Longstaff gjort bör 
man betänka att 

»there was also considerable difficulty about the causes of death. Comparing 
the returns in the early registrar-general's reports with the later, it appeared 
to him that the same diseases were returned under different headings. Take 
for example phthisis, which was in this country the most formidable cause of 
death. In the early reports it was grouped under »Diseases of the respiratory 
organs». Later on it appeared as a »tubercular disease», classed with »scofula»; 
while at present it figured among constitutional deseases, such as gout; and 
yet the popular idea in the country was that it was a disease of the lungs.»6^ 
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På dessa invändningar svarade Longstaff att de två sjukdomsgrup
perna hade olika åldersfördelningar. Han hade också undersökt 
förändringarna mellan 1861—70 och 1876—80, två tidsperioder där 
samma klassificeringssystem nyttjats. Longstaff kunde då bl a konsta
tera, att »övriga lungsjukdomar» inte ökat i antal i de åldersband där 
nedgången i lungsotsdödligheten varit mest markant. Det bör dock 
framhållas att de olika dödsorsakernas åldersuppgifter för Englands 
del inte har särskilt hög tillförlitlighet. Av den återgivna diskussionen 
framgår nämligen att de dödas ålder baserades på släktingars eller 
vänners uppgifter. Några födelseattester eller liknande förekom inte i 
England, och censusuppgifternas åldersangivelser från den tiden är 
att betrakta som grova skattningar av befolkningens åldersfördelning, 
ett memento när vi tar del av de många forskningsresultat som base
ras på dessa källor. 

Diskussionen om huruvida lungsotsfrekvensen de facto sjunkit 
eller ej höll i sig. Är 1891 hävdade t ex Otto Dämmer i det medicin
uppslagsverket »Handwörterbuch der öffentlichen und privaten 
Gesundheitspflege» att nedgången i lungsot endast är skenbar, pga 

»eine erhebliche Zunahme der Sterbefälle infolge von Krankheiten der 
Atmungsorgane und ist dadurch zu erklären, dass statt des früher beliebten 
Ausdrucks 'Schwindsuht' (Phthisis, Consumption) in den ärztlichen Todes
bescheinigungen neuerdings die Bezeichnung der die Schwindsucht bedingen 
chronischen Lungenaffection (Lungentuberkulose etc) gebräuchlicher ge
worden ist.»^ 

Om Dammers iakttagelser är riktiga innebär det att en stor del lung
sot finns i gruppen övriga lungsjukdomar. Vid beräkning av dödlig
heten i lungtuberkulos bör därför även övriga lungsjukdomar beaktas. 

Enligt Dammers beräkningar, tabell 10, hade respirationsorganens 
sjukdomar i England snarare till- än avtagit. 

I den moderna diskussionen verkar dessa samtida invändningar 
vara bortglömda. McKeown fastslår t ex om England och Wales 

Tabell 10. Dödligheten i lungsjukdomar i England per 1.000 av befolkningen i 
tio årsme deltal 1851 — 1880 

dödligheten i o/oo 1851/60 1861/70 1871/80 

lungsot 2.68 2.48 2.12 

andra sjukdomar i 3.02 3.36 3.76 
respirationsorganen 

Summa 5.70 5.84 5.88 

Källa: Dämmer, O., »Handwörterbuch der öffentlichen und privaten Gesund
heitspflege», (Stuttgart 1891), s 757. 
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»We cannot say confidentely that the death rate from respiratory tubercu
losis fell before 1847. But after this date the facts are not in doubt 
min kursiv 

Men varken McKeown eller andra moderna forskare har kunnat på
visa i vilken omfattning det förändrade nomenklaturskicket kunnat 
medföra en överflyttning av döda i lungsot till döda i övriga lung
sjukdomar. McKeown diskuterar visserligen dödsorsakernas validitet 
och påpekar särskilt de osäkerhetsmoment, som finns när det gäller 
dödligheten i lungtuberkulos i förhållande till kronisk bronkit. 
McKeown motiverar sitt ställningstagande med att nedgången i tbc 
från 1851/60 till 1891/00 företrädesvis ägde rum i åldern 20 till 
35 år,medan kronisk bronkit företrädesvis drabbade de äldre.68 Men 
denna tolkning förutsätter att tuberkulos dödlighetens åldersfördel
ning varit konstant. Om däremot förändringar kan konstateras i 
tuberkulosens åldersfördelning, för de aktuella tidsperioderna, 
försvagas McKeowns argumentation väsentligt. Med de svenska 
källornas höga tillförlitlighet vad gäller åldersangivelserna är det fullt 
möjligt att undersöka förloppet. I nästa kapitel kommer tuberkulos
dödlighetens ålders- och könsstruktur att granskas närmare. 

En annan fråga av vikt är de regionala skillnaderna i lungsotens 
och de övriga lungsjukdomarnas frekvens. En av deltagarna i Statis
tical Societies diskussion i mars 1884 fäste också uppmärksamheten 
på det faktum att mängden lungdiseases i förhållande till phthisis 
varierade från område till område. Så var t ex förhållandena i de 
stora fabriksstäderna vida skilda från landsbygdens. 

3.2 Tuberkulos dödlighet en i Europas storstäder 

År 1890 beskrevs i den svenska tidskriften Eira hur de expanderande 
engelska industristädernas tätbebyggda bostadsområden 

»voro verkliga pesthärdar, der den ena uppsättningen af hyresgäster efter den 
andra dog ut i tuberkulos.»6^ 

För decennierna 1861—70, 1871—80, 1881—90 och 1891—1900 
var tuberkulosdödligheten för t ex Wien, 8.6, 7.6, 6.8 och 5.0 o/oo, 
för London 2.8, 2.5, 2.1 och 1.8 o/oo och för Paris 4.5, 4.3, 4.6 och 
3.9 o/oo.70 Tuberkulosdödlighetens nivå var således varierande 
storstäderna emellan. Nationernas Förbund publicerade 1931 upp
gifter om olika länders tuberkulosdödlighet för åren 1876—1880. Av 
denna statistik framgår att tbc-dödligheten i Paris fluktuerade kring 4 
o/oo, London och Amsterdam kring 2.5, Berlin kring 3.5, Oslo och 
Köpenhamn lite över 3 o/oo och Budapest över 8 o/oo.71 
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Tuberkulosens andel av ren totala dödligheten var också allt
jämt mycket hög, ofta mellan 25-50% av dödligheten. Är 1899 dog 
det t ex 46 988 personer i Paris, 12 314 av dem har tuberkulos som 
uppgiven dödsorsak, dvs över 38% av dödligheten. I åldrarna mellan 
20—40 år utgjorde de tuberkulosdöda ca 60% av alla döda.7^ 

Franska specialundersökningar som Pierre Guillaumes om Bor
deaux och Pierre Pierrards om Lille visar också på en hög andel 
äingsotsdöda. Lungsoten ligger, enligt Guillaume, främst bland döds
orsakerna i Frankrikes fyra största städer under andra hälften av 
1800-talet.73 Han visar också att den slår hårdast bland de lägsta 
socialgrupperna, där den är de unga arbetarnas »maladie par excel
lence». 

Pierrard skriver att den höga lungsotsfrekvensen bland arbetarna 
på 1850-talet berodde på »Les conditions défavourables dans les
quelles se trouvait la classe ouvrière».74 Vid denna tidpunkt svarade 
tuberkulosen för inte mindre än 40% av dödsfallen på det största 
sjukhuset i Lille. 

Tuberkulosdödlighetens trend är inte heller entydig när det gäller 
1800-talets senare del. I Köpenhamn ökar dödligheten i lungsot från 
1850-talet och fram till 1870-talets första hälft, därefter sjunker 

^ k 
den. I en del tyska städer, som t ex Frankfurt am Main ökar lung
soten från 3.22 o/oo åren 1851—55 till 3.99 o/oo året 1886, sedan 
sjunker den till 3.45 o/oo åren 1888—91 och vidare till 2.91 o/oo åren 

y fi 
1892—93. I andra städer som t ex München tycks lungsotsdödlig
heten förhålla sig tämligen konstant på en nivå av 4.6-4.8 o/oo.77 

Friedrich Prinzig sammanfattar och förklarar ökningen i en del 
städer sålunda i sitt monumentala verk »Handbuch der medizinischen 
Statistik» 

»In Europa trat eine Zunahme der Tuberkulose in vielen Städten nach dem 
Jahre 1870 ein, als bei rascher Entwicklung der Industrie in den Städten 
diese mit gesundheit Massnahmen, insbesondere mit einer ausreichenden 
Wohnungsfiirsorge, nicht nachkommen konnten.»^® 

Som tidigare berörts är tillgången på och noggrannheten i dödsorsaks
statistiken varierande. För en del större städer finns dödsorsaksstati
stik med uppgifter om lungsotsdödlighet från 1700-talets mitt. På 
1920-talet upptäckte österrikaren Sigismund Peller källor för Wien 
som också innehöll åldersangivelser från 1750-talet. Han har bearbe
tat detta material och anser att det har ett förhållandevis gott käll
värde. Peller har i sina Wien-studier påvisat en mycket hög andel 
barn-tuberkulos, motsvarande 29% av hela dödligheten i åldersbandet 
0—14 år. övriga infektionssjukdomar inklusive pneumonierna utgjor
de samtidigt 37%, tillsammans svarade således dessa två grupper för 
2/3 av barnens dödsfall.79 Ålderstuberkulosen var likaså hög och i 
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Tabell 11. Åldersdifferentierad tuberkulosdödlighet per 1.000 av folkmäng
den i Wien för perioderna 1752-54, 1910—11 och 1928—29 

Ålder 1752-54 1910-11 1928-29 

1-4 23.3 4.4 2.3 
5-9 7.5 1.6 0.5 
10-14 2.5 1.0 0.4 
15-19 1.4 2.3 1.5 
20-39 2.1 3.3 1.8 
40-49 3.9 4.0 2.0 

Ln
 

0
 

1 S
 

9.8 4.0 

Källor: Peller, S., »Zur Kenntnis der Städtischen Mortalität im 18. Jahrhundert 
mit besonderer Berücksichtigung der Säuglings- und Tuberkulosesterb
lichkeit», (Wien 1920), Zeitschrift für Hygiene und Infektions kr ank-
heiten, 40 (1920), s 256 och Peller, S., »Mortality, Past and Future», 
1947—48.Population Studies, 1, (1947-48), s 427 och 431. 

det mellanliggande åldersbandet, dvs 15—49 år utgjorde tuberkulosen 
25% av dödsfallen. 

Vid en jämförelse med 1900-talets andra decennium framgår att 
det främst var i de yngsta och de äldsta åldersgrupperna som tbc-
frekvensen sjunkit. Samtidigt har 15—40 åringarnas tbc-frekvens ökat 
från 25% till 35-40%. 

Peller presenterar för Wiens del således en helt annan åldersfördel
ning än den McKeown anfört för England och Wales. Enligt 
McKeown sjunker tbc-dödligheten främst bland 20-åringar och yngre 
30-åringar, vid den jämförelse som han gör mellan 1851—60 och 
1891— 1900.80 Man frågar sig om dessa skillnader beror på att den 
faktiska utvecklingen varit så helt olika i staden Wien och England/ 
Wales, och att tidpunkterna för de två undersökningarna inte sam
manfaller, eller om det är källorna och tolkningarna av dem som 
förorsakat dessa motstridiga uppgifter. Tyvärr finns det inte uppgif
ter för jämförbara städer och tidpunkter. Vi kan inte heller för Wiens 
del följa hur utvecklingen ägt rum mellan 1700-talets mitt och 
1900-talet. Men vi vet att den totala tbc-dödligheten ökat från 5.3 
o/oo åren 1752—54 till 8.6 o/oo för åren 1867—70 för att sedan 
minska till 5.0 o/oo för åren 1891—1900. Under dessa tre perioder 
var den totala mortaliteten 36.2, 32.0 och 22.6 o/oo, dvs samtidigt 
som det allmänna mortalitetstalet sjönk från 1752—54 och till 
1867—70 ökade tbc-dödligheten. Peller har också jämfört sina 
resultat med undersökningar som behandlat utvecklingen i England, 
Skottland, Bayern och USA. Hans slutsats blev: 
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Figur 7. Dödligheten i tuberkulos per 100 000 av befolkningen i olika län
der åren 18 70— 1950 

Japan 
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Källa: Dubos, R & Dubos, J. (1953), diagram C. 
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»In the course of the nineteenth century tuberculosis increased at first, 
especially in industrialized countries and cities. Later, its spread was checked 
and the disease receded, though to a lesser degree than the total mortality of 
this age group.»*** 

Peller avser i citatet tbc-dödligheten bland 15—49 åringar. 

3.3 Tuberkulos och industrialisering 

Det är naturligtvis högst otillfredsställande att studera endast stads-
populationer. Förhållandena i städerna var så helt skilda från dem 
som landsbygdens folk levde under. Pirquet och Hamburger konsta
terade med sina tester och obduktioner att i städerna hade kring 
sekelskiftet 1900 praktiskt taget varje barn genomgått en primärin
fektion, medan andelen på landsbygden var avsevärt lägre. Denna 
skillnad i exposition och respons måste givetvis medföra skilda 
immunitetsförhållanden hos de två befolkningsgrupperna. Men det är 
inte enbart en fråga om landsbygd contra städer. Om vi studerar 
tbc-dödligheten på nationell nivå ser vi att den totala tbc-dödligheten 
oftast ökar en kort tid efter ett lands industrialisering och att i de 
länder som tidigast industrialiserats börjar också nedgången tidigast. 

Av figur 7 framgår att den årliga tbc-dödligheten sjunker i 
England/Wales liksom i Skottland redan från 1870 och framgent. På 
Irland ökar däremot tuberkulosmortaliteten under 1800-talets tre 
sista decennier. Även i Norge, Danmark och Finland ökar tbc-dödlig
heten först för att sedan sjunka. Särskilt iögonenfallande är Japans 
mycket kraftiga ökning under 1900-talets första decennier. 

Prinzig konstaterade år 1930 att: 

»Japan ist eines der wenigen Länder, in denen die Tuberkulosesterblichkeit 
seit Beginn des Jahrhunderts zugenommen hat; dies beruht auf der Entwick
lung der Industrie, erst seit etwa 10 Jahren ist ein Rückgang der Tuberkulose 
zu verzeichnen.»""^ 

I Japan kom den industriella utvecklingen igång relativt sent. Ännu 
1930 sysselsattes över hälften av dess befolkning inom jord- och 
skogsbruket, medan industri och gruvor sysselsatte knappa 20%. 
Lönenivån var länge låg och industrialiseringsgraden ökade endast 
långsamt.84 

Men det var inte bara i Japan som tuberkulosdödligheten ökade 
under 1900-talet. Av figur 7 framgår att tbc-dödligheten ökade 
mycket kraftigt på den lilla ön Puerto Rico under 1910-20- och 
30-talen. De uppgifter som finns för Latinamerika visar också på en 
förhållandevis ogynnsam tbc-frekvens. Så har t ex städerna Buenos 
Aires, Rio de Janeiro, Havanna, Santiago, Valparaiso och Lima en 
hög tuberkulosdödlighet under 1800-talets sista decennier och under 
1900-talets första del.85 I Rio var tbc-dödligheten över 10 o/oo 
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Tabell 12. Tuberkulosdödligheten i Japan per 1.000 av folkmängden 
1901-1927 

1901-05 1.83 
1906-10 2.02 
1911-15 2.13 

1916-20 2.28 
1921-25 2.03 
1926-27 1.92 

Källa: Prinzig, F, »Handbuch der medizinischen Statistik» (1931), s 513. 

under decenniet 1861/70 och 7.9 o/oo decenniet därpå. I Chile och 
Uruguay ökar tbc-dödligheten under 1900-talets första decennium 
och sjunker sedan endast långsamt. Ännu idag tillhör dessa länder de 
hårdast drabbade. I Latinamerikas och Asiens storstäder dör alltjämt 
årligen många tusen i tuberkulos.86 

Man frågar sig om utvecklingen i dessa länder är en följd av urbani
sering och industrialisering, eller om andra faktorer kan ha inverkat 
på ett avgörande sätt. Vi skall därför i det följande beröra utveck
lingen i Europa under decennierna kring sekelskiftet för att om 
möjligt få en något tydligare bild av tbc-dödlighetens nivå och 
förändring i förhållande till olika länders industrialisering. 

Biologen Georg Wolff utförde under 1930-talet ett antal intressan
ta studier som behandlade tuberkulosdödlighet och industrialise
ring.87 Han hävdar att ett positivt samband finns mellan industriali
seringsgrad och sjunkande tbc-dödlighet under 1900-talet.88 

Under 1900-talets första decennier är tbc-frekvenserna i allmänhet 
högre i agrart dominerade länder än i de industrialiserade. Så har t ex 
Englands, Belgiens och Tysklands tbc-frekvens sjunkit mest, Italiens 
och Frankrikes något mindre, medan agrart dominerade stater som 
Ungern och Polen har en högre tbc-dödlighet än de industrialiserade 
länderna. Men mönstret är inte helt entydigt. Canada och Danmark 
har t ex låg tbc-dödlighet samtidigt som en stor del av ländernas be
folkning är sysselsatt inom de agrara näringarna. 

Wolff har i sina studier grupperat Europas länder i agrara respek
tive industriellt dominerade och funnit att 

»it is clear from statistical data that in spite of the risks of industrial work the 
average tuberculosis mortality in highly industrialized states is lower than in 
the agrarian states, where the standard of living and hygiene leave much to 
be desired.»8^ 

Det är naturligtvis vanskligt att kategorisera länder i så grova grupper 
som Wolff gjort. Ländernas storlek och befolkningssammansättning, 
graden av yrkesverksamma, omfattningen av olika näringsgrenar 
liksom kulturella skillnader och olika traditioner att föra och redo
visa dödsorsaksstatistiken måste också beaktas. Wolff har i en senare 
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fördjupad studie jämfört utvecklingen i 27 länder runt om i värl
den.9 Resultatet har blivit en mer nyanserad bild där varje lands 
särdrag beaktats, som bl a Danmarks positiva utveckling under 
1900-talet. 

Danmarks tuberkulosdödlighet sjönk mycket kraftigt decennierna 
kring sekelskiftet 1900. För åren 1926—30 var den nere på 0.76 o/oo, 
dvs den för tiden lägsta nationella tbc-nivån i Europa. Förutom 
landets höga andel jordbrukssysselsatta kunde man tidigt konstatera 
en hög andel stadsbefolkning. Är 1930 bodde ca 1/4 av Danmarks 
befolkning i Köpenhamn. Staden hade då en befolkning på ca 
800 000 invånare. Detta medförde att Danmark hade en högre andel 
urban befolkning än något annat land, avsevärt högre än Norge och 
Sverige, och likväl var tbc-dödligheten den lägsta i Europa. 

Vi har tidigare hävdat, att ett visst samband föreligger mellan 
industrialiseringens förlopp och tbc-dödlighetens nivå liksom graden 
av urbanisering. Men de danska förhållandena visar med skärpa att 
många andra såväl ekonomiska som kulturella faktorer också har en 
avgörande roll. 

Italien uppvisade tidigt en mycket låg tbc-dödlighet. För hela 
Italien uppges år 1890 en dödlighet på 1.48 o/oo i all tuberkulos 
varav lungsoten utgjorde 1.05 o/oo.91 Av allt att döma är detta 
den lägsta nivå som något europeiskt land uppvisar för denna tid.92 

Italiens tbc-mortalitet är år 1930 nere på 1.07 o/oo, en förhållandevis 
låg siffra i ett agrart dominerat samhälle. Kan förklaringen vara den 
smittomedvetenhet som vi i föregående kapitel konstaterade? I ett 
land där rädslan för sjukdomen funnits i århundraden, och där man 
tom lagstiftat om anmälningsplikt för lungsotssjuka, är således död
ligheten i sjukdomen mycket låg, trots att landet vid den tiden hade 
en agrar dominans och en relativt låg levnadsstandard. Vid en hygien
kongress i Genève år 1882 kämpade de italienska läkarna trots svårt 
motstånd för ett erkännande av tuberkulosens smittsamhet.93 Denna 
förklaring till Italiens låga tbc-dödlighet har märkligt nog inte fått 
någon framträdande plats i diskussionen om orsakerna till tuberku
losdödlighetens trend och nivå. 

En del forskare har däremot velat tillskriva det gynnsamma klima
tet den låga tbc-dödligheten. Men mot detta kan man anföra den 
ovan relaterade låga tbc-dödligheten i Danmark och i Canada som väl 
knappast kan tillskrivas klimatet. Makarna Dubos konstaterar också 
vid 1950-talets början att 

»Some of the highest tuberculosis mortality rates are observed among the 
Eskimos in the frozen North, the Bantu Negroes in the sunny Africa, the 
Hindus in tropical humid India, the whites in the island of Cyprus or in Latin 
America. By contrast, very low mortality rates are observed among special 
groups of the same races living under these very same climates.»9^ 
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Tabell 13. Tuberkulosdödligheten i Schweiz, Österrike och Bayern per 1 000 
av folkmängden 

År Österrike Schweiz Bayern 

1876-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1914 
1920-1923 
1924-1927 

3.88 
3.67 
3.41 
3.05 

3.77 

2.89** 
2.36*** 
1.74*** 

2.69 
2.63 
2.62 
2.37 
2.03 
1.63 
1.48 

3.17* 
3.04 
2.80 
2.45 
1.88 
1.48 
0.92 

1886-1890 
** 1911-1913 
*** geografisk omfattning motsvarande mellankrigstidens 

Källa: Prinzig, F., (1931), s 511. 

Förhållandena på de brittiska öarna talar också emot klimatet 
som orsaksförklaring. Tuberkulosnivån skiljer sig högst avsevärt 
mellan England/Wales och Irland trots att klimatet är tämligen lik
värdigt. Irland har som framgår av figur XXA en betydligt högre 
tbc-mortalitet än England/Wales. Irlands tbc-mortalitet börjar sjunka 
först in på 1900-talet. Ar 1901—05 hade Irland en tbc-mortalitet på 
2.75 o/o medan England bara hade 1.74 o/oo.95 Både det mer 
industrialiserade Nord-Irland och det övriga jordbruksdominerade 
Irland hade ännu 1926 höga dödstal i tuberkulos, 1.32 o/oo respek-

Q fi tive 1.35 o/oo per 1.000 av folkmängden. 1 

Hur förhåller sig då tuberkulos dödligheten i alpområdet? Den 
höga höjden och den rena luften ansågs länge vara den hälsosammaste 
miljön för att bota tuberkulos. Får denna föreställning något stöd i 
statistiken över områdets tuberkulosdödlighet? 

Schweiz har en erkänt god dödsorsaksstatistik, där dödsattesterna 
är konfidentiella och där de för samtliga döda samlas och regi
streras där den avlidne varit kyrkoskriven. Detta är särskilt vik
tigt i ett land som Schweiz, där stora sanatorier som Davos, Arosa 
och Leysin annars skulle förorsaka en betydande överregistrering 
av tuberkulosdödligheten. Trots detta är således landets tbc-dödlig-
het en av de högsta i Europa.97 Den sjunker visserligen under 1900-
talets första decennier, men ökar under första världskriget och 
sjunker sedan fram till andra världskriget, som för det neutrala 
Schweiz endast orsakar en mycket lätt uppgång. Trots det är nivån 
mycket hög. Mellankrigsåret 1930 hade Schweiz en dödlighet på 1.39 
o/oo och enligt samtida census-uppgifter ansågs landet vara industria-
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liserat. 63.2% av befolkningen sysselsattes då inom handel, service 
och industri. Wolff skriver 1940 att Schweiz höga tbc-dödlighet 
beror på att 

»the standard of living of the native Swiss population and of the working 
classes is not very high.»98 

Även Österrikes tuberkulosdödlighet är hög. Dödligheten under 
första världskriget finns inte med i ovanstående tabell. Under åren 
1915, 1916 och 1917 var Österrikes tuberkulos dödlighet 3.22 o/oo, 
3.87 o/oo och 4.32 o/oo." Sedan sjunker Österrikes dödlighet 
mycket snabbt ner till 1.71 o/oo år 1925. Påpekas bör att Öster
rikes gränser då ändrats högst avsevärt.100 W R Lee har i en studie 
över Bayern visat att tuberkulosen konstant ökar från 1800-talets 
början och till ca 1880.101 

Den höga tuberkulosfrekvensen i alpländerna liksom i Bayern 
är förvånande med tanke på att den höga höjden och den rena 
luften länge ansågs vara den hälsosammaste miljön för att bota 
tuberkulos. 

På Island med sina vidder och fiskenäringen som huvudsysselsätt
ning var också tuberkulosen en vanlig dödsorsak. Islands tuberkulos
dödlighet ökade från omkring 1880 till 1911 och sedan åter under 
1920-talet för att därefter gå ner.102 1800-talets uppgifter är emeller
tid osäkra, Island har ordentlig dödsorsaksstatistik först från 1911. 
Det första decenniet 1911—20 var dödligheten i all tuberkulos 
1.77 o/oo, decenniet därpå 1.96, och på 1930-talet 1.32 o/oo.103 

Ar 1945 var tbc-mortaliteten nere vid 0.68 o/oo. Stora skillnader 
förekom också här mellan landsbygd och städer, även om Islands 
urbana miljöer är både få och små. Huvudstaden Reykjavik hade 
t ex år 1945 endast 45 000 av landets invånare. Ar 1900 bodde 80% 
av befolkningen på landsbygden mot 40 år senare knappt 40%.104 

Samma utveckling skedde i Norge. Nationella uppgifter om tbc-
dödligheten finns från 1881 och framöver. 

Den norska tuberkulosfrekvensen nådde sitt maximum åren kring 
sekelskiftet 1900. Tuberkulosens andel av dödligheten var då också 
störst, ca 20%. Femtio år senare, dvs 1951-55 var dess andel endast 
2%. I vissa områden av Norge, som Finnmark var tuberkulosens andel 
av dödsorsakerna över 50% för åren 1906—10, en anmärkningsvärt 
hög siffra med tanke på att inga större städer heller finns inom 
området.105 

I denna exposé över tuberkulosdödligheten i olika länder kan vi ur
skilja vissa drag. I England som tidigast industrialiserades sjönk tbc-
dödligheten först. I grannlandet Irland och många andra jordbruks-
dominerade länder var tuberkulosdödligheten avsevärt högre. Men de 
allra lägsta tbc-frekvenserna återfanns för 1900-talets första hälft 
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Tabell 14. Tuberkulosdödligheten i Norge 1881 — 1955 per 1.000 av befolk
ningen i femårsme deltal 

År o/oo Är o/oo År o/oo 

1881-85 2.8 1906-10 2.6 1931-35 1.2 
1886-90 2.6 1911-15 2.4 1936-40 0.9 
1891-95 2.8 1916-20 2.3 1941-45 0.7 
1896-00 3.1 1921-25 2.0 1946-50 0.5 
1901-05 2.8 1926-30 1.6 1951-55 0.2 

Källa: Backer, J.E., »Dodeligheten og dens årsaker i Norge 1856—1955», (Oslo 
1961), tab 138. 

likaledes i länder där jordbruket intog en central position i närings
strukturen, som t ex Danmark och Italien. 

Vi kan således konstatera ett visst samband mellan industriali
sering, urbanisering och tuberkulosdödlighet. Men för att blottlägga 
mekanismerna krävs studier på en lägre aggregationsnivå. När man 
utgår från nationella data ger skillnaderna i praxis och noggrannhet 
vad gäller att redovisa statistiken alltför stora möjligheter att påverka 
tolkningen av trend och nivå i en kanhända felaktig riktning. En 
internationell jämförelse döljer också alla de skillnader som finns 
inom ett land. Hur reagerar t ex jordbruksbefolkningen i ett land 
som industrialiseras? 

Studier från t ex England och USA har visat att jordbruksbefolk
ningen i dessa länder har avsevärt lägre tbc-frekvens än de industri-
sysselsatta i samma land.106 Men det finns också studier som mot
säger detta och som visat på betydligt högre tbc-frekvenser bland 
jordbruksbefolkningen än hos dem som är bosatta inom de industria
liserade områdena i ett och samma land. I en nyligen utkommen 
studie över hälsoförhållandena i Nederländerna diskuteras en hol
ländsk avhandling från 1897 som behandlar förhållandena i Neder
länderna mellan 1875—1895 och författaren konstaterar: 

»Verder vond hij een zéér grote sterfte onder diamantslijpers, sigarrenmakers 
en steenhouwers; daarentegen een veel lagere onder landbouwers en arbeiders 
in de textielenijverheid. Desalniettemin constateerde hij toch een sterkere 
afname van de tuberculose in de industrie le centra op het platteland, hetgeen 
hij toeschrijft aan een langzamere doordringing van hygienische inzichten 
op het platteland.» 10 7 

I Nederländerna hade således tuberkulosen avtagit snabbare i indu
striregionen än i plattlandet och orsaken till detta anges vara den 
ökande hygieniska medvetenheten. 

Den stora tbc-överdödligheten i städerna jämfört med landsbyg
den minskar och blir tom lägre än på landsbygden i en del länder en 
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Tabell 15. Tuberkulosdödligheten per 1.000 av folkmängden på landsbygden 
och i städerna i Norge 1929—1952, könsförde lad och standardise
rad mot 1920 års befolkningssammansättning 

Landsbygd Städer 

män kvinnor män kvinnor 

1929-32 1.41 1.57 1.59 1.28 
1945-48 0.58 0.48 0.62 0.38 
1949-52 0.28 0.22 0.30 0.17 

Källa: Backer, J.E., (1961), tab 139, s 210f. 

bit in på 1900-talet. Eftersom skillnader i åldersstrukturen kan vara 
avsevärda mellan starkt expanderande industriregioner och tradi
tionell landsbygd, liksom mellan land och stad, bör skillnaderna i 
ålder om möjligt hållas konstant vid dylika jämförelser. 

Julie Backer har i sin omfattande studie över dödligheten i Norge 
köns- och åldersstandardiserats för de tre perioderna 1929—32, 
1945—48 och 1949—52 mot 1920-års folkräkning.108 Hon konsta
terar en högre tbc-dödlighet på landsbygden än i städerna för åren 
1929—32, och så förhåller det sig sedan ända in på 1950-talet. Skill
naderna mellan könen är här anmärkningsvärda. För samtliga tre 
perioder har män i städer högre tbc-mortalitet än de som bor på 
landsbygden medan förhållandena för kvinnorna är de motsatta. 
Förhållandena är desamma i många andra länder.109 

Dessa skillnader mellan könen liksom övergången från en betyd
ligt högre tuberkulosdödlighet i städerna än på landsbygden och till 
ett motsatt mönster, måste utredas närmare. Mycket talar således för 
en mer l^~.plex förklaringsgrund där demografiska förhållanden, 
utbildningsnivå, hygieniska vanor, arbete och umgänge liksom många 
andra faktorer bör beaktas. Detta förutsätter en djupare och mera 
långsiktig kunskap om tuberkulosens nivå och trend. I Sverige och 
Finland finns de källmässiga förutsättningarna för sådana studier. 

3.4 Sjukdomens långsiktiga utveckling i Sverige och Finland 

Sveriges och Finlands goda befolkningsstatistiska källor har berörts 
i tidigsure kapitel.109 Frågan är om dessa källor kan ge oss kunskap 
om tuberkulosens omfattning och trend utöver det som ovan presen
terats för övriga europeiska länder och storstäder. 

När Kungliga Tabellverket inledde sin verksamhet var Sverige och 
Finland förenade. Dödsorsaksstatistiken kom därför att inbegripa 
alla socknar i de båda länderna och för några år även Pommern. När 
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Figur 8. Lungsots dö àlighe ten i Sverige och Finland 1 750—1980 
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dödsorsaksstatistiken kraftigt begränsades år 1831 var de tvåländer
na separerade och begränsningen gällde enbart Sverige. I Finland 
fortsatte man som tidigare att föra dödsorsaksstatistik. 1878 upp
hörde dock Finlands Statistiska Centralbyrå att infordra och bear
beta uppgifterna, men de primära dödlighetstabellerna fördes även 
efter 1878.110 

Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland utförde 
1930 en omfattande insamling av alla städers och landsbygdsför
samlingars dödsorsaksuppgifter intill år 1929. Kyrkoherdarna upp
manades att i ett tryckt häfte, som var uppställt på samma sätt som 
prästens egna dödlighetstabeller, kopiera de kolumner som rörde 
lungsoten. Resultatet blev gott; mer än 90% av alla Finlands försam
lingar lämnade in de statistiska uppgifterna.111 1700-och 1800-
talens statistiska tabeller grundar sig på prästerskapets uppgifter. 
Först från 1893 baseras städernas dödsorsaker på läkarattester. 

Det svenska källäget har redovisats ovan i kapitel II. Genom att 
kombinera olika källserier över tiden har det varit möjligt att erhålla 
ett grovt mått på lungsotsdödlighetens förändringar under 230 år i 
Sverige och Finland. Naturligtvis med förbehåll för de förändringar 
som ofrånkomligen äger rum i källornas innehåll, befolkningens 
sammansättning och i dagnostiken under en så lång tidsrymd. Dessa 
problem behandlades i kapitel II. 

I andra europeiska länder har forskarna haft tillgång till statistik 
som endast visar den senare fasen i ovanstående kurva, dvs tuberku
losdödlighetens nedgång. Detta har medfört att en del forskare an
tagit att den nedåtgående trend som konstaterats i de flesta euro
peiska länder varit ett stabilt fenomen med förankring i de tidigare 
århundradena. Man har utifrån ett sådant grundresonemang före
tagit beräkningar där man från dessa värden extrapolerat bakåt och 
på så vis antagit betydligt högre lungsotstal på 1700-talet.1 ̂  Men de 
svenska och finska kurvor som ovan rekonstruerats visar på ett helt 
annat förlopp. Tuberkulosdödligheten var betydligt lägre under 
1700-talet, ökade kraftigt under 1800-talets första decennier och 
nådde ett maximum och sjönk därefter. Ett »rise-and-fall»-förlopp 
har således ägt rum i både Sverige och Finland. Frågan är om detta 
förlopp orsakades av en »epidemisk våg» eller om orsaken är att söka 
i kraftigt förändrade levnadsvillkor för folkflertalet? För att besvara 
denna fråga måste det faktiska förloppet preciseras. 

I Sverige har lungsotens nivå och trend varit föremål för noggrann 
granskning av statistikern Gustav Sundbärg i två artiklar i Statistisk 
Tidskrift år 1905. Sundbärg konstaterade att frekvensen av lungsot 
inte företedde någon ökning under perioden 1750—1780 men att 
en betydande tillväxt skedde under de femtio åren 1780—1830. 
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Tabell 16. Dödligheten i lungtuberkulos, Sverige, 1 751 —1830 

Medel- Dödlighet Döda i Döda i Lung-tbc 
Ar befolkn. o/oo lung-tbc o/oo % 

1751/60* 1 862 347 27.24 3 965 2.13 7.9 
1761/70* 1 982 355 27.57 4 074 2.06 7.5 
1771/80 2 042 296 28.87 4 243 2.08 7.2 
1781/90 2 150 626 28.03 4 972 2.31 8.2 
1791/00 2 275 520 25.43 5 457 2.40 9.4 
1801/10 2 398 468 28.25 6 019 2.51 8.9 
1811/20 2 472 880 25.84 6 647 2.69 10.4 
1821/30 2 752 330 23.63 7 631 2.77 11.7 

* justerade värden, bröstsjukdom exkluderad. 

/ 

Denna ökning sammanföll tidsmässigt med en period av svårt 
brännvinsmissbruk.113 Lungsotens andel av den totala dödligheten 
ökade också påfallande kraftigt från 7.2% åren 1771-80 till 11.7% 
åren 1821—30. 

Under denna tidsperiod ökade Sveriges befolkning mycket kraf
tigt och ansvällningen av jordbrukets underklasser var stor. Till
växten av ett jordlöst proletariat var starkast i de områden där lung
sotsdödligheten också var mest utbredd, dvs i Mälarlandskapen och i 
Sydsverige. De regionala skillnaderna diskuteras utförligare i kapitel 
VI. 

Förändringarna i den agrara strukturen var stora; hemmansklyv
ningen och skiftesrörelserna påverkade och påverkades starkt av den 
svällande befolkningen och proletariseringen. Under senare delen av 
1800-talet industrialiserades Sverige, särskilt snabbt under 1870-
och 90-talen. Denna långsiktiga och genomgripande omvandling äger 
rum under samma tid som tuberkulosdödligheten är som störst. När 
1800-talet går mot sitt slut minskar sedan tuberkulosdödligheten i 
både Sverige och Finland. I Finland vänder kurvan under 1860-talet 
och för Sveriges städer mellan 1870—75. Sedan fortsätter minsk
ningen i båda länderna fram över 1900-talet. Men minskningstakten 
är ojämn. Under krigsåren minskar inte tuberkulosen alls utan den 
tom ökar. Detta aktualiserar problemen om sambanden mellan 
tuberkulos och levnadsförhållanden. Förloppet måste emellertid 
utredas närmare, vilket sker i kapitel IX. 
Tidigare konstaterades, för Sveriges del, en gradvis minskning av 
tuberkulosdödligheten från 1875 och framgent. Efter första världs
kriget accelererar nedgången. Kring 1930 inträder en ny fas med 
ännu starkare nedgång och efter andra världskriget är nedgången 
synnerligen stark. Utvecklingen gäller såväl lungtuberkulos som alla 
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Figur 9. Total tuberkulosdödlighet och registrerade tuberkulos fall i förhållan
de till folkmängden 1910—1981 
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Källa: Tuberkulosregistret (1982). 

andra former av tbc. Uttrycker man detta i absoluta tal är det ändå 
stora tal det handlar om. Av tabell 16 framgick att 43 000 personer 
av en medelbefolkning på 2.2 miljoner dog i lungsot mellan 1750 
och 1830. Detta är minimisiffror, det verkliga talet är med all säker
het mångdubbelt större. I början av 1900-talet, när lungsotsdödlig
heten länge varit i avtagande, dog t ex åren 1916—1920 ännu över 
10 000 årligen i tuberkulos. Så sent som på 1940- och 50-talen dog 
mellan 3 och 4 000 personer varje år. Uppgifter om tuberkulosmor-
biditeten finns inte förrän från 1939. I början av 40-talet var inci-
densen, dvs antalet nyupptäckta fall av aktiv tuberkulos över 20 000. 
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Detta sålunda i en tid när aktiva åtgärder och betydande samhälls
förbättringar var vid handen. 

Om man jämför nedgången i tuberkulosdödligheten med den all
männa dödligheten framträder ett intressant mönster. Från 1875 
och till 1917 är relationen dem emellan nästan konstant, dvs både 
tuberkulosens andel av den allmänna dödligheten och tbc-mortali-
teten sjunker med ungefär samma takt. Sedan orsakar 1917 års 
influensaepidemi ett stort jack i kurvan. Efter 1919 minskar tuberku-
losmortaliteten betydligt snabbare än tuberkulosens andel av den 
totala dödligheten. Denna skillnad är betydelsefull. Förloppet 
kan tolkas så att nedgången i tuberkulosmortaliteten före 1917 
huvudsakligen orsakades av förändringar i levnadsnivån, och att 
differensen efter 1919 beror på att specifika åtgärder i tuberkulos
kampen då börjat verka. Den relativt sena tidpunkten kan förklaras 
med första världskrigets och influensaepidemins negativa effekter. 
Förloppet kan också bero på att konkurrensen från andra sjukdomar 
minskar. 

Dessa omständigheter hade sannolikt en viss långsiktigt för
mildrande effekt på tuberkulosdödligheten. Genom den ökade 
tbc-dödligheten under kriget och spanskans aggressivitet mot de 
lungsiktiga reducerades mängden infektionskällor kraftigt. Tadao 
Shimao hävdar i en artikel om tuberkulosmortaliteten att 

»If once the balance is broken into the favourable direction, it will continue 
to proceed on this direction unless it comes another unfavourable factor.»* ̂  

För att pröva en sådan hypotes krävs information om huruvida 
antalet fall av öppen tuberkulos, dvs höggradigt smittosamma per
soner drastiskt minskar i förhållande till den totala tuberkulosmor-
biditeten. Men de tillgängliga källorna inbegriper inte sådana distink
tioner. Från andra världskriget finns dessa uppgifter men vid den tid
punkten hade anti-tuberkulosarbetet nått en sådan omfattning så 
att hypotesen inte längre är möjlig att pröva. 

Tuberkulosdödligheten påverkades således mycket starkt av 
krigen, trots att Sverige endast indirekt berördes. Om den inled
ningsvis anförda hypotesen om tuberkulosen som indikator på för
ändringar i levnadsnivån är riktig bör tuberkulosdödligheten på
verkas i än högre grad i de länder som var direkt involverade i 
krigen. 

3.5 Världskrigens inverkan på tuberkulosdödligheten 

1800-och 1900-talens stora krig kan betraktas som jättelika mass
experiment som visar hur försämrade levnadsförhållanden påverkar 
människorna. Soldaterna förs samman i trånga förläggningar. Även i 
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Figur 10. Världskrigen och tuberkulosen i några länder. Ärlig dödlighet per 
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de icke krigförande länderna, som Sverige, förekom under bered
skapsåren en omfattande kasernering med förhöjda expositionsris
ker som följd. Under krigen sker stora folkomflyttningar, männi
skorna är utsatta för stark psykisk press, sjukdomar grasserar och 
tillgången på föda varierar kraftigt från område till område. I krigens 
släptåg följer i allmänhet svår bostadsbrist. 

Genom att studera och jämföra tbc-dödligheten i länder, som 
drabbas av krig vid olika tidpunkter och i olika omfattning, får vi 
således ett mått på hur pass känslig tuberkulosen är som indikator på 
försvårade levnadsförhållanden och då kanske i första hand för stör
ningar i livsmedelstillgången. 

Många forskare har betonat sambandet mellan nutrition och 
dödlighetsnedgång. Moderna studier i klinisk nutrition har också 
bestyrkt ett mycket starkt samband mellan nutrition och tuberku
los.1 15 

Om vi återknyter till utvecklingen i Danmark och studerar landets 
tbc-dödlighet under de två världskrigen, så framträder ett mycket 
intressant förlopp. Danmarks tuberkulosdödlighet hade sjunkit 
från sekelskiftet och fram till första världskriget men sedan vänder 
utvecklingen under några år. Mellan 1915 och 1917 ökade Danmarks 
tbc-dödlighet från 1.32 o/oo år 1915 till l.b5 året därpå och till 1.76 
år 1917, sedan sjönk den till 1.38 år 1918 och till 1.19 o/oo år 

1 1 fi 1919. Danmark deltog inte i kriget och var inte heller ockuperat. 
Men vi vet att stora mängder danskt livsmedel exporterades till 
England under dessa år med en kraftigt sänkt dansk konsumtion som 
följd. Till följd av ubåtskriget avbröts denna handel och vi kan 
konstatera att tuberkulosdödligheten kort därefter sjönk. Samman
lagt ökade tbc-mortaliteten med 30% under åren 1916—1917, för att 
sedan drastiskt sjunka 1918—1919,när livsmedlen pga u-båtskriget 
inte längre kunde exporteras. Sedan sjönk Danmarks tuberkulos-
mortalitet år från år till det för tiden extremt låga 0.29 o/oo år 

i i o 

1939. I samband med nästa krig stannar nedgången åter upp och 
efter en mindre ökning ligger sedan Danmarks tuberkulosdödlighet 
ganska konstant under resten av kriget. Men nivån är alltjämt låg. 
Efter kriget sjunker tbc-dödligheten kraftigt. 

Av figur 10 framgår att de olika ländernas tuberkulosdödlighet 
reagerar mycket kraftigt på de båda krigen. Nederländerna som 
deltog i krigen reagerade t ex betydligt kraftigare än Danmark. Det 
gällde båda krigen, men i synnerhet det senaste av dem. Under första 
världskriget ökade Nederländernas tbc-dödlighet från 1.40 o/oo år 
1914 till 2.04 år 1918. Av tabell 17 framgår att tbc-frekvenserna 
ökade inte bara i de länder som var direkt inblandade utan också i 
andra omkringliggande stater. 
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I tabell 17 över tbc-dödligheten åren kring första världskriget är 
indexeringen baserad på varje lands lägsta tbc-dödlighet åren närmast 
före kriget. Nivån är som framgått av figur 10 vida varierande 
länderna emellan. 

Nederländernas grannland Belgien reagerade t ex mycket kraftigt 
på kriget. Före första världskriget hade Belgien en lägre tbc-dödlighet 
än Nederländerna, med 1.18 o/oo år 1913, sedan ökar den mycket 
dramatiskt och särskilt åren 1917 och 1918, med en toppnotering 
på 2.45 o/oo år 1918. Därefter sjunker tbc-dödligheten åter snabbt 
år 1919 när ockupationsstyrkorna lämnat landet. 

Den kraftiga nedgången från 1918 till 1920 berörde som framgår 
av figur 10 de flesta länderna, tomi USA kan en sådan nedgång 
konstateras. Spanska sjukan härjade som värst 1917 och 1918. Den 
kraftiga tbc-nedgången 1919 och 1920 kan därför mycket väl ha 
berott på spanskan, eftersom den farliga influensan nog utgjort en 
allvarlig konkurrent till tuberkulosen. I Danmark tog influensaepi
demin 4 150 liv under 1918 jämfört med 197 år 1917 och 179 år 
1916.119 Detta kan också vara en bidragande förklaring till minsk
ningen i tuberkulos efter 1917. Efter dessa svåra år med krig, 
umbäranden och influensa fanns inte många lungsiktiga kvar i livet 
och följaktligen blev också tuberkulosdödligheten låg. 

Krigen påverkade således samtliga länder i Europa. Krigförande 
såväl som icke-krigförande redovisar en höjd tuberkulosdödlighet 
under båda krigen. 

Under 1900-talet har tuberkulosstatistiken också blivit relativt 
differentierad och diagnostiken nått en avsevärt ökad säkerhet. Det 
gör att vi för krigsåren har möjlighet att mera noggrant analysera 
vilka områden och grupper som främst drabbades av olika typer 
av tuberkulosinfektion. Detta gäller i synnerhet de länder som inte 
direkt deltog i krigen. 

Om vi studerar Sveriges reaktion finner vi t ex avsevärda skillnader 
mellan de båda krigen, när det gäller städernas och landsbygdens 
tuberkulosdödlighet. Vi har för 1800-talet konstaterat en stark över
dödlighet bland städernas befolkning och detta förhållande fortfar 
att gälla ända till 1936. 

Shimao har studerat krigens inverkan på tuberkulosmortalitetens 
rural-urbana mönster i Sverige. Genom att beräkna kvoten mellan 
tbc-mortaliteten 1911—13 och 1914—17 konstaterar han att de 
urbana områdena knappast alls påverkades av första världskriget, 
medan landsbygdens tbc-dödlighet därertiot ökade.120 

Shimao har också beräknat andra världskrigets effekter genom att 
konstruera ett index baserat på den genomsnittliga tbc-mortaliteten 
åren 1931—35, 1936—40 samt 1941—45.121 Utgångspunkten för 
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Shimaos beräkningar är ett antagande om att 1930-talets nedåt
gående trend skulle fortsatt om inte kriget kommit emellan. Shimao 
beräknar därefter det förväntade värdet 1941—45 och jämför detta 
med det reella. Shimaos undersökning visar att andra världskriget 
mycket starkt inverkade på både städernas och landsbygdens tuber
kulosdödlighet, men att påverkan var starkare i de urbana miljöerna 
än på landsbygden. 

Shimao presenterar beräknade förväntningstal för alla former av 
tuberkulos men också specifikt för lungtuberkulos och för tuberku
los meningit. Den tuberkulösa meningiten avviker kraftigt, dels är 
dess nedgång kraftigare än lungtuberkulosens, dels sjunker den i de 
urbana miljöerna redan från 1911, då den förbättrade statistiken 
ligger till grund. På landsbygden ökar däremot den tuberkulösa 
meningiten under första världskrigets år för att sedan minska. Under 
andra världskriget minskar den tuberkulösa meningiten både i 
land och stad, trots att tbc-dödligheten totalt står tämligen stilla. 
Shimao förklarar detta intressanta mönster med att anti-tuberkulos-
arbetet tidigast gav effekt i städerna, och att den tuberkulösa 
meningiten var särskilt känslig för dessa åtgärder. Den tuberkulösa 
meningiten drabbade främst barnen. Under andra världskriget hade 
BCG-vaccinationen av barn kommit igång i Sverige, och detta kan 
delvis vara en förklaring till den låga nivån av tuberkulos meningit 
från och med dessa år. Men det förklarar knappast den tidigare ned
gången i tuberkulos meningit. 

Om man granskar den totala tuberkulosdödlighetens ålderspeci
fika fördelning med den ovan redovisade indexeringsmetoden122 

framgår det att första världskriget påverkade åldrarna mellan 5—19 
år särskilt starkt medan andra världskrigets påverkan var mera ålders-
diffus. Allmänt sett var tuberkulosdödlighetens nedgångstakt starkare 
för de yngre och ju högre ålder desto långsammare var minsknings -
takten. Om man könsdifferentierar 1900-talets tuberkulosdödlighet, 
framgår det att minskningstakten var större bland kvinnor än bland 
män särskilt efter 1930, och att krigen påverkade könsdifferensen i 
en för männen ofördelaktig riktning. 2 

Det är således otvetydigt att världskrigen mycket kraftigt påverka
de tuberkulosdödligheten. Förutom de ovan nämnda faktorerna, 
som var vid handen både i de krigförande och de neutrala länderna, 
fanns faktorer som ytterligare förvärrade tuberkulossituationen i de 
mest utsatta länderna. En sådan faktor var den psykiska stressen. 
Den är förvisso svårmätbar men fördenskull inte betydelselös. Krigen 
har gett forskarna vissa möjligheter att studera hur psykisk stress 
påverkat tuberkulosfrekvensen. 
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Fransmannen M. Bariety har t ex undersökt tuberkulosmortali-
teten bland Paris' brandkårer under andra världskriget. Dessa män 
fick till skillnad från många andra grupper väl tilltagna och balansera
de kostransoner. Trots detta var tuberkulosens förekomst betydligt 
allvarligare bland dem än bland andra grupper. Brandmännen utsattes 
för en konstant psykisk press med ständiga utryckningar och över
trötthet som följd.1 

Marche och Gounelle har likaledes konstaterat en höjd tbc-dödlig-
het i Paris efter 1870—71 års krig och Pariskommunens dagar. Tbc-
dödligheten ökade enligt dem från 5.28 o/oo åren 1868—69 till 6.64 
år 1870 och 7.37 o/oo år 1871. Författarna säger 

»In the days after the Siege of Paris it may be stated that famine and tubercu
losis, following each other, caused more deaths than the war and the riots 
of the revolution.»1^ 

Marche och Gounelle hävdar också att Frankrikes höjda tbc-dödlig-
het under första världskriget från 2.13 o/oo år 1913 till 2.73 o/oo 
år 1918 och under andra världskriget från 3.15 år 1939 till 4.b5 o/oo 
året 1941 beror på otillräcklig föda, främst av animalieprotein men 
att även 

»psychological factors produce somatic effects that are beyond dispute, and 
that overtiring is  st i l l  more harmful to undernourished p e r s o n s . » 1 ^  

Kanske den svårförklarliga ökningen av Sveriges tuberkulosdödlighet 
åren 1914, 1915 och 1916 delvis kan förklaras med psykisk stress, 
ökningen inträffade i krigsperiodens första början, innan ännu några 
större näringssvårigheter gjort sig gällande.1^6 Även om svenska sol
dater inte stred var de dock förlagda under fältmässiga förhållanden 
vilket ökade expositionsrisken. 

Att klarlägga orsakerna till tuberkuloskurvornas nivå och riktning 
är således ingen lätt uppgift. Det har funnits många teorier genom 
decennier och sekler. I föregående kapitel behandlades de föreställ
ningar som funnits kring tuberkulosens orsaker och bot före Koch, 
i detta kapitel har tuberkulosdödlighetens frekvens i olika länder 
beaktats. Effekterna av såväl industrialisering som krig har fastsla
gits. Men det räcker inte att studera tuberkulosens nivå och trend på 
ett nationellt plan. Förloppet måste brytas ned till mindre bestånds
delar. I det följande kapitlet skärskådas därför tuberkulosens demo
grafiska regionala struktur i Sverige med samma långsiktiga per
spektiv som i ovanstående forskningsöversikt. 
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V. TUBERKULOSENS DEMOGRAFISKA STRUKTUR I 
SVERIGE 

1. Syfte 

Avsikten med detta kapitel är att undersöka om det finns någon för 
tuberkulos speciellt känslig period i människornas liv och om denna 
period i så fall varit densamma under de här studerade 230 åren. 
Vidare undersöks, om det föreligger någon skillnad mellan könens 
tuberkulosdödlighet vid olika skeden i livet och om dessa relationer 
är konstanta eller föränderliga i ett sekulärt perspektiv. 

2. Âlderstransition eller biologiskt stabil åldersfördelning? 

»Nästa gallring ägde rum vid konfir
mationen. När den egna kroppen 
började väsnas och ständigt skämma ut 
halvkönlingen på det mest ohjälpliga 
sätt...Då kallade halvkönlingen på 
lungsoten, att den måtte komma 
galopperande och rida allt in i morgon
ro dnaden och låta sväva där i evig 
oskuld. Särskilt flickorna kallade på 
den hästen.» 

Sara Lidman Din tjänare hör 

2.1 Sverige 

Tuberkulosens negativa inflytande på samhället ligger inte bara i det 
stora antalet döds- och sjukdomsfall. Den ligger i väsentlig grad i sjuk
domens speciella förlopp och sätt att angripa vissa befolkningskate
gorier. En blick på figur 11, från 1931, visar att det främst var ålders
klasserna före 40-50 års ålder som drabbades. Förhållandet var sär
skilt markant vad gäller kvinnor. 

Ar 1931 avled 7 746 personer i tuberkulos, vilket motsvarade 10% 
av samtliga avlidna. 5 000 av dem var bosatta på landsbygden och 
resten i städerna.1 Kurvan har tre ålderstoppar. Den första inträffar 
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Figur 11. Köns- och åldersspecifik tuberkulosdödlighet, år 1931, beräknad 
med utjämnade dödsrisker per 1 000 av MFM i Sverige 
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Källa: Nylén, E., »Om tuberkulosdödligheten i Sverige under senare tid», (Stock
holm 1935), s 9. 

i spädbarnsåldern. Den andra kommer i 20-årsåldern, då tuberkulosen 
nådde sitt maximum, och den tredje lägre kulminationen inträffar i 
60-70-årsåldern. Frågan är om denna bild speglar en biologiskt stabil 
åldersstruktur. Tuberkulosdödlighetens åldersfördelning är indirekt 
avhängig av den allmänna dödlighetens nivå. Den varierar också med 
olika populationers förväntade livslängder. Samuel Preston har, som 
tidigare nämnts, gjort omfattande analys av tvärsnittsdata från 165 
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Figur 12. Åldersspecifik dödlighet i tuberkulos hos kvinnor uttryckt i kvin-
tiler av förändrad livslängd* 
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* kvintil 1 : kvinnor i populationer med lägsta förväntade livslängd 

kvintil 2: kvinnor i populationer med högsta förväntade livslängd. 

Källa:Preston, S.H., Mortality Patterns in National Populations with special 
reference to recorded causes of death (New York 1976), fig 5:1 och tabell 

5:1. 

populationer i 43 nationer från i huvudsak 1900-talet. Dessa livs
längdsanalyser visar att tuberkulos dödligheten endast har en begrän
sad effekt på den totala livslängden, men att lungtuberkulosen svarar 
för den största minskningen av den förväntade livslängden i de pro
duktiva åldrarna. Förhållandena är särskilt påtagliga bland människor 
med låg förväntad livslängd, dvs u-landspopulationer.2 Av samma 
undersökning framgår också att tbc-dödligheten systematiskt sam
varierar med den förväntade livslängden hos olika populationer, se 
fig 12. 

Dessa beräkningar stämmer fram till ca 20-årsåldern med det i fig 
11 redovisade åldersmönstret. I stället för den kraftiga nedgången 
efter 30-årsåldern, med en ny kulmination efter 60 år, är tuberkulos
dödligheten enligt Prestons beräkningar ganska jämnt fördelad mellan 
de återstående åldersbanden. Hos populationer med högre förväntad 
livslängd sker dock en viss ökning efter 60-årsåldern. Skillnaderna 
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Figur 13a. Sannolikheten att en nyfödd skall dö i lungtuberkulos vid olika 
åldrar i Sverige, män per 1 000 av MF M 
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Figur 13b. Sannolikheten att en nyfödd skall dö i lungtuberkulos vid olika 
åldrar i Sverige, kvinnor per 1 000 av MFM 
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mellan figurerna 11 och 12 kan bero på att den förra visar den kalen-
derårsbaserade dödligheten för olika åldrar i en och samma popula
tion, medan den andra figuren tar hänsyn till skillnaderna i olika 
populationers förväntade livslängd. I det följande skall den ålders
specifika tbc-dödligheten analyseras för ett längre tidsavsnitt och 
utifrån olika beräkningsmetoder. 

Av kapitel II framgick, att vi först från 1911 har åldersspecifik 
dödsorsaksstatistik för hela landet. Av denna framgår, att maximum 
för tbc-dödligheten fram till 1940-talet låg i åldrarna 20 till 29 år och 
att den därefter försköts något uppåt i åldrarna. På basis av dessa 
uppgifter kan den åldersspecifika tbc-dödligheten samt överlevnads
tabeller avseende lungtuberkulos för olika åldrar i landet konstrue
ras. Utifrån sådana tabeller har sannolikheten, att vid skilda tid
punkter en nyfödd skall dö i tuberkulos, beräknats för olika åldrar, 

Figur 14a. Tuberkulosmortaliteten hos män i olika åldrar hos kohorten 20-
29 år, åren 1911, 1919-1921, 1929-31, 1939-41 samt 1949-51 i 
Sverige per 100 000 av MFM* 
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Källa:SOS, Dödsorsaker, 1911, 1919-21, 1929-31, 1939-41, 1949-51. 
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se figurerna 13 a och b. Av dessa figurer framgår det, att nedgången i 
tuberkulosdödligheten varit störst bland barn och ungdom, och att 
överlevnadschanserna ökat förhållandevis litet för personer över 60 år. 

Dessa åldersspecifika skillnader behöver inte betyda, att tuberku
losdödlighetens åldersstruktur förändrats. Det kan också vara en 
funktion av förändrad prevalens och därmed minskad expositions
risk. För att undersöka detta, har tuberkulos dödligheten i olika åld
rar även analyserats kohortvis, se figur 14a och b. 

Figur 14b. Tuberkulosmortaliteten hos kvinnor i olika åldrar hos kohorten 
20-29 år, åren 1911, 1919-21y 1929-31, 1939-41 samt 1949-51 
i Sverige per 100 000 av MFM* 
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Källa.-SOS, Dödsorsaker, 1911, 1919-21, 1929-31, 1939-41, 1949-51. 
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Perioderna för de senare kohorterna är något för korta för att visa 
entydiga tendenser. Trots detta framträder vissa mönster. Förloppet 
tyder på, att ålderstuberkulosen är en funktion av högre prevalens-
tal under tidigare perioder. Det är inte möjligt att göra motsvarande 
beräkningar för 1700- och 1800-talen. För de två 1700-talsnomenkla-
turerna är visserligen dödligheten redovisad i femårs åldersklasser 
samt tre delperioder för barn 0-4 år. Men de företagna justeringarna, 
till följd av att »bröstsjukdom» inbegrips för tiden 1749—1773, ger 
ett alltför stort osäkerhetsmoment för att en sådan analys skall bli 
meningsfull. 

Av figur 15 framgår att stora åldersspecifika skillnader för perio
den 1751-70 respektive 1776—1800 föreligger. Denna skillnad är 
huvudsakligen att hänföra till åldersstrukturen för dödlighet i bröst
sjukdom. En sådan slutsats stämmer också väl med nutida ålders
mönster för influensa/pneumonier/bronchitis, för såväl u-länder som 
i-länder.3 Dessa sjukdomar har ett u-format åldersmönster vad gäller 
dödlighet, skarpare ju lägre populationens förväntade livslängd är. 

För perioden 1776—1800 var spädbarnsdödligheten i lungsot hög. 
I efterföljande åldrar sjunker lungotsdödligheten kraftigt, den är 
mycket låg mellan 5-10 års ålder och ökar därefter till ett maximum 
på 8.5 o/oo för åldrarna 65/70 år. Tuberkulosdödlighetens ålders
specifika förlopp avviker för spädbarnen från den totala dödlighe
tens. Spädbarnsdödligheten i allmänhet sjunker mycket kraftigt 
under 1800-talets senare del och under 1900-talet. I Stockholm är 
denna minskning särskilt stor. Om man jämför denna nedgång med 
nedgången i spädbarnens tuberkulosdödlighet framgår det att den 
senare är betydligt svagare än den förra.4 Rikssiffrorna från och med 
1911 visar att förhållandet är allmängiltigt. De krafter, som påverka
de spädbarnens allmänna dödlighetsnedgång, förmådde således inte 
påverka de tuberkulösa sjukdomarna i samma utsträckning. Detta 
kan dels förklaras med förändringar i sjukdomspanoramat, dels med 
att barnen drabbades av tuberkulos meningit i högre grad än andra 
åldersgrupper. Denna form av tuberkulos reagerar heller inte lika 
känsligt på levnadsnivåförändringar, som lungtuberkulos gör.5 

Tuberkulos meningit dvs tuberkulos hjärnhinneinflammation,vär 
en komplikation vid primärinfektion, och letaliteten var mycket 
hög före kemoterapins införande. 

Pediatrikprofessorn Arvid Wallgren skrev 1934: 

»Without a doubt, tuberculous meningitis is the most fatal of all children's 
diseases. The morbidity and mortality are identical. Not only is it a terribly 
malignant disease, but also it is a common one in childhood.»" 

Sjukdomen var under tidigare århundraden svår att diagnosticera: 
förstorat huvud, vattenskalle eller akut hydrocephalus är tänkbara 
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Figur 15. Åldersspecifik dödlighet i lungsot för perioderna 1751—1770, 
1776-1800 samt 1911-1920 per 1 000 av MFM 
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dödsorsaksangivelser vid tuberkulos meningit.7 Till symptombilden 
hör svåra diarréer. Delar av den för barnen relativt omfattande döds
orsaken »diarréer» kan därför också inbegripa tuberkulos meningit. 
Efter 1911 tillåter statistiken differentiering av olika andra former 
av tuberkulos vid sidan av lungtuberkulosen. Då bekräftas att andelen 
barn under fem år är särskilt stor bland avlidna i tuberkulos meningit. 
Dödsrisken för sjukdomen minskar mycket snabbt över tiden, snab
bare än alla andra former av tuberkulos och snabbare för barn än 

o 
för vuxna med samma dödsorsak. 

Förutom att, som ovan, beräkna antalet personer, som dör i tuberku
los vid olika åldrar, kan antalet personer, som skulle överlevt vid 
olika åldrar och tidpunkter, om sjukdomen inte funnits, också beräk
nas. 

Låt oss återgå till figur 11, som illustrerar den köns- och ålders
specifika tbc-dödligheten i Sverige år 1931. För just det året försökte 
en försäkringsmatematiker utifrån uppgifter från två livförsäkrings
bolag beräkna tuberkulosens samhällsekonomiska kostnader. Den 
kostnad som produktionsbortfall och vårdkostnader förorsakade 
under ett år blev enorm, ca 200 miljoner i dåtidens penningvärde, 
vilket motsvarade 2.2% av BNP, som 1931 uppgick till 8.9 miljar
der.9 

En beräkning av sjukdomens samhällsekonomiska kostnader bör 
inbegripa en uppskattning av förlorade arbetsår till följd av förkortad 
livslängd, förlorade arbetsår under själva sjukdomstiden, dels för de 
sjuka dels för anhöriga, samt därtill de samhälleliga vårdkostnader
na.1 0 

Sjukdomens inverkan på livslängden inom olika åldrar i ett mo
dernt samhälle låter sig relativt lätt beräknas. De övriga faktorer som 
ovan nämnts är däremot svåra, ja näst intill omöjliga att med någor
lunda säkerhet beräkna. Genom att beräkna den förväntade livs
längden med respektive utan tuberkulos i olika länder och ålders
grupper kan »vinsten» vid sjunkande tbc-frekvens uttryckas i levnads
år.11 Vid sådana undersökningar tvingas man dock anta att andra 
sjukdomsgrupper förhåller sig konstanta.1^ Detta är ett problem 
eftersom sjukdomar delvis är konkurrerande. En nedgång i en sjuk
dom öppnar ofta fältet för andra. Så förorsakade t ex smittkoppor
nas nedgång under 1800-talet en ökning i andra sjukdomar. Ned
gången i spädbarnsdödlighet förorsakade en ökning av barnadödlig
heten i åldrarna däröver osv. Livslängdsberäkningarna ger oss emeller
tid en grov skattning av sjukdomens omfattning och inverkan i olika 
åldersgrupper. 
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Tabell 18. Antalet »vunna» livs- och arbetsår om lungtbc inte funnit i Sverige, 
könsspecifikt, tioårsintervall för tiden 1911—1960, per 100 000 av 
MFM 

Antal livsår Antal arbetsår 

Är män kvinnor män kvinnor 

1911 2 939 3 727 2 151 2 587 
1920 2 519 3 023 1 844 2 107 
1930 1 956 2 480 1 382 1 733 
1940 1 217 1 268 812 844 
1951 426 347 234 189 
1960 122 76 42 30 

Källa: Preston, S.H., et alii (1972). 

Av tabell 18 framgår att många arbetsår skulle »vunnits» under sek
lets första decennier, om tuberkulosen inte funnits. Förklaringen 
är, som vi sett, att sjukdomen företrädesvis angrep de yngre och de 
produktiva åldrarna.13 Resultatet är konsistent med resultaten från 
Prestons globala studie. I hans studie framstår tuberkulosens sär-
pärglade åldersincidens som mycket speciell i förhållande till alla 
övriga dödsorsaker, som också analyserats. Ingen sjukdom har, som 
tuberkulosen, påverkat det förväntade antalet produktiva år i livet.14 

I en dansk undersökning för åren 1932-35 beräknades antalet lev
nadsår, som förlorades pga tuberkulos i Danmark till 80 000. Av 
dessa var 51 000 i produktiv ålder, vilket innebar en livslängdsreduk
tion med 1.4 respektive 1.2 år vardera för nyfödda pojkar och 
flickor.15 En amerikansk undersökning för 1911-16 resulterade i 
3.5 och 2.6 förlorade år för nyfödda vita pojkar och flickor samt 
5.0 respektive 5.1 för färgade. Ännu vid 20 års ålder förorsakade 
tuberkulosen en livslängdsförkortning med 3.7 och 2.3 för vita och 
4.4 respektive 3.7 för färgade män och kvinnor.16 

Produktionsminskning till följd av sjukdom är en annan mer 
svårberäknad faktor som förutsätter uppgifter om tuberkulosens 
morbiditetstal. Sådana finns för svenskt vidkommande först från 
1939 och framöver. I en banbrytande nationalekonomisk avhand
ling från 1949 behandlas sjukdomarnas samhällsekonomiska aspek
ter.17 Där beräknas den årliga produktionsförlusten till följd av 
tuberkulos till 25 000 arbetsår vid 40-talets mitt.18 Beräkningen 
baseras på en reducering av de tuberkulossjukas arbetsförmåga 
med drygt en fjärdedel, alltså en mycket försiktig beräkning. 

144 



Motsvarande beräkningar kan inte göras för tidigare århundra
den. Men genom att som i denna avhandling studera tuberkulosdöd
lighetens omfattning och åldersfördelning ges en uppfattning om 
sjukdomens innebörd för såväl samhälle som individ under 1700-
och 1800-talen. 

2.2 Sju socknar 

Huvuddelen, ca 90%, av dödsfallen i tuberkulos utgörs som nämnts 
av lungtuberkulos. Åldersstrukturen hos dessa avviker från de flesta 
andra sjukdomars, övriga bröst- och lungsjukdomar, som pneumo
nier och bronchi ter mm, har t ex en tydligt u-formad ålderskurva. 
På lokalsamhällesnivå är det möjligt att utnyttja detta förhållande 
för att bedöma i vad mån dödligheten i sjukdomar med olika mindre 
precisa bröst/lungbenämningar orsakats av lungtbc eller ej. 

Figur 16a. Bröst- och lungsotsdödlighet i sju socknar och Haparanda stad 
under 1800-talet, åldersandelar i procent defA+B 
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Källa: Död- och begravningslängder för sju socknar, Demografiska databasen, 
Umeå universitet. 
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Figur 16b. Lungsotsdödlighet i sju socknar och Haparanda stad under 1800-
talet, åldersandelar i procent, def A. 
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Förklaringar, se not figur 16a. 

Källa: Död- och begravningslängder för sju socknar, Demografiska databasen, 
Umeå universitet. 

Av figurerna 16a och b framgar att skillnaderna är stora i bröst-
och lungsotsdödlighetens åldersfördelning mellan de sju socknarna 
liksom mellan samtliga bröst/lungsjukdomar (fig 16a) och enbart 
lungsotsdödsfallen (fig 16b). 

Gemensamt för de sju församlingarna är den låga andelen bröst/ 
lungsjukdomar i åldrarna 5-19 år. Men olikheterna är också stora. 
Särskilt iögonenfallande är Gullholmens ungdomliga åldersprofil, 
73.5% av bröst- och lungsotsoffren var under 40 år. I Locknevi var 
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förhållandena de omvända, hela 63.5% var över 40 år. I Tuna för
delade sig de bröst- och lungsotsdöda ganska jämnt mellan de tre 
åldersgrupperna 20-39, 40-59 och 60-w år, med ca 25-30% i vardera 
åldersbandet. Om man enbart studerar de som avlidit i lungsot (fig 
16b) framgår det att andelen döda under fyra år är mycket liten, 
med undantag av Haparanda stad och i viss mån dess omland, dvs 
Nedertorneå församling. Den stora åldersgruppen bland de lung
sotsdöda är 20-39-åringarna. På Gullholmen återfinns hela 60% av 
lungsotsfallen inom detta åldersband.19 

Fluktuationerna över tiden i såväl den allmänna dödligheten som 
den köns- och åldersspecifika dödligheten är också stora försam
lingarna emellan (se vidare bilagorna VII och VIII:A). 

I åldersbandet 0-4 år ingår en hög andel spädbarnsdödlighet, 
som drastiskt minskar under 1800-talet. Men under vissa decen
nier ökar barnadödligheten i en del av socknarna. I t ex Tuna ökar 
barnadödligheten i åldrarna 1-4 år under 1800-talets senare hälft 
så kraftigt, att barnadödligheten t o m är större än åldersdödligheten 
under dessa decennier. Spädbarnsdödligheten, dvs 0-1 år var förhål
landevis stabil, ökningen i gruppen 1-4 år bestod bl a av några svåra 
smittkoppsepidemier, scharlakansfeber och difteri. För huvudandelen 
av dessa dödsfall är dock dödsorsaken okänd (se bilaga VIII:A). I 
Tuna var dock åldersfördelningen onormal under 1800-talets sista 
decennier till följd av järnbrukets och sågens nedläggning, som 
förorsakade en stor utflyttning av de produktiva åldersklasserna, 
ökningen i barnaårens dödlighet är så markant, att den slår igenom i 
den totala dödligheten, som ökar, samtidigt som åldersdödligheten 
minskar.20 I Svinnegarn sker en motsvarande ökning av barnadödlig
heten under 1870-talet, dock inte tillräcklig för att bryta den all
männa dödlighetens nedåtgående trend.21 

Bröst- och lungsjukdomarna förekommer endemiskt i de sju 
socknarna under hela 1800-talet. Undersökningen av statistikens upp
hovsmän och deras sätt att använda olika bröst- och lungbenämningar 
visar att dessa sjukdomar sannolikt inbegrep en icke obetydlig mängd 
lungsotsfall och att minimimåttet, dvs enbart lungsot som dödsor
saksangivelse därför medför en kraftig underregistrering av lungsots
frekvensen. 

Om man nu jämför förändringarna över tiden i åldersfördelningen 
hos gruppen lungsotsdöda (A) med de andra bröst- och lungsjuk
domarna (B) och övriga mer oklara begrepp såsom hosta, inflamma
tion och liknande (C) kan sannolikheten att (B) och (C) innehåller 
lungsotsfall lättare beräknas. Definitioner av grupperna återfinns i 
bilaga I. Utgångspunkten tas i lungsotens karaktäristiska ålderspro
fil, som klart skiljer sig från infektionssjukdomarna i gemen. Om 
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grupperna (B) och (C) innehåller någon större andel lungsotsfall, 
bör åldersfördelningen påverkas av detta förhållande. För att utröna 
om ett sådant samband föreligger måste dels en noggrannare ålders
fördelning än den ovan företagna göras, dels eventuella förändringar 
över tiden analyseras. De sju socknarnas dödsorsaker granskas därför 
i femårs åldersklasser och i tioårsintervaller. I jämförelsen har döds
fallens relativa andel av medelfolkmängden beräknats och standardi
serats för att på så vis justera skillnader i befolkningsnumerät, köns-
och ålderssammansättning. 

I Tuna var förhållandena följande: vid 1800-talets början var det 
unga människor som avled i lungsot. De var endera under tonåren 
eller mellan 20 och 50 år (60%). Ingen var över 50 år. Några årtion
den senare var bilden en annan. Merparten, nästan 90% av de lung
siktiga, var då över 40 år, fortfarande drabbades inga tonåringar. Mot 
seklets slut kan ett tredje mönster skönjas med få barn och få åld
ringar. Närmare 50% av de lungsiktiga var mellan 20 och 39 år gamla. 
Lungsotens dödlighetsmönster avvek kraftigt från den allmänna död
lighetens åldersmönster, som under hela århundradet uppvisade en 
koncentration till de högsta och de lägsta åldrarna. 

De övriga bröst- och lungsjukdomarna (B) uppvisar också en tyd
lig åldersstruktur, med en något större spridning än hos lungsots
fallen. Vid århundradets början är de flesta antingen under 4 år 
(35%) eller över 60 år (47%), inga bröst- och lungsjukdomar före
kommer i tonåren, dvs en u-formad kurva föreligger. Några decen
nier senare är fördelningen något mera jämn, fortfarande förekom
mer inga tonåringar, ca 20% var under 4 år och 50% över 60 år. Mot 
seklets slut utjämnas fördelningen mellan åldrarna något, men allt
jämt återfinns flertalet av de bröst- och lungdöda (B) i de lägsta och 
de högsta åldersbanden. 

Under decennierna fram till 1860-talet företer således lungsoten 
och övriga bröst- och lungsjukdomar en någorlunda likartad ålders
fördelning. Under den första prästen Dillners tjänstgöringstid, är 
dock de lungsotsdödas (A) åldersfördelning koncentrerad till 20-35 
års åldern och de övriga bröstsjukdomarna (B) till barnaåren och 
åldringarna, dvs åldersfördelningen är densamma som i många 1900-
talspopulationer. På grund av brister i källorna kan vi inte uttala oss 
om decennierna efter 1860, men under undersökningens sista decen
nium, 90-talet, då vi åter har dödsorsaksuppgifter, är åldersstruktu
ren inte längre densamma i de två sjukdomsgrupperna, övriga bröst-
och lungsjukdomar (B) uppvisar då ungefär samma åldersfördelning 
som den totala dödligheten, dvs höga frekvenser i de högsta och de 
lägsta åldrarna, medan lungsoten är vanligast bland 20-40-åringar. 
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Den tredje gruppen, som inrymmer mer oprecisa begrepp såsom 
hosta, långvarig förkylning, långvarig feber, inflammation, och 
liknande (C), avviker i åldershänseende. Åldersfördelningen fluktue
rar kraftigt under hela århundradet och några mönster är svåra att 
urskilja. Vid 1800-talets början innehåller denna sjukdomsgrupp få 
barn, men många är i produktiv ålder. Mot århundradets mitt är det 
främst åldringar. På 1890-talet är mer än 60% i denna grupp över 40 
år. 

Analysen av samtliga socknar visar, att vid 1800-talets början åter
fanns den högsta lungsotsdödligheten (A) i åldrarna 0-4 år och 20-
39 år. Några årtionden senare var det huvudsakligen personer över 
40 år som drabbades. Mot seklets slut främst personer mellan 20 och 
39 år. Bland övriga bröst- och lungsjukdomar (B) var åldersfördel
ningen något mera jämn. Frahi till 1860 följde dessa sjukdomar i 
stort sett de lungsotsdödas åldersfördelning. Under 70- och 80-talen 
ger socknarna ingen konsistent bild. Men under 90-talet hade bröst-
och lungsjukdomarna ungefär samma åldersfördelning som den totala 
dödligheten, dvs flest personer i de högsta och de lägsta åldrarna, 
medan lungsoten var vanligast bland 20-40-åringar. Detta tolkas här 
så, att lungsoten och de övriga bröst- och lungsjukdomarna stod 
varandra nära före 1860, och att man under 1890-talet, i och med att 
läkardiagnosticeringen läggs till grund för dödsorsaksuppgifterna, får 
mer precisa och differentierade uppgifter. 

2.3 Diskussion 

Tuberkulosens åldersstruktur företer sålunda vissa gemensamma 
drag oavsett på vilken geografisk nivå den analyseras. Dödlighets
nedgången sker snabbare och är större bland barn och ungdomar än 
i de högre åldrarna. 

Tuberkulosmortalitetens och -morbiditetens ålders- och könsstruk
tur har utförligt behandlats i internationell litteratur avseende 1900-
talet.22 Vissa gemensamma drag återkommer: hög spädbarnstbc, låg 
dödlighet mellan 5 och 10 år, därefter en ökning till 20-30-årsåldern 
och sedan en relativt konstant dödlighetsnivå för resterande ålders
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grupper. Avvikelserna från detta mönster återfinns främst i de högre 
åldersbanden. I populationer med högre förväntad dödlighet ökar 
tbc-dödligheten något efter 6O-årsåldern.23 ökningen i ålderstuber
kulos, som tydligt fram träder i kålen derårsrelaterade tuberkulos-
frekvenser, försvinner delvis vid kohortanalyser.24 Åldersförskjut
ningen kan sålunda förklaras som en residual av högre incidenstal 
tidigare i livet hos de äldre ålderskohorterna till följd av den succes
siva minskningen i såväl tbc-mortalitet som morbi di tet. Den tydliga 
ungdomstoppen reflekterar med andra ord sjukdomens naturalför-
lopp sådant det återfinns i ovanstående sekulära trender. Flera 
internationella studier har också för 1900-talet visat, att tbc-mortali-
teten i åldrar över 40 år aldrig varit högre än motsvarande popula
tions ungdomstal.25 Förändringarna i åldersstrukturen i de sju 
socknarna skulle också kunna förklaras med sådana generationsväx
lingar till följd av den nedåtgående trenden och den efterföljande 
ökningen i de högre åldrarna i lungtuberkulos. 

Den relativt omfattande ålderstuberkulosen 1776—1800 kan lika
ledes vara en återspegling av en högre tbc-incidens i denna ålders
grupps ungdom, snarare än en ökad andel primärinfektioner hos 
dessa åldersgrupper. Den frekventa ålderstuberkulosen under 1700-
talets senare del är då i enlighet med denna hypotes ett belägg för, 
att tuberkulosen varit vanligt förekommande också under 1700-
talets första hälft. 

Något stabilt biologiskt mönster i tuberkulosens åldersfördelning 
framträder inte vid kalenderårsbaserade analyser av åldersspecifika 
tbc-tal i de olika regionerna i Sverige under 230 år. Om tuberkulos
frekvensen däremot analyseras utifrån kohortdata, dvs per genera
tion, framträder ett sådant mönster. Hög ålderstuberkulos förekom
mer endast i de populationer som erfarit höga tbc-mortalitetstal i de 
tidigare levnadsåldrarna. Under 1700-talets senare del är dock ålders
tuberkulosen betydligt högre än andra åldersgruppers. Denna ålders
tuberkulos kan ges fyra delvis mot varandra stridande hypotetiska 
förklaringar: 

1. att uppgifterna om lungsot från 1700-talets senare hälft inte är 
valida. 

2. att tuberkulosens åldersstruktur inte är biologiskt stabil för långa 
tidsrymder. 

3. att ålderstuberkulosen är en effekt av minskad tbc i efterföljande 
ålderskohorter. 

4. att den höga ålders tuberkulosen under 1700-talets senare del är 
ett uttryck för en ännu högre tuberkulosdödlighet under 1700-
talets första hälft. 

150 



De två första hypoteserna är mindre troliga. Det finns inte något som 
tyder på att dödsorsaksangivelserna för 1700-talets sista decennier 
är mindre tillförlitliga, än de, som gäller för 1800-talet. De skillna
der som finns i tuberkulosens åldersmönster under 1800-talet och 
fram till ca 1930 neutraliseras, när tbc-mortaliteten analyseras uti
från kohortdata, vilket talar för att en åldersfördelning med hög ung
domstuberkulos uttrycker sjukdomens naturalförlopp. Sålunda 
skulle den tredje förklaringen, dvs generationshypotesen vara sanno
likast. Den fjärde hypotesen är den logiska följden av den tredje, 
men kan pga otillräckliga data inte prövas. 

2 A Konklusion 

Residualen av en högre tuberkulosmortalitet i en tidigare kohort är 
större än effekten av ungdomstoppen hos en senare. Den tidiga ung
domstoppen relekterar sjukdomens naturalförlopp. 

Tuberkulosens åldersfördelning i Sverige under 230 år kan grovt 
sammanfattas sålunda: hög spädbarnsdödlighet, en kraftig nedgång i 
synnerhet i åldrarna 5-10 år, därefter ånyo en ökning. 

Under 1800-talets senare del och 1900-talet nås tbc-dödlighetens 
maximum i åldrarna 20-29 år. Under 1700-talets senare hälft var 
ålderstuberkulosen avsevärt högre. Ålderstuberkulosen kan förklaras 
med en högre tbc-frekvens under 1700-talets första hälft, och den 
högre ungdomsdödligheten under 1820-30-talen med att tuberku
losen ökar under dessa decennier. Hypotesen kan för 1700-talets 
första del inte prövas på grund av brist på källor. 

Vissa konstanta drag föreligger i tuberkulosens åldersstruktur 
samtidigt som åldersfördelningen också företer stora variationer dels 
mellan olika former av tuberkulos, dels mellan könen. 

3. Könsfördelning 

3,1 Sverige 

Tidsbilden från 1931 (fig 11) illustrerade den åldersspecifika tuber
kulosdödligheten för män och kvinnor med utjämnade dödsrisker.26 

Fram till tonåren var tuberkulosdödligheten densamma för könen, 
därefter ökade kvinnornas dödlighet markant. Tuberkulosens maxi
mum inträffar vid åldern 22 år för båda könen men nivån är olika. 
Därpå följer en sänkning i tuberkuloskurvan för båda könen, men 
den framträder mycket starkare för kvinnor än för män. Kvinnornas 
dödlighet sjunker från 2.6 o/oo i 22-årsåldern till 0.9 i 52-53-års-
åldern, under det att männens kurva sjunker från 2.1 o/oo i 22-års-
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Tabell 19. Männens tuberkulosdödstal i procent av kvinnornas i Sverige 1911 
till 1930 

Ålder 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 

0-4 107 111 117 110 
5-9 86 88 87 98 
10-14 56 58 58 59 
15-19 76 75 77 71 
20-29 93 107 101 88 
30-39 84 88 92 94 
40-49 86 90 89 104 
50-59 118 115 117 115 
60-69 124 123 118 116 
7 0 och högre 113 102 115 103 

Samtliga 91 96 95 93 

Källa: Nylén, E., (1935), s 6. 

åldern till 1.1 o/oo vid 50 år. Kurvan får sedan åter ett ganska ut
präglat maximum för männen i åldrarna 65-70 år och för kvinnorna 

vid 70-74 år för att sedan sjunka med tilltagande ålder. Tuberkulos
dödligheten drabbade med andra ord kvinnorna betydligt mer ålders-
specifikt än männen. Man frågar sig om dessa förhållanden också 
gäller andra tidsperioder. 

Totalt sett hade männen en lägre tbc-dödlighet än kvinnorna 
under åren 1911—1930, men det åldersspecifika mönstret var mer 
komplext. Männens tuberkulosdödlighet var för de aktuella tiderna 
avsevärt högre än kvinnornas i åldrarna 0—4 år och över 50 år, under 
det att kvinnornas oftast var högre i åldrarna 10—39 år. En viss om
svängning kan konstateras över tiden i tbc-dödlighetens könsfördel
ning. För åldrarna 30—49 år ökade männens dödlighet i förhållande 
till kvinnornas men för de högre åldrarna minskade den något. 

Beräkningar utifrån Sundbärgs siffror ger förhållandena hundra år 
tidigare, se tabell 20. Männen hade totalt sett en överdödlighet för 
samtliga decennier mellan 1776 och 1830. Kvinnorna hade en högre 
dödlighet än männen i åldersgrupperna 10—24 år. 1811-30 förekom 
dessutom kvinnlig överdödlighet i åldersbandet 5—9 år. 

Tabellverkets åldersklassificering för denna period är olycklig med 
tanke på att kvinnornas reproduktiva fas hamnar i två skilda och 
mycket grova åldersgrupper. I de sju socknarna är det dock möjligt 
att undersöka den könsspecifika lungsotsdödligheten i mindre 
åldersklasser. 
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Tabell 20. *Männens tuberkulosdödstal i procent av kvinnornas i Sverige från 
1776 till 1830 

Ålder 1776-1800 1801-1810 1811-1820 1821-1830 

0-4 114 121 112 108 
5-9 107 105 78 80 
10-24 99 85 77 82 
25-49 127 113 113 128 
50-w 131 131 134 129 

alla åldrar 118 111 108 111 

Källa: Sundbärg, G., (1905 ), s 175. 

3.2 Sju socknar 

Könsspecifik lungsotsdödlighet har beräknats i femårsåldersklasser, 
dels i tioårsintervall, dels årsvis samt totalt för varje socken. Den 
könsspecifika dödligheten i de sju socknarna redovisas i bilagorna 
VII samt VIII:A och B. 

För de flesta av socknarna hade männen en högre allmän dödlig
het. I Locknevi var dock den kvinnliga mortaliteten högre än den 
manliga från 1840-talet till 1880-talet liksom i Fleninge under 1830-
och 40-talen. Förhållandena i Svinnegarn var under 1850-talet snar
lika. 

Bröst- och lungsotsdödligheten utgörs av så få fall, att fluktua
tionerna i de ålders- och könsspecifika relativtalen blir stora. För hela 
undersökningsperioden gäller att lungsotsdödligheten (A) är högre 
för män i Tuna och Trosa landsförsamling medan kvinnorna är i 
flertal i Fleninge, Locknevi, Gullholmen, Ne de rtorne å/Haparanda 
och Svinnegarn, men könsskillnaderna är starkt korrelerade till 
ålder. Den i tabellerna 19 och 20 konstaterade överdödligheten för 
flickor före och under puberteten kan inte entydigt fastslås. I 
Locknevi och Haparanda har det avlidit fler flickor än pojkar i 
åldrarna 15—19 år, i Svinnegarn är förhållandet det motsatta. An
talet avlidna i de olika församlingarna är i dessa åldersgrupper få. 
I samtliga socknar utom Trosa lands och Fleninge har kvinnorna 
överdödlighet i åldrarna 20—39 år. Från 40 år och däröver är män
nens lungsotsdödlighet större utom i Nedertorneå och Fleninge. 
I Nedertorneå har kvinnorna således en tydlig överdödlighet i lung
sot såväl i den reproduktiva fasen som därefter, ökningen i åldrarna 
20—39 år är särskilt markant efter 1860. Proportionerna i Fleninge 
torde bero på de låga talen för lungsot (A) under kyrkoherdarna 
Pommer och Sjögren. Dessa använde begreppet bröstsjukdom (ingår 
i B) som synonym för lungsot. Könsfördelningen i gruppen (B) 
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visar i Fleninge kvinnlig överdödlighet i åldrarna 20—39 år under 
dessa prästers tjänstgöringstid, dvs 1855—1880, samtidigt med en 
manlig överdödlighet i åldrarna över 40 år. I Fleninge återfinns 
således samma ålders- och könsmönster, som redovisats i de rela
terade internationella studierna rörande 1900-talet. 

3.3 Reproduktion och tuberkulos 

Kvinnor har normalt ett starkare immunförsvar mot infektioner än 
män. Graviditeter leder emellertid allmänt till försämrat immunför
svar och deras negativa inverkan vid tuberkulos har fastslagits. Det 
anses bero på att den cellmedierade immuniteten är nedsatt, vilket 
gör att kvinnan drabbas svårare av virus och bakterieinfektioner, som 
tuberkulos.27 En förvärvad immunitet kan tom försvinna under 
en graviditet. Dessutom höjs kroppens naturliga produktion av kor
tikosteroider under en graviditet, vilket i sig kan förklara immuni-
tetsnedsättningen på grund av steroidernas blockerande effekt på 
immunosystemet. Gravida kvinnor utgör av dessa skäl en riskgrupp 
vad gäller tbc.28 Här är givetvis även förlossningsintervallen och 
moderns ålder av stor betydelse. Vanligtvis tillåter inte historiska 
data dödsorsaksspecifika studier av mödradödligheten. I de sju 
socknarna har detta dock varit möjligt.29 Hos sju kvinnor av sam
manlagt 176, som dog inom 42 dagar efter förlossning, angavs lung
sot som dödsorsak. Ytterligare åtta kvinnor dog i bröstfeber, bröst
värk, lunginflammation och. liknande. Kvinnorna var mellan 22 och 
39 år. Sex av barnen dog inom en månad och det sjunde efter 193 
dagar. Inget av barnen till de lungtuberkulösa kvinnorna överlevde 
således. Två av dödsfallen återfanns i vardera Locknevi och Neder-
torneå och vardera ett i de övriga församlingarna utom i Svinnegarn 
och Trosa. I dessa församlingar dog däremot flera kvinnor med 
bröstfeber och bröstvärk som dödsorsak inom 42 dagar efter kvin
nans förlossning. Om vi ökar perioden till att omfatta händelser 
inom ett år efter nedkomst, ökar antalet kvinnor med ytterligare 
128. Av dessa avled 16 i lungsot. Ytterligare 15 dog i bröstfeber, 
bröstsjuka, bröstinflammation samt kronisk lunginflammation och 
lunginflammation. Kvinnorna som dog i lungsot var mellan 25 och 
39 år. I denna grupp överlevde barnen i större utsträckning. Nio av 
barnen dog dock inom ett år och ytterligare några inom de närmaste 
åren. På Gullholmen och i Svinnegarn avled en moder vardera i lung
sot inom intervallet 42—365 dagar efter nedkomst. I Locknevi och 
Fleninge avled tvä i vardera, i Tuna tre samt i Nedertorneå/Haparanda 
sju mödrar. 
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Antalet fall är för litet för att tillåta generella slutsatser, men 
genom att rekonstruera dessa kvinnors familjebild kan vissa drag 
urskiljas. Fyra av mödrarna i 42-dagarsgruppen hade fött mellan fem 
och nio barn i tät följd. Flera av barnen dog före moderns död eller 
kort därefter. Tre av mödrarna var förstföderskor, två av dessa kom 
från tuberkulösa hem. Många barn i tät följd eller tuberkulösa hem 
var sålunda förknippat med kombinationen lungsots- och mödra
dödlighet. 

Lisa-Martha Westin i Tuna får åskådliggöra den komplexa bild, 
som visar hur sjukdomen, grossesserna och småbarnsdödligheten, 
griper in i varandra. Lisa-Martha hann bli 35 år och föda sju barn 
innan hon år 1892 dog i lungsot, 11 dagar efter sista barnets födelse. 
Lisa-Martha tjänade som piga. Hon flyttade mellan olika gårdar så 
gott som vaije år, födde ett utomäktenskapligt barn och flyttade 
sedan hem till sina föräldrar. Fadern var torpare, ytterligare ett av 
syskonen födde ett utomäktenskapligt barn. Lisa-Martha gifte sig sex 
år senare med en arbetare, hon väntade då sitt andra barn. Aret därpå 
föddes tvillingar, den ena dog efter åtta dagar. Sedan föddes ytter
ligare tre barn i tät följd. Alla tre dog under sitt första levnadsår, med 
bröstsjukdom som dödsorsak. Sista barnet överlevde Lisa-Martha 
med 14 dagar. Var det moderns dödliga sjukdom, som så snabbt 
ändade barnens liv? Mycket tyder på det. I så gott som samtliga 
familjer där den lungsiktiga modern efterlämnar små barn dör dessa 
inom några få år. 

3 A Diskussion 

Gustaf Neander förklarar den höga kvinnliga tuberkulosdödligheten 
i Norrbottens kustland kring sekelskiftet 1900 med kvinnornas hårda 
arbetsvillkor : 

»Förutom vården av hemmet och matlagningen ha kvinnorna att sköta ladu
gården, detta arbete ansågs åtminstone tidigare uteslutande tillkomma kvin
norna, samt att deltaga i det mesta arbetet ute på åkern med sådden, slåttern 
och kornskörden. — Och under allt detta de täta barnsängarna, digivningen 
och den ständigt växande barnaskarans vård. Sålunda ett oavbrutet enformigt 
släp och slit dag efter dag och år efter år, utan tillfälle till ens tillräcklig natt
ro, och med alltför sällsynta tillfällen till vederkvickande umgänge med 
människor samt ofta nog under förhållanden, då organismen är i behov av 
att skonas. Det förvånar ingen, att kvinnorna i dessa trakter vanligen åldras 
tidigt och snart få ett uttryck av trötthet över sig, och icke heller torde någon 
annan förklaring behövas till det förhållandet, att lungsoten här förekommer 
mera ofta bland kvinnorna än bland männen.»^0 

Stora skillnader mellan könen framträder dock både vad gäller civil
stånd och bostadsort.31 Om man studerar den totala dödligheten 
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könsspecifikt visar det sig att kvinnorna har en överdödlighet på 
landsbygden och männen i städerna. Dessa förhållanden gäller också 
för tbc-dödligheten. Sjukdomen är på landsbygden mer letal för 
kvinnorna och i städerna för männen. Här kommer dock ålders
faktorn in som en avgörande komponent. Runborg & Sundbärg har 
i sin Stockholmsstudie påvisat en avsevärd överdödlighet i lung
tuberkulos för männen, särskilt unga ogifta män, vars dödstal ibland 
är ända till fem gånger högre än kvinnornas : 

»Utan tvifel röja sig här samtliga de egendomligheter, som från hygienisk så
väl som från etisk, ekonomisk och social synpunkt karaktärisera den ogifta 
manliga befolkningens lefnadssätt  i  våra dagars s t o r s t ä d e r . » 3  ̂  

Bland kvinnorna hade däremot de gifta högre dödstal än de ogifta. 
Här kommer de utslitna, i förtid döda arbetarhustrurna in, vilka Erik 
Lindorm hugfäste i sin dikt »En död arbetarhustru»: 

»Och aldrig mer behöver Du i husen gå och tvätta 
tills i hajande svindel du hjälplöst segnar ner, 
och du har icke längre någon barnkull att mätta 
och behöver icke gruva dig för hyran mer.»^ 

Det var en oro och ett slit, som arbetarkvinnan delade med de flesta 
av samtidens mödrar. 

Aggregerade data för resten av landet tillåter inte civilståndsspeci
fika beräkningar av tuberkulosdödligheten, varför något säkert sam
band mellan civilstånd och tuberkulosdödlighet inte kan konstateras 
vare sig för gifta kvinnor eller ogifta män. I kapitel VII, lungsotens 
offer, behandlas däremot lungsotens spridning inom olika familje
typer och bland ensamstående i de sju socknarna. 

I ett flertal internationella studier har en kvinnlig överdödlighet i 
tuberkulos i de reproduktiva åldrarna likaledes konstaterats.34 

Nackdelen med dessa studier är att de är företagna så sent i tiden, 
att olika terapeutiska åtgärder påverkat resultaten. Trots detta är 
resultaten konsistenta med de ovan företagna för svenskt vidkom
mande för hela perioden. Även när det gäller tbc-morbiditeten kan 
tydliga könsspecifika mönster konstateras såväl före som efter 
kemoterapins genombrott. 

3.5 Konklusion 

Undersökningen har visat en allmänt högre lungsots dödlighet för 
männen under 1700- och 1800-talen. Under 1900-talet har däremot 
kvinnorna en högre tbc-dödlighet. Den kvinnliga överdödligheten är 
koncentrerad till ungdomsåren och kvinnornas reproduktiva åldrar. 
Detta är ett konstant fenomen som kan beläggas i 230 år för samtliga 
regioner i Sverige på såväl lokalsamhälles- som aggregerad nivå i både 
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städer och på landsbygden. Den kvinnliga överdödligheten i de re-
produktiva åldrarna är ett uttryck för den förödande effekten av en 
samverkan mellan sociala och biologiska faktorer. I de högre åldrar
na kan vi konstatera en manlig överdödlighet, särskilt accentuerad i 
städerna. 

4. Tuberkulosmorbiditeten 

Från 1939 började centraldispensärerna inrapportera alla nyupp
täckta fall av tuberkulos till Medicinalstyrelsen, från 1942 till 
Nationalföreningen mot Hjärt- och Kärlsjukdomar. Före kemotera-
pins genombrott var dödlighetsrisken vid öppen tuberkulos ca 70-
80%. Eftersom tuberkulosens dödlighetstal var känt, kunde man 
på så vis beräkna sjukdomens förekomst i samhället. Men i och med 
de verksamma medicinernas inträde på arenan är det inte längre möj
ligt, att använda tuberkulosdödligheten som mått på, hur vanligt 
förekomsten av tuberkulos är i en befolkning.36 

Figur 17. Total tuberkulos dödlighet och registrerade tuberkulosfall i för
hållande till folkmängden i Sverige 1911—1980 
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P E R  1 0 . 0 0 0  I N V .  

Källa: Tuberkulosregistret (1982). 

157 



Genom centraldispensärernas rapportering erhölls ett betydligt 
exaktare mått på tuberkulosens incidens, dvs antalet nyregistrerade 
fall av aktiv tuberkulos i förhållande till folkmängden. 

Den successivt sjunkande kurvan över registrerade tuberkulosfall 
visar en utplåning under andra världskriget men sjunker sedan stadigt. 
Under hela 50- och 60-talen sjunker morbiditetskurvan långsammare 
än mortalitetskurvan. Förloppet är konsistent med utvecklingen i 
övriga väst-Europa. Förskjutningen till högre åldrar gäller även mor-
biditeten. Skillnader föreligger även här mellan könen, ökningen i 
ålderstbc gäller främst männen.37 

Är 1981 inträffade i Sverige totalt 84 dödsfall i tuberkulos (1 per 
100 000), varav 51 var män och 33 kvinnor. För samma år nyrappor-
terades 784 fall varav 433 var män och 351 kvinnor, vilket innebär en 

Q  Q  

incidens på 0.4 per 100 000. Många av dessa var trots sin sjukdom 
fullt arbetsföra och stod endast under rutinmässig kontroll och tera
pi. 

Figur 18. Tuberkulos fall 1981 registrerade efter kön och ålder per 1 000 av 
folkmängden 
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Från morbiditetsstatistikens införande och decennierna därefter 
företedde tbc-morbiditetens köns- och åldersfördelning stora likheter 
med tbc-dödligheten. Tbc-sjukligheten var särskilt hög i åldern 20— 
39 år samt under det första levnadsåret. Kvinnorna drabbades oftare 
än männen i de reproduktiva åldrarna. 

Idag är tuberkulosmorbiditeten störst i de högre åldersgrupperna 
och männen har en högre prevalens, dvs antalet registrerade fall av 
tuberkulos är högre hos dem. Barntuberkulosen har nu praktiskt 
taget spelat ut sin roll. I dag påträffas endast ströfall av tuberkulos-
smittade barn.39 

Kvinnornas högre tbc-morbiditet i åldrarna 25—29 år är ett genom
gående tema fram till 1962-63, då detta mönster bryts.40 Därefter 
är antalet registrerade fall så litet att slumpariationerna gör det omöj
ligt att uttala sig om skillnader mellan könen. Dessutom måste man 
ta hänsyn till att åldersfördelningen mellan svenska och utländska 
medborgare är olika. Tbc-incidensen är förhållandevis hög hos per
soner, som tidigare haft utländskt medborgarskap. 1981 hade 61% 
av de nyregistrerade fallen i åldersbandet 0—29 år haft utländskt 
medborgarskap. 

Likaså har också samband mellan alkoholism och tuberkulos kon
staterats i en rad studier.41 Där påvisas hur företrädesvis män i de 
högre åldrarna drabbas, i synnerhet i storstäderna, och i samband 
med skilsmässor, arbetslöshet och andra socialt svåra situationer. 
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VI. TUBERKULOSENS REGIONALA MÖNSTER I SVERIGE 

1. Syfte 

Avsikten med detta kapitel är att studera skillnaderna i tbc-dödlig-
het mellan olika regioner och mellan landsbygd och städer. Inled
ningsvis presenteras tbc-dödlighetens förändring över tiden på läns
nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utvecklingen i Stockholms 
stad. Därefter analyseras ett enda år, 1805. Avsikten är att mäta hur 
skillnader i köns- och åldersfördelning mellan olika län, prosterier 
och städer inverkar på tbc-dödligheten, samt att belysa förekomsten 
av lungsot i förhållande till andra dödsorsaker. I avsnitt fyra analyse
ras sedan städernas tuberkulosdödlighet. Ambitionen är att söka 
belysa huruvida en regions allmänna tbc-frekvens är utslagsgivande i 
förhållande till andra faktorer såsom befolkningssammansättning, 
urbaniseringstakt och stadsstorlek. Dels fördjupas tvärsnittsstudien 
för 1805, dels undersöks tbc-dödligheten i olika typer av städer 
från 1860 till sekelskiftet. Avslutningsvis ställs frågan om något 
samband föreligger mellan stadsstorlek och tbc-frekvens. 

2. Tuberkulosens geografiska spridning, ca 1750—1950 

2.1 Länen 

Lungsotens offer var inte jämnt fördelade över landet. Liksom den 
allmänna dödligheten företedde också tbc-dödligheten stora regio
nala skillnader, men mönstren var inte sammanfallande. Av figurerna 
19 och 20 framgår hur tuberkulosens utbredning förändras över 
tiden.1 

Under 1700-talets senare del var Syd- och Mellansverige svårast 
hemsökta. Under 1800-talets första decennier förbättrades situatio
nen i dessa områden och under 1900-talet fortsatte minskningen. 
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Figur 19a, b och c. Lungsotsdödligheten i Sveriges län 1751 —1770*, 1801— 
1810 samt 1821-1830 

* Avser lungsot och bröstsjukdom. 

Källor: Sundbärg, G., (1905), s 178 f. 
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Figur 20a, b och c. Dödligheten i lungtuberkulos i Sveriges län 1911 — 1915, 
1916-20 och 1921-25 

»O ">0.10 C» 
o T- c* ci« co i i i i i i • U) OtOOU) o »o 

o oTcTco eo 

Källa: SOS, Dödsorsaker 1911—1926 samt Arosenius, E., Tuberkulosdödlig
heten i Sverige, 1911 — 1925. 
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Figur 20d, e och f. Dödligheten i lungtuberkulos i Sveriges län 1926-30, 1931 — 
35 och 1941-45 

Källa. SOS, Dödsorsaker 1926—1945 samt Arosenius, E., Tuberkulosdödlig
heten i Sverige, 1926—1945. 
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I Norrland ökade däremot tuberkulosen. Norrbotten var särskilt 
hårt drabbat. Där nådde tuberkulosen sitt maximum först 1916 
då dödligheten var hela 4.11 o/oo, dvs tal som motsvarar 1700-talets 
för Syd- och Mellansveriges vidkommande. 

Variationerna mellan länen är stora. På den första kartbilden, 
figur 19a, har Stockholms län en lungsotsdödlighet om 5.72 o/oo, 
vilket är det högsta dödstalet för ett helt län. Medeltalet är 4.17 

o 

o/oo för samma tid. 
Tuberkulosens andel av den totala dödligheten varierar också högst 

avsevärt från område till område. Perioden 1821—1830 utgör sjuk
domen nära 12% av alla dödsfall i riket. I Södermanland är andelen 
15% och i de övriga Mälarlandskapen har sjukdomen också en hög 
andel av dödsfallen. I de län, som har den lägsta tuberkulosmortali-
teten, har sjukdomen också den lägsta andelen av alla dödsfall. I 
Jämtland är andelen av dödsfallen 1821—1830 9.2%, dvs den lägsta 
i landet. I överiga Norrlandslän något högre; Västernorrland 9.9, 
Västerbotten 10.9 och Norrbotten 11.8% dvs Norrbotten ligger 
mycket nära rikssnittet. Under slutet av 1800-talet och kring sekel
skiftet 1900 sjunker den allmänna dödligheten snabbare än tbc-
dödligheten. Sjukdomens andel av alla döda blir därför under en tid 
stigande. I Haparanda utgör t ex året 1891—1900 tuberkulosen 40% 
av alla dödsfall, att jämföras med 27% för rikets samtliga städer, även 
det en anmärkningsvärd siffra. Norrlandstuberkulosen analyseras 
utförligare i kapitlen VIII och IX. 

Under 1900-talets första decennier minskar sedan tuberkulos död
ligheten mycket snabbt i hela landet, med omkring 50% på två 
decennier. Nedgången är störst i de län, som tidigast hade en hög 
tuberkulosdödlighet, dvs Mälarlandskapen. Södermanlands minskning 
är särskilt stor. Den länsvisa tuberkulosdödligheten är givetvis ett 
mycket grovt mått. Dels är länen stora enheter, dels påverkar skill
naderna i befolkningens köns- och åldersfördelning mellan områden 
och tidpunkter jämförelserna. 

2.2 Stockholms stad 

Stockholms höga tuberkulosdödlighet har tidigare påtalats. Det sker 
en markant ökning av stadens lungsotsdödlighet under 1700-talets 
slut och 1800-talets första decennier, i synnerhet under 1820-talet. 

Någon gång mellan 1830 och 1860 vänder trenden och tbc-dödlig-
heten sjunker. Men dödligheten i sjukdomen är alltjämt mycket hög. 

Sundbärg har påtalat, att anmärkningsvärda skillnader föreligger 
mellan lungsotsdödlighetens köns- och åldersstruktur 1821—1830 
och 1891-1900. 
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Tabell 21. Lungsotsdödligheten i Stockholm 1751 — 1830 

MFM 
Antal döda 
i lungsot 

per 1 000 
av MFM 

% av alla 
döda 

Sthlm, Sverige 
= 100 

1751 —1760* 67 300 4 927 7.32 14.6 344 
1761 —1770* 70 350 4 913 6.98 14.8 339 
1771 -1780* 73 050 5 433 7.44 16.4 358 
1781 -1790 74 450 6 531 8.77 17.8 380 
1791 -1800 74 250 6 314 8.50 19.3 354 
1801 -1810 71 650 6 000 8.37 16.9 333 
1811 -1820 71 900 6 272 8.72 19.9 324 
1821 -1830 78 850 7 337 9.31 21.0 336 

1751 -1830 72 725 47 727 8.18 17.6 346 

* 1751 —1773 justerat för bröstsjukdom. 

Källa: Sundbärg, G., (1905), s 182. 

Tabell 22. Dödligheten i lungtuberkulos i Stockholm 1861—1900, tioårsmedeltal 

Antal döda per 1 000 % av alla 
MFM i lungtbc av MFM döda 

1861 -1870 129 115 5 593 4.33 13.4 
1871 -1880 155 067 6 290 4.06 13.4 
1881 -1890 211 449 7 308 3.46 15.3 
1891 -1900 273 661 7 982 2.92 15.3 

1861 -1900 192 323 27 173 3.69 14.4 

Källa: Runborg, C., & Sundbärg, G., (1905), tab 1-4. 

Tabell 23. Ålders- och könsspecifik dödlighet i lungtuberkulos i Stockholm 
1821 — 1900, intensitet per 1 000 av MFM 

ålder 

1821-1830 1891-1900 

ålder män kvinnor summa män kvinnor summa 

0-4 1.82 2.44 2.13 2.62 2.25 2.43 
5-9 0.69 0.89 0.79 0.87 1.06 0.96 
10-24 3.03 1.46 2.76 2.17 1.67 1.92 
25-49 16.51 7.00 11.56 4.85 2.62 3.61 
50—w 32.00 17.05 21.66 6.00 3.12 4.13 

Summa 11.67 7.30 9.31 3.62 2.33 2.92 

Källa: Sundbärg, G., (1905), s 183. 
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Trots att dödligheten i lungsot var mer än tre gånger så hög under 
1820-talet, var ändå barnadödligheten i lungtbc högre under 1890-
talet. I de högre åldrarna var däremot förhållandet omvänt. I ålders
gruppen 25-50 år var tbc-dödligheten tre gånger så hög. I åldrarna 
över 50 år mer än fem gånger så hög under den förra perioden. 
Männens överdödlighet var också markant redan från 1 O-årsåldern. 
Således hade männen i Stockholm en tydlig överdödlighet även i de 
åldersband som i andra områden uppvisade kvinnlig överdödlighet, jfr 
tabell 19 och 20. Man kan fråga sig huruvida dessa differenser berod
de på förändrad diagnostik eller om det återspeglade en faktisk 
utveckling. Jämförelserna vad gäller respektive åldersgrupps döds
orsaksandel visar dock på rimliga värden. Däremot förefaller antalet 
lungsotsdödsfall vad gäller barnen onormalt låga för decenniet 1821— 
1830. 

De anmärkningsvärda skillnaderna mellan könens åldersspecifika 
tuberkulosdödlighet fortsätter även under 1900-talet. Skillnaderna 
åren 1934-36 framgår av figur 21. Om man jämför de könsspecifika 
skillnaderna i Stockholm med motsvarande uppgifter för hela riket 

Figur 21. Ålders- och könsspecifik tuberkulosdödlighet i Stockholm stad 
1934-1936 
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Källa: Dahlberg, G., »Mortality from Tuberculosis in some countries», British 
Journal of Social Medicine, 4, (1949), s 225. 
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(figur 11) framgår att den höga manliga överdödligheten inte åter
finns för riket i sin helhet. Liknande ålders- och könsspecifika skill
nader har även konstaterats för andra europeiska storstäder, bl a 
för Köpenhamn.3 En del av dessa skillnader kan kanske förklaras 
med den speciella befolkningssammansättningen i städerna avseende 
köns- och åldersstruktur. 

överhuvudtaget visar Sundbärgs och andras analyser av förhållan
dena i Stockholm och andra storstäder på vikten av att studera tbc-
dödligheten ålders- och könsspecifikt och att standardisera för skill
nader i ålders- och könsstruktur mellan olika tidpunkter och områ
den, i synnerhet vad gäller städerna. 

2.3 Konklusion 

Tuberkulosdödlighetens nivå och dess andel av den totala dödlig
heten varierar kraftigt mellan länen och över tiden. Under 80-års-
perioden 1750—1830 var lungsotsdödligheten högst i Mälardalen, 
förhållandevis hög även i övriga Syd- och Mellansverige samt något 
lägre i Norrland. Under 1800-talets lopp ändras mönstret. Tbc-
dödligheten sjunker i Syd- och Mellansverige. I Norrland är tbc-
dödligheten däremot konstant eller tom ökande. Detta medför att 
Norrland och i synnerhet Norrbotten, får den högsta tbc-dödlig-
heten i landet under 1900-talets första hälft. 

Huvudstaden har en mycket kraftig överdödlighet i tuberkulos. 
Ålders- och könsfördelningen avviker kraftigt från riksgenomsnittet 
både vad gäller befolkningens sammansättning, den totala dödlig
heten och tuberkulosdödligheten. Den manliga överdödligheten i 
tbc i åldrarna från 10 år är anmärkningsvärd. 

Genom att göra en tvärsnittsstudie kan mera bakgrundsinforma
tion tillföras, som just belyser den inverkan som olika områdens 
dödsorsaksspektra, ålders- och könsfördelningar har på lungsotens 
omfattning. I nästföljande avsnitt görs en sådan analys för ett tvär
snitt. I kapitel IX:2 kommer sedan skillnader i tbc-frekvens mellan 
olika sociala kategorier och inom olika områden i Stockholm att 
analyseras. 

3. År 1805, ett tvärsnitt 

3,1 Inledning 

Tvärsnittsstudiens syfte är att utförligt undersöka sjukdomens före
komst och utbredning under ett år och att bedöma hur befolknings-
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sammansättningen inverkar på lungsotsdödlighetens siffror. Tillväga
gångssättet är följande : 

1. Först mäts hur avvikelser i olika områdens köns- och ålders
struktur påverkar dödligheten i lungsot och bröstfeber på olika 
geografiska nivåer. 

2. Därefter beskrivs lungsotens förekomst och utbredning i land 
och stad och i förhållande till hela dödsorsaksspektrat. 

Den första uppgiftens syfte är primärt metodiskt; att bedöma giltig
heten i de geografiska fördelningar som baseras på Tabellverkets 
källor och där köns- och åldersstandardisering inte skett. 
Den andra uppgiften innebär att lungsotens regionala och demogra
fiska utbredning liksom dess förhållande till hela dödsorsaksspek
trat redovisas med en konkretion som inte vore möjlig utan en om
fattande statistisk bearbetning. 

Undersökningen är en totalundersökning där samtliga län, städer 
och prosterier i Sverige ingår. Bortfallet redovisas som andelen 
»okänd dödsorsak» respektive »okänt kön» och »okänd ålder». Valet 
av 1805 är en funktion av att de grundläggande demografiska upp
gifterna från Tabellverket finns datoriserade hos Demografiska data
basen för detta år. För att utvärdera årets representativitet har total 
dödlighet och dödlighet i sjukdomarna »håll och styng eller pleure -
sier, bröstfeber eller peripneumonie», undersökts för tiden 1795— 
1810.4 Det visar att året 1805 inte tendensiellt avviker. Under 
perioden 1795—1804 avlider i genomsnitt per år och län 246 per
soner i lungsot, år 1805 265 personer och åren 1806—1810 277 
personer. I en del län var lungsotsdödligheten överlag högre, i andra 
överlag lägre. Några genomgående avvikelser för just året 1805 
förekommer däremot inte. Skillnaderna mellan länen framgår av 
bilaga IX:A-B. 

3.2 Effekterna på dödlighetsbilden av skillnader i köns- och 
ålderssammansättning mellan län och prosterier 

Är 1805 avled 56 663 personer på en befolkning av nära 2.5 miljo
ner, vilket motsvarar 23 o/oo.5 Dödligheten i Syd- och Västsverige 
låg över genomsnittet medan Norrland, Gotland och Värmland hade 
lägre dödlighet än riket. Stockholm stads totala dödlighet var nästan 
dubbel mot riksgenomsnittet. Den totala dödligheten har ålders -
och könsstandardiserats mot rikets värden. 

Värdena påverkades endast i begränsad utsträckning av den före
tagna köns- och åldersstandardiseringen. Norrlands och Gotlands tal 
sjunker något. Stockholm stad däremot ökar kraftigt. 
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Figur 22. Lungsotsdödlighet i Sveriges län år 1805, ålders- och könsstandardi-
serat mot hela Sverige (män + kvinnor) landsbygd och städer,CR* 
per 1 000 av bef. 
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Källa: Statistiska tabeller, tab I-III för prosterier och län, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 
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Totalt avled 6 097 personer i lungsot året 1805, vilket motsvarar 
2.51 o/oo fördelade mellan könen. Lungsotens geografiska fördel
ning avviker från den totala dödlighetens. Högsta lungsotsdödligheten 
återfinns i Mälarområdet och Västmanland. Den geografiska sprid
ningen påverkas mycket litet av skillnader i köns- och ålderssamman
sättning länen emellan. Fortfarande föreligger förhållandevis låg 
dödlighet i Sydsverige, Gotland, Värmland och Norrland. 

Stockholms extremt höga lungsotsdödlighet reduceras dock från 
7.3 till 6.6 o/oo, mätt på detta standardiserade vis, vilket belägger 
stadens höga lungsotsdödlighet till viss del beror på avvikande köns-
och åldersfördelning jämfört med resten av landet. Städernas dödlig
het analyseras utförligare i nästkommande avsnitt. För länens del 
kan det dock fastslås att skillnader i köns- och åldersfördelning 
endast marginellt påverkar skillnaderna i lungsotsfrekvens för år 
1805. 

3.3 Lungsoten i förhållande till andra dödsorsaker 

Lungsotsdödlighetens andel i hela dödsorsaksspektrat har analyserats 
i två etapper. Länens dödsorsaksspektran har först indelats i åtta 
grupper (se bilaga IX:B). Bröst- och lungsjukdomarna utgör där en 
gemensam grupp bestående av blodhostning/lungsot samt håll och 
styng/bröstfeber. Därefter har håll och styng/bröstfeber skilts från 
blodhostning/ lungsot och respektive rubrik analyserats i förhållande 
till andra sjukdomar och utifrån olikheter i köns- och ålderssamman
sättning. Resultaten redovisas i bilaga IX:B-X:B-D. 

Av undersökningen, framgår att för 14% av dödsfallen är döds
orsaken okänd, 14% avled av ålderdomssvaghet, ca 10% i febrar och 
13% i epidemiska sjukdomar. Bristsjukdomarna skörbjugg och 
engelsk sjuka, samt vattusot och dragsjuka orsakade sammanlagt ca 
5% av dödsfallen. Bröst- och lungsjukdomarnas andel var över 20%, 
Bristsjukdomarnas förhållande till bröst- och lungsjukdomarna är av 
särskilt intresse. Inget samband förekommer på länsnivå mellan 
förekomst av bristsjukdomar och bröst/lungsjukdomar, när de båda 
sjukdomsgrupperna analyseras i sin helhet. Om man däremot analyse
rar de olika dödsorsaker, som ingår i dem, framträder vissa intres
santa förhållanden.6 Bristsjukdomarna domineras av engelsk sjuka, 
dvs rakitis.7 I de fall där förekomsten av bröst- och lungsjukdomar 
inte sammanfaller med förekomst av bristsjukdomar, t ex i Halland, 
domineras bröst/lungsjukdomarna av håll och styng/bröstfeber. I de 
fall där de samvarierar är det hög förekomst av såväl lungsot som 
rakitis. Vattusot är en komplex dödsorsak. Förutom hungerödem, 
alkoholskador och liknande torde även infektionssjukdomar i hjärtat 
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med nedsatt hjärtfunktion, liksom njurinfektioner innefattas i be
nämningen vattusot. 

Om man analyserar förekomsten av lungsot i förhållande till håll 
och styng/bröstfeber framträder inte något entydigt samband. Got
land, Södermanland, Malmöhus län och Norrlandslänen har visser
ligen låg dödlighet i både lungsot och håll och styng/bröstfeber men i 
Mälarområdet och särskilt i Stockholms stad, är avvikelserna mellan 
de två dödsorsakerna stora. Avvikelserna för Stockholm stad kan del
vis förklaras med den speciella köns- och åldersstrukturen i staden. 
Dödligheten i håll och styng/bröstfeber påverkas i högre grad av 
skillnader i köns- och åldersstruktur än vad lungsotsdödligheten gör.8 

Lungsotens geografiska spridning i Norrland framkommer inte så 
bra, då Norrland år 1805 utgjordes av tre till ytan jättelika län. De 
församlings- och prosteritabeller som utgör underlag för läns- och 
rikstabellerna finns dock bevarade. Standardisering på prosterinivå 
har företagits dels mot rikets frekvenser, dels mot summan av hela 
Norrland. 

Lapp m arks församlingarna och delar av Norrbottens kustland hade 
en högre lungsotsdödlighet än övriga Norrland.9 Antalet döda i 
lungsot är dock så få, att några säkra slutsatser inte kan dras. De 
regionala skillnaderna i Norrland utreds för längre tidsperioder i 
kapitel VIII. 

3.4 Konklusion 

Undersökningen av år 1805 visar att olika sammansättningar i fråga 
om kön och ålder endast svagt bidrar till att förklara skillnaderna i 
lungsotsfrekvens mellan län och prosterier. Stockholm stads höga 
lungsotsdödlighet kan däremot delvis förklaras med stadens säregna 
köns- och åldersstruktur. Köns- och åldersstrukturens effekter på 
tbc-dödligheten i Sveriges städer undersöks därför i följande avsnitt. 

Ett visst samband finns mellan förekomst av bristsjukdomar, 
särskilt engelska sjukan och lungsot. Dessa samband försvinner dock 
om man studerar hela gruppen bröst/lungsjukdomar i förhållande till 
bristsjukdomarna. Förhållandet behöver utredas närmare på lägre 
geografiska nivåer. 
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4. Städernas tuberkulosdödlighet 

4.1 Inledning 

Begreppet stad är för de studerade århundradena inte knutet till 
invånarantalet eller bebyggelsetätheten utan till utfärdade privi
legiebrev. Detta medför att en del städer frâm till 1800-talets mitt 
endast befolkades av några hundratal människor. I samband med 
bildandet av kommuner år 1860 reglerades dessa förhållanden så, att 
tätorter gavs stadsrättigheter, men fortfarande var det många tätt
bebyggda landsortsområden, som föll utanför definitionen.10 

Städernas andel av Sveriges befolkning var under 1700-talet och 
större delen av 1800-talet alltjämt blygsam. Det helt dominerande 
jordbruket präglade också städerna. Många av städernas närings
idkare drev boskapsskötsel som komplement till sina stadssysslor. 
Stadstomterna var därför belamrade med uthus och stallar för 
hästar, kreatur, foder och spannmål. De många djuren präglade länge 
stadsbilden. Men städerna var trots det skarpt avgränsade från lands
bygden. Fram till 1810 markerades t ex deras gränser av tullstaket.11 

Under 1800-talets lopp ökar inflyttningen till städerna med kraf
tigt förändrade sociala förhållanden som följd. Djuren försvinner 
alltmer för att ge plats åt alla de nyinflyttade människorna. Städernas 
karaktär ändras. Detta märks särskilt i de skärpta ordningsreglerna. 

Denna förändring är av vital betydelse för tuberkulosdödlighetens 
omfattning. Förändrad livsstil och levnadsnivå påverkar i hög grad 
expositionsrisk och motståndskraft. Förloppet studeras utifrån 
följande frågor: 

— Hur förhåller sig städernas tbc-dödlighet till den regionala tbc-
dödligheten? 

— Hur påverkades städernas lungsotsdödlighet av skillnader i 
köns- och åldersstrukturen städerna emellan? 

— Föreligger några skillnader i tuberkulosmortaliteten och dess 
dödlighetsandel mellan olika typer av städer i fråga om urbani-
seringstakt och industrialiseringsgrad? 

— Finns det något samband mellan tbc-dödlighetens nivå och 
städernas storlek? 

De båda första frågorna diskuteras främst i kapitel 4.2, medan den 
tredje belyses i 4.3 och den sista i 4.4. Industrialiseringsgraden be
handlas vidare i kapitel IX:3. 
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4.2 Städernas tbc-dödlighet i förhållande till den regionala dödlig
heten och skillnader i demografisk sammansättning år 1805 

Det finns inga statistiska bearbetningar över städernas lungsotsdödlig
het i Sverige före 1860. Men av figur 8 i kapitel IV framgick att de 
finska städerna hade en betydande överdödlighet i lungsot i för
hållande till landsbygden. 

I Tabellverkets folkmängds- och mortalitetstabeller finns städerna 
särredovisade. Året 1805, som behandlades i föregående avsnitt, är 
ur tuberkulossynpunkt så pass tidigt i förhållande till övrig statistik 
att det kan vara av intresse att undersöka vilka städer som då hade 
en hög lungsotsdödlighet och om det är i dessa städers omland som 
vi tillika har en hög regional tbc-frekvens eller om det är andra fak
torer som är av större betydelse, t ex avvikelser i köns- och ålders
struktur. 

År 1805 har industrialiseringen ännu inte nått Sverige. Om städer
na har en högre lungsotsfrekvens redan 1805, måste det således vara 
andra faktorer, som förorsakat höjningen. 

År 1805 var de allra flesta städer så små att en analys av de en
skilda städerna, med statistiskt signifikanta resultat, är vansklig att 
genomföra. Ett fåtal avlidna i lungsot eller bröstfeber återverkar 
starkt på relativtalen. Generellt kan sägas att de flesta av de mindre 
städerna hade en tbc-dödlighet som grovt motsvarade omlandets om 
än något högre. I föregående avsnitt konstaterades att befolknings
sammansättningen i de större städerna avvek från den i mindre 
sådana och från den på landsbygden. För att få fram den verkliga 
lungsotsdödligheten måste man justera för dessa skillnader i köns-
och åldersstruktur städerna emellan. Detta är av synnerlig vikt i 
städer som Stockholm, Norrköping och Eskilstuna, vilka redan 1805 
hade en mycket speciell befolkningsstruktur. De flesta städerna hade 
dock en köns- och ålderssammansättning som i stort motsvarade 
omlandets. I dessa senare städer har heller inte standardiseringen på
verkat resultaten. 

Stockholms mycket höga lungsotsdödlighet har tidigare påtalats. 
Stockholm hade ett starkt kvinnoöverskott år 1805, men männens 
lungsotsdödlighet var avsevärt högre än kvinnornas. Om köns- och 
åldersstrukturen standardiseras mot rikets sjunker Stockholms 
överdödlighet i lungsot högst markant, i synnerhet för kvinnorna. 
Men Stockholm är också beläget i ett län, som under denna tid hade 
en generell överdödlighet i lungsot (se bilaga X:B:2). 

Både Göteborg och Malmö ligger däremot i områden där lungsots
dödligheten förhöll sig mycket nära riksgenomsnittet (Göteborg 
och Bohus län index 107 och Malmöhus län 93). Båda städerna 
hade en högre lungsots dödlighet än länet, särskilt Göteborg. Båda 
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Tabell 24. Lungsotsdödligheten i de större städerna år 1805 

Befolkning Per 1 000 av bef 

m kv Sa m kv Sa 

Stockholm 33 267 39 385 72 652 7.64 6.98 7.28 
Göteborg 5 881 9 058 11 939 4.08 4.29 4.19 
Malmö 2 229 2 633 4 932 2.61 2.66 2.64 
Norrköping 4 182 5 246 9 428 4.30 5.15 4.77 

Källa: Statistiska tabeller, tab i-III för prosterier och län, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 

Tabell 25. Indexerad och standardiserad lungsotsdödlighet i de större städerna 
år 1805 

Index i) SRR2) Cr* 3) 

m kv Sa m kv Sa m kv Sa 

Stockholm 292 288 290 279 250 264 7.0 6.3 6.6 
Göteborg 156 177 167 168 162 164 4.2 4.1 4.1 
Malmö 100 110 105 118 98 106 3.0 2.5 2.7 
Norrköping 165 213 190 177 185 182 4.5 4.6 4.5 

1) Rikets lungsot s dödlighet, landsbygd och städer =100. 
2) Standardized Risk Ratios, se kap 11:4:3 och not 52 därstädes. 
3) Crude Rates av standardiserade proportions tal. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III för prosterier och län, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 

städerna hade också kvinnlig överdödlighet,trots att o m kringliggande 
prosterier och län hade en manlig överdödlighet. I tabell 25 redovisas 
standardiserade respektive icke-standardiserade index. Den totala 
lungsotsdödligheten påverkades inte nämnvärt av standardiseringen 
i någondera av städerna undantaget Stockholm. Åldersfördelningen 
förklarar således inte dessa städers överdödlighet i lungsot i för
hållande till riket. Däremot förändras relationerna könen emellan 
mycket markant. Om hänsyn tas till städernas sneda könsfördelning i 
förhållande till rikets vad gäller lungsotsdödlighet, får männen en 
överdödlighet i lungsot utom i Norrköping. Om en sådan standardi
sering inte vidtas har vi däremot en högre kvinnlig tbc-intensitet i 
dessa städer, undantaget Stockholm. 

Även i textilstaden Norrköping påverkades lungsotsdödligheten av 
en sned köns- och åldersfördelning. Norrköping hade ett markant 
kvinnoöverskott och likaledes en högre kvinnlig lungsotsdödlighet. 
Efter en standardisering sjunker lungsots dödligheten mycket kraf

174 



tigt för kvinnorna, även orn de fortfar att ha en högre lungsotsdöd
lighet än männen. 

Få städer hade manlig dominans. En av dem är dock Eskilstuna 
(849 män, 681 kvinnor = 1 530 inv). Antalet döda i lungsot på en 
sådan population var endast 11 personer. Men samtliga av dem var 
män, vilket medförde en lungsotsdödlighet om 12.96 o/oo eller index 
495 för männen om alla städernas män sätts till 100. Efter en stan
dardisering stiger denna lungsotsdödlighet till index 800! Detta är 
uppenbart en slumpmässig variation, som visar att direktstandardi
sering är en metod som bäst lämpar sig för något större popula
tioner. En genomgång av Eskilstunas lungsotsdödlighet för tiden 
1750—1830 visar visserligen på en kraftig manlig överdödlighet i 
lungsot, avsevärt högre än omgivningens och oavsett ålderssamman
sättningen. Men även den kvinnliga lungsotsdödligheten var stor. 
Den allmänt höga lungsots dödligheten tyder på, att andra starkare 
bakomliggande faktorer påverkade nivån. Förhållandena i Eskils
tuna utreds därför närmare i kapitel IX. 

I de stora städerna kan således den höga lungsots dödligheten i 
större utsträckning, än i de små, förklaras med skillnader i köns-
och åldersstruktur. Storstädernas demografiska sammansättning 
räcker dock inte ensam som förklaringsgrund till den höga dödlig
heten i lungsot. Frågan är hur mycket som orsakas av biologin, dvs 
olika åldrars och släkters känslighet visavi tbc, och vad som är effek
ter av miljö- och näringsmässiga förhållanden. Problemet utreds i de 
efterföljande kapitlen. 

Norrland, som år 1805 bestod av Gävleborg, Västernorrland och 
Västerbotten, hade en förhållandevis låg lungsotsdödlighet, i synner
het Västernorrland, som vid den tiden inbegrep Jämtland och Härje
dalen. I de norrländska städerna var lungsots frekvensen något högre 
än i omlandet. Jämfört med riket var de norrländska städernas tbc-
dödlighet inte särskilt hög.12 Samtliga Norrlandsstäder hade ett 
markant överskott av kvinnor som i och för sig återkommer i de 
flesta av Sveriges städer, med undantag av Eskilstuna och några 
mindre mellansvenska städer. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lungsots dödligheten i de 
små- och mellanstora städerna i stort sett följde omkringliggande 
områdens lungsotsdödlighet. Detta tyder på att städerna vid denna 
tidpunkt huvudsakligen var agrara till sin karaktär och att de inte 
avvek särskilt mycket från sin omgivning när det gäller befolkningens 
sammansättning och livsstil. Skillnaderna i köns- och ålderssamman
sättning har däremot inverkat på lungsotsdödlighetens nivå och demo
grafiska struktur i de stora städerna jämfört med omgivningen. Där 
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hade skillnader i befolkningssammansättningen högre förklarings
värde än omkringliggande prosteriers och läns lungsotsdödlighet. 
Stockholm, Norrköping och Eskilstuna är dessutom belägna i om
råden med hög lungsotsdödlighet. Längre fram under 1800-talet 
minskade lungsotsdödligheten i de omkringliggande områdena 
samtidigt som den säregna köns- och åldersstrukturen i städerna 
ytterligare accentuerades till följd av industrialisering och urbanise
ring. Detta komplicerade samspel kräver ytterligare fördjupning. 

4.3 Urbanisering och tuberkulos 

Befolkningens fördelning mellan landsbygd och stad var förhållande
vis stabil under 1700-talets senare hälft. Vid sekelskiftet 1800 ut
gjorde städernas befolkning knappa 10% av folkmängden. Under 
1800-talets första decennier ökade städernas befolkning endast 
långsamt, i vissa fall tom minskade den. 

Figur 23. Befolkningsutbytet mellan landsbygd och städer i Sverige, 1821 — 
1933, i tio års me de 11 al 

Thousands 
-4-40 Rural areas 

4- 5-

1821- 1831- 1841- 185 h 1861- 1071- I88l- 1891- 1901- 1911- 1921-I330 I840 ISSO I860 I870 I880 I890 I900 1910 I920 I930 

Källa: Thomas, D.S., »Social and Economic aspects of Swedish population 
movements 1 750—1933», (1941), fig 8. 
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Två tydliga mönster faller ut i figur 23. Fram till 1880 ökar lands
bygdens befolkning med ett maximum på 1840-50-talen. Samtidigt 
ökar de urbana områdena med ett tydligt maximum 1911—1920. 
Under detta decennium lyckas landsbygden knappt bibehålla sin 
befolkningsnumerär, och decennierna därefter minskar landsbyg
dens befolkningstal.13 

Ännu omkring 1860 lever endast en tiondel av befolkningen i 
urban miljö, och 1930 utgör stadsbefolkningen alltjämt bara en 
tredjedel av den totala folkmängen.14 Men städernas åldersstruktur 
avviker från landsbygdens; där finns fler 20-50-åringar och färre 
i åldrarna under 15 och över 50 år under 1800-talets första hälft.15 

Andelen 15-20-åringar var lika mellan städer och landsbygd. Under 
1800-talets senare del ökar åldersgruppen 15-25 år markant i städer
na.16 

Städerna fick också ta emot en stor del av den befolkning som 
landsbygden inte kunde sysselsätta. Men industrialiseringen är för
denskull inten utpräglad stadsföreteelse. Många industriorter, som 
växte upp på landsbygden, hade en befolkningstillväxt som närmade 
sig städernas. Många av dem fick också under tiden före första världs
kriget stadsrättigheter.17 

Både järn- och sågverkshanteringarna, som dominerade före 1870, 
var t ex förlagda till landsbygden. Pappers- och glasindustrierna, 
brännvinsbrännerierna, tegelbruken, kvarnarna var också typiska 
landsbygdsföretag. Lands bygds fabrikernas arbetarantal hade t o m en 
starkare tillväxt än stadsfabrikerna. Torsten Gårdlund visar med 
industristatistikens hjälp hur landsbygds fabrikerna ökade sin andel 
av arbetarantalet från 36% år 1870 till 52% år 1895. En stor del av 

i Ä landsbygdsindustrierna var dock säsongbetonade. Till städerna 
koncentrerades väverier, metall- och verkstadsindustrier, snickeri- och 
möbelfabriker, konfektionsindustri och en uppsjö av andra småföre
tag. Men städernas befolkningstillväxt var ojämn. 

Tabell 26. Olika kommuners och städers befolkningstillväxt 1895—1913. 
1895= 100. 

Är J ordbrukskommuner Blandade kommuner Industrikommuner Städer 

1895 100.0 100.0 100.0 100.0 
1905 96.5 102.5 119.2 125.0 
1913 94.3 103.5 132.4 142.4 

Källa: Gårdlund, TIndustrialismens samhälle, (1955), s 294. 
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Tabell 27. Städernas allmänna dödlighet i förhållande till landsbygden. Lands
bygden = 100. 

Âr Index Âr Index 

1816-40 155 1861-70 135 
1841-50 146 1871-80 139 
1851-60 150 1881-90 121 

1891-00 108 

Källa. Runborg, C. & Sundbärg, G., (1905), tabellerna 1-4. 

Tabell 28. Städernas dödlighet i lungtuberkulos 1861—1900 

Total Antal döda 
mort i lung- per 1 000 % av alla 

MFM o/oo tbc av MFM döda 

1861-70 494 269 26.2 15 117 3.06 11.7 
1871-80 617 930 24.0 20 010 3.24 13.5 
1881-90 797 985 19.7 23 953 3.00 15.2 
1891-00 988 753 17.4 16 720 2.70 15.6 

1861-00 2 898 937 21.8 85 800 3.00 14.0 

Källa: Sundbärg, G., (1905), tabellerna 1-4. 

Tidigare konstaterades att städernas överdödlighet i lungsot var 
stor under 1700- och 1800-talen i både Sverige och Finland. Detta 
förhållande kan också iakttas i de allmänna dödlighetsförhållandena. 
Städernas dödstal i förhållande till landsbygden framgår av tabell 27. 

Ända fram till 1860 var städernas allmänna dödstal ca 50% större 
än landsbygdens, sedan sjönk det snabbt. 

Under 1800-talets fyra sista decennier vållades mellan 12—16% 
av städernas dödsfall av lungtuberkulos. De tuberkulosdöda vax en
bart i städerna över 85 000 personer. 

Städernas tuberkulos dödlighet ökade generellt under 1870-talet. 
Detta sammanfaller med den tidsperiod, när urbanisering och indus
trialisering tog fart. Från 1880-talet sjönk tuberkulosmortaliteten. 
Samtidigt ökade tuberkulosens andel av alla döda. Från 1900 kan vi 
jämföra tbc-dödligheten i städerna med den på landsbygden. Städer
nas överdödlighet i tbc var då alltjämt stor. Under 1900-talet föränd
rades dessa förhållanden radikalt. Städernas tuberkulosdödlighet 
sjönk från 1930-talet snabbare än landsbygdens och från 1936 hade 
städerna en lägre tbc-dödlighet än landsbygden. 
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Figur 24. Lung-tbc i land och stad, 1911 — 1952. År 1911 = 100. 

1915 1925 1935 1945 

100 100 

städer landsbygd 

Källa: Shimao, T., »Study on Tuberculosis mortality in Sweden» Acta Tuberculo
sis Scandinavia (1956), fig 3. 

På samma sätt som länen företer regionala olikheter, finns det anled
ning att anta att tuberkulosdödligheten också skiljer sig städer 
emellan. Syftet är nu, att för den period när Sverige på allvar tar 
steget in i industrialismens samhälle, och när urbaniseringen tar fart, 
studera tuberkulosens förekomst i olika städer. Dels undersöks tbc-
mortaliteten, dvs det årliga antalet döda i lungtuberkulos per 1 000 
av medelfolkmängden, dels lungtuberkulosens procentuella andel 
av hela antalet döda i varje svensk stad. Undersökningen avser de fyra 
decennierna 1861—1900. De tio städer, som för vardera decenniet 
varit hårdast drabbade av lungtuberkulos, redovisas i bilaga IX och 
skall därför endast i korthet beröras nedan. 

Rangordningen mellan städerna blir olika beroende på vilken av 
de två ovan nämnda beräkningssätten som används. Trots att tbc-
mortaliteten i en del städer var förhållandevis låg kunde lungtuber
kulos vara en av de vanligast förekommande dödsorsakerna.19 

I andra städer, med förhållandevis hög tbc-mortalitet kunde däremot 
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tuberkulosens andel av alla dödsfall vara låg.20 Givetvis finns också 
många städer där de två beräkningssätten ger i stort sett samma 
placering i förhållande till andra städer.21 När skillnader föreligger 
tolkas detta så att konkurrensen från andra sjukdomar kraftigt in
verkat på tuberkulosens position i respektive dödsorsaksspektra. 
Totalt sett minskade alltså tbc-dödligheten i städerna från 1880, 
samtidigt som tuberkulosens andel av alla döda ökade. 

Om man studerar förloppet utifrån geografiskt läge kan man kon
statera ungefär samma förhållanden som de tidigare relaterade för 
hela landet, dvs en högre tuberkulosdödlighet för städerna vid Mäla
ren, men en tilltagande tbc-dödlighet för städerna längs Bottniska 
viken. Även längs Västkusten ökade städernas tbc-dödlighet under 
1800-talets sista decennier, medan städerna kring Vänern och 
Vättern uppvisar förhållandevis gynnsamma tal. 

En del städer har haft en oavbruten minskning i tuberkulosdödlig
heten från och med 1860. Det är Stockholm, Norrköping, Uppsala, 
Västerås, Nyköping m fl, dvs samtliga belägna i det område som före 
1830 hade den högsta tbc-dödligheten i landet. Sedan finns det andra 
städer, där tbc-dödligheten ökade under decennierna efter 1860. 
Så var fallet i samtliga Norrlandsstäder. De tre Norrbottensstäderna 
Piteå, Luleå och Haparanda hade en särskilt kraftig ökning av tuber
kulos. Tbc-dödligheten i städerna uttrycker i grova drag omkring-
liggande områdes nivå och trend vad gäller tbc-dödligheten. Dessa 
förhållanden, dvs att tuberkulosen sjönk först i landets centrala om
råden, som tidigare haft en hög tbc-dödlighet, och betydligt senare i 
landets perifera områden, har tidigare tolkats som en effekt av en 
immunologisk process, se vidare kapitel VIII där problemet utreds 
närmare. Mönstret är ingalunda entydigt. Städer med hög tuberkulos
dödlighet återfinns fram mot sekelskiftet 1900 också i Mellansverige, 
t ex Eskilstuna och Norrköping. Om vi dessutom bortser från trenden 
och istället analyserar tbc-dödlighetens nivå, visar det sig att Mälar
städerna hade en betydligt högre tbc-dödlighet än Bottniska vikens 
städer, dvs städerna från Haparanda i norr till Gävle i söder. Under 
decennierna 1860—1900 var tuberkulosens andel av dödligheten 
likaledes högre i städerna runt Mälaren än längs Bottniska viken. 

Dessa städer skiljer sig emellertid åt vad gäller stadsstorlek. Frågan 
är nu huruvida stadsstorleken haft något avgörande inflytande på 
tbc-dödlighetens frekvens. 
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Tabell 29. Dödligheten i lungtuberkulos i städerna kring Mälaren 1861—1900 

MFM 

Total 
mortali
tet o/oo 

Antal döda 
i lungtbc 

Per 1 000 
av MFM 

% av alla 
döda 

1861-70 32 547 26.6 1 078 3.31 12.4 
1871-80 40 752 26.2 1 663 4.08 15.6 
1881-90 54 056 21.0 1 980 3.66 17.4 
1891-00 67 446 17.6 1 962 2.91 16.5 

1861-00 48 700 22.9 6 683 3.49 15.5 

Källa: Runborg, C., &: Sundbärg, G., (1905), tab 1-4. 

Tabell 30. Dödligheten i lungtuberkulos i städerna vid Bottniska viken 1861 — 
1900 

MFM 

Total 
mort 
o/o 

Antal döda 
ilungtbc 

Per 1 000 
av MFM 

% av alla 
döda 

1861-70 34 456 25.8 843 2.45 9.5 
1871-80 48 367 25.4 1 464 3.03 11.9 
1881-90 61 709 19.6 1 717 2.78 14.2 
1891-00 79 754 17.3 2 269 2.84 16.4 

1861-00 56 072 22.0 6 293 2.78 13.0 

Källa: Runborg, C., & Sundbärg, G., (1905), tab 1-4. 

4.4 Tuberkulosfrekvens och stadsstorlek 

Den allmänna dödlighetens nivå var omkring 1860 betydligt högre 
i de stora städerna än i de små. I städer med mindre än 2 000 invåna
re sjönk sedan den allmänna dödligheten från 22 till 18 o/oo under 
1800-talets fyra sista decennier, i städer med mer än 100 000 invåna
re var motsvarande minskning från 31 till 18 o/oo. Dödlighetsned
gången var således starkare i de stora städerna än i de små. Anmärk
ningsvärt är, att både städer över 100 000 invånare, dvs Stockholm 
och Göteborg, och under 2 000 invånare hade ungefär samma dödlig
hetsnivå 1891—1900, 18.48 respektive 18.01 o/oo. Samtidigt hade 
städer av medelstorlek en dödlighet på 15.8—17.0 o/oo. De hade 
således den gynnsammaste dödlighetsnivån. ̂  

Men tuberkulosdödligheten avviker från det allmänna dödlighets
förloppet även vad gäller stadsstorleken.^3 

Av tabell 31 framgår att tuberkulosmortaliteten sjunker med stads
storleken. Men påtagliga skillnader kan också konstateras vid studium 
av de enskilda städerna. 
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Tabell 31. Lungtuberkulosdödligheten i förhållande till städernas invånarantal 
1861—1900, per 1 000 av MFM, tio år smedeltal 

1861- 1871- 1881- 1891-
1870 1880 1890 1900 

100 000 - 3.93 3.82 3.39 2.95 
20 000 - 100 000 2.88 3.16 3.13 2.81 
10 000 - 20 000 2.75 2.93 2.74 2.40 

5 000 - 10 000 2.36 2.81 2.57 2.41 
2 000 - 5 000 2.28 2.65 2.34 2.35 

2 000 1.99 2.42 2.26 2.27 

samtliga städer 3.06 3.24 3.00 2.70 

Källa: Runborg, C., & Sundbärg, G., (1905), tab 1-3. 

I Carl Lindmans omfattande arbete »Sundhets- och befolkningsför
hållanden i Sveriges städer 1851—1909» ges utifrån Medicinalstyrel
sens och städernas hälsovårdsnämnders årsberättelser en samlad bild 
av de svenska städerna. Här framgår inte bara anmärkningsvärda 
skillnader i boende och hygien städerna emellan utan också tydliga 
särdrag hos städer av olika storlek och karaktär. 

Sundbärg förklarade den differentierade tbc-nedgången delvis som 
ett utslag av aktiva åtgärders effekter. Han ansåg att 

»bekämpandet af lungsoten, liksom af andra sjukdomar, till en betydande del 
alltid blir en de lokala myndigheternas uppgift. 

Visst vore det frestande att nöja sig med att konstatera att ett sam
band föreligger mellan stadsstorlek och tbc-frekvens och sedan till
skriva de lokala myndigheternas åtgärder de avvikelser som konsta
teras. Men en stads storlek är även en funktion av dess struktur. 
Skillnaderna i levnadsvillkoren är stora mellan större industristäder 
som Stockholm, Göteborg och Norrköping samt småstäder som 
Sigtuna, Trosa och Mariefred utan eller med ytterst obetydlig indu
stri, även om gränserna mellan de båda typerna är flytande. Livsvill
koren i en industristad berör inte bara industriarbetarna och deras 
familjer utan också alla de andra som konkurrerar om livsmedel och 
bostäder i de snabbt växande städerna. En intressant fråga är huru
vida tuberkulosdödlighetens nivå är högre och frekvensen är större i 
de mer industrialiserade städerna än i de övriga. I de två kommande 
kapitlen utreds dessa problem ytterligare. Tuberkulosen analyseras då 
med utgångspunkt i frågorna om immunitet och levnadsnivå. 
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4.5 Konklusion 

I detta avsnitt har städernas generellt högre tuberkulosdödlighet 
under 1800-talet i förhållande till landsbygden analyserats. Under 
1900-talet minskar denna överdödlighet och från mitten av 1930- ' 
talet är städernas tbc-dödlighet lägre än landsbygdens. Ett entydigt 
samband mellan stadsstorlek och tbc-frekvens har fastslagits. En stads 
tbc-frekvens var också avhängig av omlandets tbc-nivå. Städer i om
råden med generellt högre tbc-frekvens hade en högre tbc-dödlighet 
än städer av motsvarande storlek i områden med lägre tbc-dödlighet. 
Men urbaniseringens intensitet var också av betydelse. Under perio
der med omfattande stadsinflyttning ökade tuberkulosdödligheten i 
städerna. 

I de större städerna bidrog också åldersstrukturen till en förhöjd 
tbc-frekvens genom att en proportionellt större andel av befolk
ningen befann sig i tuberkuloskänsliga åldrar. Detta gällde i synner
het Stockholm, där också justeringen av könsdifferenserna bidrog till 
att belysa den manliga överdödligheten i tuberkulos. 
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VII. LUNGSOTENS OFFER I NÄGRA SOCKNAR 

1. Syfte och tillvägagångssätt 

I tidigare kapitel har tuberkulosdödligheten huvudsakligen framställts 
som en statistisk företeelse. Dessa trender och frekvenser har varit 
ett resultat av många människors sjukdom och död. Enstaka och 
kända personer har visserligen skymtat och lämnat vittnesbörd om 
tuberkulosen som en tragedi för individen, familjen, släkten. Men 
den överväldigande massan tuberkulosoffer är, som J.P. Goubert 
framhåller i sin studie över dödligheten i Bretagne, anonyma och 
omöjliga att få närmare kännedom om med hjälp av det internatio
nella källmaterialet.1 Tack vare den svenska kyrkobokföringen har vi 
i Sverige ovanligt goda möjligheter att komma dessa anonyma in på 
livet. Vi kan följa hur tuberkulosen har slagit inom den trånga 
kretsen, hur den förts från gård till gård, från generation till genera
tion, ja hur enskilda smittbärare — en dräng eller en piga som flyttar 
— kan ha varit dödens budbärare. 

Syftet med de lokalstudier, som presenteras här, är att ur denna 
kvantitativa mångfald välja ut ett fåtal levnadsöden som adekvata 
exempel, för att söka gestalta dem i den verklighet där de levat och 
verkat. Dessa människor är inte slumpmässigt valda. De familjer och 
enskilda levnadsöden som träder fram, representerar grupper av 
människor, som varit vanliga i de lokala miljöer, som funnits i 1800-
talets svenska samhälle. 

Även om varje livsöde är unikt, agerar varje individ i en social och 
ekonomisk miljö med för många människor gemensamma förutsätt
ningar. Genom att studera enskilda och familjer kan allmängil
tiga sammanhang, som inte är synliga på en aggregerad nivå be
lysas. Familje- och individstudier ger oss också en bättre förståelse 
av komplexiteten i de förlopp som studeras. Faktorer som tillmäts 
ringa värde i en kvantitativ analys på aggregerad nivå kan visa sig vara 
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av avgörande betydelse för de orsakssammanhang som vi ytterst avser 
att belysa. Studier av det slaget förutsätter en omfattande bearbet
ning av individbaserad information på församlingsnivå. Genom att 
Demografiska databasen datoriserat kyrkobokföringsmaterialet från 
ett antal socknar är sådana studier idag genomförbara. 

I kapitel II presenterades de sju socknar som här djupstuderats. 
Avsikten med dessa lokala studier har varit dels metodisk, källorna 
och deras upphovsmän har analyserats med en noggrannhet som inte 
vore möjlig på aggregerad nivå, dels att genomföra familje- och indi-
vidbaserade undersökningar, vilket sker i detta kapitel. I kapitel V 
analyserades lungsotsdödligheten köns- och åldersspecifikt i de sju 
socknarna. Socknarna är belägna i skilda geografiska och närings-
mässiga miljöer. I kapitel VI redovisades tuberkulosens geografiska 
spridning och de sju socknarna kan därmed placeras in i ett större 
geografiskt mönster avseende tuberkulosfrekvens. I bilagorna VI-VIII 
redovisas den allmänna dödligheten och olika sjukdomsgruppers antal 
och andel av dödligheten i respektive socken. Antalet avlidna i 
lungtuberkulos presenteras också ålders- och könsspecifikt efter olika 
beräkningsgrunder liksom medelbefolkning och andelen avlidna utan 
angiven dödsorsak. 

Sammanlagt avled 842 personer i lungsot om vi använder defini
tion (A) som beräkningsgrund, dvs enbart lungsot, och 1 971 personer 
om vi inbegriper (B), dvs bröstfeber och liknande benämningar. Om 
tillika (C) inkluderas blir summan 2 865 personer. De tre grupperna 
definieras i bilaga I:C. 

Samtliga avlidna i bröst- och lungsjukdomar enligt definitionerna 
(A), (B) och (C) har studerats med hjälp av familjelivslinjer, se exem
pel i figur 27. På så vis har släktskap mellan olika lungsiktiga inom gene
rationerna, intill kusiner, och även mellan generationerna avslöjats. 
Likaså har pigor och drängar knutits till de hushåll där de tjänstgjort. 
För samtliga familjemedlemmar har dödsorsak angivits om sådan 
funnits. På så vis har varje familjs dödsorsaksmönster över tiden 
kunnat analyseras. Uppgifter om yrkes tillhörighet med förändringar 
över tiden har likaså medtagits liksom flyttningar inom respektive 
socken och från densamma. Genom denna utförliga information om 
de lungsiktiga i de sju socknarna är det således möjligt att retrospek
tivt studera samspelet mellan arv och miljö. En sådan studie vore inte 
möjlig att genomföra på aggregerad nivå. En rent demografisk analys 
av familjerna vore också otillräcklig. För att om möjligt belysa 
problematiken arv—miljö, måste även den yttre miljön beaktas. En 
sådan djupgående undersökning av samtliga sju socknar är ur arbets-
ekonomisk synpunkt inte genomförbar. I stället för en ytligare be
dömning av alla sju socknarna har därför två av dem valts ut för mer 
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ingående Studium. Det är Tuna i Medelpad och Fleninge i Skåne. 
Tuna har valts därför att socknen är belägen i Norrland där, som vi 
sett, tuberkulosfrekvensen snarare till- än avtagit under den studerade 
tiden. Socknen ligger inom den växande sågverksindustrins kraftfält. 
I Tuna fanns både sågverk och järnbruk. Det borde därför vara 
möjligt att studera lungsotsfrekvensen hos olika yrkesgrupper inom 
dessa näringar. 

Fleninge utgör en både ekonomisk och naturgeografisk kontrast 
till Tuna. Det är en genuin skånsk jordbruksbygd med medelmåttig 
lungsotsfrekvens. I denna socken blir det möjligt att analysera lung
sotens härjningar bland olika typer av jordbrukarefamiljer. 

I kapitlet redovisas endast ett fåtal familjers öden. Dessa familjer 
är, som nämnts, inte slumpmässigt valda. De har valts därför att de 
i studiet av samtliga lungsotsfamiljer framträtt som typiska, dvs i 
många andra familjer har liknande mönster i tuberkulosdödligheten 
återfunnits. Detta skall dock inte sammanblandas med representativi
tetsproblematiken. Studium av så små populationer som det här är 
tal om i förhållande till samtliga lungsotsdödsfall i landet under 
samma tid gör det omöjligt att erhålla några statistiskt signifikanta 
resultat. Denna strategi har valts därför att ambitionen med detta 
kapitel är att försöka få en så allsidig kunskap som man överhuvud 
kan få om dessa lungsjuka individer och familjer för att på så vis 
komplettera och nyansera den bild som statistiken ger. 

Detta påverkar givetvis valet av källor och i viss mån även språket. 
Förutom de källor som genomgående används i avhandlingen, se 
kapitel II, nyttjas en rad andra källor, vilka framgår av den löpande 
texten. Särskild vikt har lagts vid uppspårande av nu levande släk
tingar till de studerade lungsotsfamiljerna. Genom dessa personer 
har privat källmaterial; brev, dagböcker, fotografier och liknande 
erhållits. Tillsammans med de omfattande intervjuer som företagits 
har dessa källor fördjupat den bild som presenterats i tidigare kapitel. 
Denna del av undersökningen är en nödvändig förutsättning för den 
analys som i efterföljande kapitel företas av orsaksfaktorernas sam
manhang. 

2. Tuna, såg- och järnbruksmiljö i Medelpad 

2,1 Inledning 

I Tuna förekom under 1800-talet både sågverk, järnbruk och blandad 
jordbruksbygd. Det gör Tuna särskilt väl lämpat för studium av 
lungsotens yrkesselektivitet i 1800-talets samhälle. Alla Tuna-familjer 
där någon avlidit i lungsot under tiden 1805—1894 har studerats. 
Järnbruket och vattensågen ägdes av den namnkunnige James Dickson. 
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Genom de källor som finns bevarade i Matfors bruksarkiv2 kan vi få 
en relativt utförlig bild av dem som arbetade vid järnbruket, sågver
ket och den mekaniska verkstaden. Syftet är tvåfaldigt,dels undersöks 
hur länge de som avlidit i lungsot orkat arbeta, dels om någon form 
av sjukhjälp erhållits, och hur denna i så fall varit utformad samt om 
den avlidnes efterlämnade familj erhållit någon form av ekonomiskt 
stöd från företaget. Hypotesen har varit, att järnbruket med sin mer 
traditionella sysselsättning och yrkeskunniga arbetsstam bättre tagit 
hand om den lungsjuke och hans familj, än vad sågverket med mindre 
kvalificerade arbetsuppgifter, säsongsarbete och många tillfälligan-
ställda gjorde. Genom att de två industrierna hör ihop kan jämförel
serna göras utifrån samma källor och redovisningssystem. Samtidigt 
medför detta en komplikation; många arbetade inom både bruket, 
sågen och i verkstaden. Dessa utbytbara arbetsuppgifter var emeller
tid av sådan art, att de inte krävde yrkesutbildning. Om däremot en 
smed övergår till annan syssla tolkas detta här, som att han inte 
längre orkar med sitt arbete och därför blir omplacerad, eftersom de 
andra arbetsuppgifterna har lägre status och är sämre betalda. 

Avsikten är inte enbart att studera förhållandet mellan den sjuke 
och företaget. Syftet är också att följa de lungsiktiga familjerna 
generation efter generation. När någon dött i lungsot, har övriga 
familjemedlemmar också följts för att utröna deras sociala och 
yrkesmässiga tillhörighet och eventuella dödsorsaker. 

Inledningsvis kommer Tunas karaktär och sociala skiktning att 
beskrivas. Sedan följer ett antal närstudier. De lungsotsfamiljer som 
granskas tillhör de tre yrkesgrupperna smeder, sågare och skräddare. 

Sambandet mellan smedsyrket och lungsoten påtalades redan av 
samtiden. Så skrev t ex en verkmästare vid Rosenfors bruk som under 
1800-talets sista decennier på nära håll följde arbetarnas förhållanden 

»Efter några år som knappt kunde räknas till 10 hade hela den gamla arbetar
stammen utdött. Alla slipare och smeder med några få undantag dog i lungsot 
i sin allra bästa ålder från 20 à 25 till 30 à 40; endast ett par nådde till 45 
år och därutöver. Lungorna hade, dem ovetande (under arbetet) tagit skada 
och kunde ej läkas. 

Men inte heller sågverkens arbetare gick fria. Lasse Cornell konsta
terar i avhandlingen »Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860— 
1890» att lungsoten tillhörde en av de vanligaste dödsorsakerna i 
den sågverkstäta socknen Skön.4 

Bland övriga yrkesgrupper är det särskilt skräddarna som fått namn 
om sig att vara drabbade av lungsot. I Tuna undersöks därför socken
skräddarna och deras familjer för att utröna, om de drabbas av lung
sot i någon större utsträckning än övriga Tunabor. Eftersom lung
soten var endemiskt förekommande under 1800-talet, och jordbruket 
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alltjämt sysselsatte många, är det oundvikligt att en viss del av lung
sotsoffren hade anknytning till jordbruket. Frågan är huruvida järn
bruket och sågen haft någon påvisbar överdödlighet i jämförelse med 
den jordbruksidkande befolkningen. 

2,2 Sockenkaraktör istik 

Socknen är belägen cirka två mil väster om Sundsvall invid Ljungan, 
som i Tuna vidgar sig till sjön Marmen. Tuna bildade under 1800-
talet tillsammans med socknarna Attmar och Stöde eget pastorat 
inom landskapet Medelpad i Västernorrland. 

Tuna ingår i det område, som kraftigt berördes av sågverksindus
trins expansion under 1800-talet.5 Denna utveckling medförde en 
enorm ökning i efterfrågan på arbetskraft med en kraftig befolk
ningsökning som följd. Den direkta industrialiseringen påverkade 
främst Medelpads kustremsa, som på några årtionden efter 1800-
talets mitt förvandlades till ett av Europas största och mest koncen
trerade trävarudistrikt. Kustsocknarna inom Sundsvallsområdet 
ökade sålunda sin befolkning från 6 000 personer till 32 000 mellan 
åren 1850 och 1900, dvs mer än en femdubbling.6 

Livet sjöd inte bara i sågverksdistriktet utan också i de råvaru-
producerande områdena i »baklandet» och i jordbrukssocknarna inåt 
landet, som skulle producera livsmedel till sågverksindustrins arbeta
re. Även om samhällsförändringen inte varit fullt så dramatisk i 
Tuna och de andra inlandssocknarna som vid kusten, måste den ändå 
ha tett sig omvälvande för samtidens Tuna-bor. Tunas industriella 
centrum Matfors hade visserligen börjat sin verksamhet långt tidi
gare. Vid seklets mitt var såväl sågverk som järnbruk väl etablera
de verksamheter, som sysselsatte många Tuna-bor kortare eller längre 
tider av året och i livet. Man kan därför betrakta 1800-talets Tuna 
som en jordbruksblandsocken, dvs en av jordbruket dominerad 
socken men med viss industriell verksamhet.7 

Sjön Marmens norra och nordvästra sidor var god jordbruksbygd. 
Här låg flera stora byar. En bit uppåt Ljungan fanns Matfors med 
bruk, såg och mekanisk verkstad. Ännu lite längre uppåt älven fanns 
ett litet färgeri i byn Rude. Under 1800-talets senare del fick Tuna 
ytterligare några småindustrier, en tändsticksfabrik, yllefabrik samt 
snickeri- och bobinfabrik.8 

1800-talets svenska samhälle genomgick en kraftig strukturom
vandling med omfattande sociala förändringar som följd. Särskilt 
markant var ökningen av jordbrukets underklasser, samtidigt som 
böndernas andel minskade, samt de stora folkomflyttningarna från 
landsbygden in till städerna. 

188 



Figur 25. Karta över Tuna socken 
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Även i Tuna sjunker böndernas andel av befolkningen under hela 
1800-talet. I vår undersökningsperiod — som för Tuna är åren mellan 
1804 och 1896 — var böndernas andel under de första decennierna 
40.5% av de yrkesverksamma. Under de sista decennierna, dvs åren 
1873—1895 utgjorde de däremot bara 18.9%. Även torparna och 
jordbruksarbetarna minskade, torparna från 22.3% ner till 5.3% och 
jordbruksarbetarna från 9.4% till 5.3%. Andelen hantverkare ökade 
något, från 3.3% till 8.3%. Men den verkligt stora ökningen fanns hos 
gruppen fabriksarbetare, de ökade från 2.5% till 44.7%. Mellan dessa 
två undersökningsperioder hade samtidigt Tunas befolkning ökat från 
en medelbefolkning av 755 personer för åren 1804—1827 till 2 488 
personer för åren 1873—1895.9 

Befolkningsförändringarna var i korthet följande: Från 1805 till 
1894 dog 3 386 personer i Tuna. Under samma tid föddes 5 773, 
5 587 flyttade in och 6 183 flyttade ut från församlingen. Befolk-

Figur 26. Befolkning och omflyttning i Tuna socken 1804—1895 
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ningsrörelserna resulterade i en befolkningsökning på över 240 
procent. Sammanlagt hade över 13 000 personer varit skrivna i för
samlingen någon gång under tiden 1805—1894. Periodens medelbe
folkning var ca 2 000 personer. 

Bakom denna sociala förändring döljer sig ett komplicerat möns
ter där industri, jordbruk och binäringar är intimt förknippade med 
varandra. På ytan »stämmer» kanske mycket av Tunabilden med ut
vecklingen i många andra socknar. Kombinationen såg och järnbruk 
var t ex vanligt förekommande.10 Men det historiska förloppet är i 
Tuna omvänt mot det klassiska. 

Från 1600-talet och framåt grundades många järnbruk i vårt land. 
Efterhand som skogarna avverkades, flyttade bruken till mer skog
rika trakter, bl a till Medelpad. I samband med de finbladiga sågarnas 
etablering uppstod ofta konkurrens om både skogsråvaran, vatten-
och arbetskraften. Men med tiden minskade dessa motsättningar.11 

Järnhanteringens strukturomvandling och den s k bruksdöden 
sammanföll i tiden med trävaruindustrins expansion. Många bruk 
»axlade om», byggde såghus och nyttjade de stora privilégié skogarna 
till sågning i stället för till träkolsframställning. Matfors avviker från 
detta mönster. Vattensågen byggdes först och järnbruket anlades som 
komplettering till sågen. 

Redan vid 1700-talets början fanns det en grovbladig vattensåg vid 
Matforsen. År 1796 nybyggdes en tvåramig vattensåg med grova 
blad på samma ställe. Efter några år byttes sågen ut mot en finbladig. 
År 1819 blev James Dickson hälftendelägare och fyra år senare över
tog han den helt. Därefter byggdes ett helt nytt såghus med åtta 
ramar. Virket flottades till Svartvik, där Dickson från 1832 anlagt 
en las tageplats. Under kommande decennier nybyggdes och för
bättrades sedan sågen, så att den på 1860-70-talen var en av landets 
största vattensågar med 18 enkla sågramar och fem cirkelsågar, eller 
sk kanttrissor. Produktionen av plank och bräder ökade också 
från 2 000 tolfter år 1826 till som mest 98 000 tolfter toppåret 
1874. Trots produktionsökningen var lönsamheten inte så god, 
tillverkningskostnaderna rakade i höjden. Förutom själva sågkostna-
den tillkom fiottningskostnaderna. Matforsprodukterna betingade 
därtill lägre priser eftersom kvaliteten försämrades genom att även 
färdigvarorna flottades. De höga kostnaderna ledde till att sågen lades 

1 ^ ner år 1878. Samma år tog Dickson i bruk en ny ångsåg i Svartvik. 
Inte bara sågen utan också arbetskraften fann vägen ner till kusten. 
164 arbetare med familjer begärde, på en och samma dag, flytt
ningsattest för att flytta från Matfors till Svartvik.14 Endast de 
äldsta stannade kvar. Det är inte svårt att förstå, hur starkt bygden 
påverkades av sågverket och nedläggningen. 
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Järnbruket fortsatte sin verksamhet ännu några år. Men såg och 
järnbruk hade levt i ett symbiotiskt förhållande. Sågverkets spillved 
kolades till träkol för järnbruket. En del av arbetskraften var gemen
sam och man bodde nära varandra. I många familjer fanns arbetare 
vid såväl smedja som såg representerade. 

Järnråämnet hämtades från grannsocknens masugn i Sörfors. 
Dickson hade infört det nymodiga lancashire-smidet.15 Metoden 
var då ännu till stora delar oprövad. Av journalerna från Matfors 
järnbruk framgår, att de första åren mest bestod av försöksverksam
het. Mängden producerat stångjärn blev liten. År 1840 hade bruket 
fått tillstånd att inrätta en stålugn och två manufakturhamrar. Att 
tillverka stål från stångjärn enligt lancashiremetoden var dock en 
både omständlig och kostsam process. Efter några års försöksverk
samhet övergick man därför till det gamla beprövade tysksmidet. 
Båda färskningsmetoderna förutsätter stor hantverksskicklighet hos 
smederna. 

2.3 Mat for s betydelse 

Verksamheten vid sågen och smedjan i Matfors dominerade länge 
Tuna. Det är inte möjligt att exakt ange hur många av arbetarna som 
var bosatta i Matfors. Däremot finns det uppgifter om det årliga 
antalet anställda vid såg- och järnbruk. Från 1846 till 1873 var i 
genomsnitt 170 arbetare anställda per år.17 Förutom sågkarlar, 
smeder och smedsdrängar fanns maskinist, sågställare och bok
hållare. De hade mer kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter 
än de övriga arbetarna. Förutom sågens och brukets egen arbets
kraft fanns pigor, drängar, skräddare, snickare, trädgårdsarbetare 
och torpare bosatta i Matfors by. Arbetarna vid bruket var dock i 
majoritet, och andelen ledningspersonal var liten. Arbetarnas syssel
sättning skiftade från sågarbete till vaktsysslor och handräckning i 
smedjan. Järnbruket och mekaniska verkstaden med sina mer kvali
ficerade sysselsättningar hade däremot mera fast knuten personal. 

Sågningen började i maj, minskade kraftigt i september och av
slutades i november-december.18 Av ett bevarat kontrakt för block-
och kantsågare framgår emellertid att den fasta arbetsstyrkan 

»skall efter slutad sågning eller då icke någon verkställes, det ovillkorligen till
höra och åligga oss sågare, att under vad tid på året som helst inställa oss på 
sågverket för att därstädes emot gångbar dagspenning förrätta annat dagsverks
arbete, i då sådant skulle vara tillgång för tillfället. Härmed iaktages jämväl, 
det ingen av oss, må utan tillåtelse på Contoiret, ingen arbetsdag under året 
avhålla sig från Matfors, vilken som av oss undertecknade i nogat hänseende 
denna fjerde punkten i Contracte t överträder, utan minsta invändning för 
varje befunnen överträdelse till Matfors Fattig Cassa erlägger Två(2) Rr 
rgs sedlar.» 19 
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Vid sidan av den kontraktsbundna arbetskraften fanns förstås många 
arbetare, som bara arbetade någon enstaka säsong. Svårigheterna med 
att fastställa dessas andel av arbetskraften har påtalats av många 
forskare.20 

Men det var inte bara de som bodde vid Matfors som fick sin 
bärgning från bruket och sågen. Av avräkningsböckerna framgår, att 
en stor del av arbetarna vid såg och smedja var bosatta i andra byar i 
Tuna än i Matfors.21 En del gick till och från bruket men många 
inhystes också hos de andra arbetarefamiljerna i Matfors. Ar 1845 
byggdes en bro vid Matfors, som avsevärt underlättade förflyttningen 
inom socknen. Och i början av 70-talet anlades en smalspårig järnväg 
mellan Wattjom och Matfors som ytterligare underlättade transpor
terna till och från Matfors.22 Det finns inte mycket bevarat utöver 
några fotografier och en karta, som kan berätta om vilka det var som 
bebodde sågverks kasernerna längs bruksgatan. Men om mönstret är 
detsamma som i många andra sågverkssamhällen så bör andelen 
inhysta arbetare från när och fjärran sommartid ha varit stor.23 

Många av de expansiva sågverken fick sin arbetskraft långväga 
ifrån.24 Men i en studie över rekryteringen till Matfors 1793—1850 
visar Thord Bylund att över 50% av sågverksarbetarna kom från Tuna 
pastorat.25 

Järnbrukets arbetare hade däremot en mer komplex bakgrund med 
traditionellt stor arbetskraftsrörlighet bruken emellen. Av inflytt
ningslängden framgår att Matfors järnbruk främst rekryterade perso
nal från Hälsinglands bruk, där skogarna förötts. 

Hösten 1878 inleddes ett nytt skede för sågverket och bruket i 
Tuna. Då stängdes och nedmonterades som nämnts vattensågen i 
Matfors, som varit den största i sitt slag i Sverige. Många av dem som 
bodde ute i byarna stannade kvar och försökte livnära sig på torp och 
drängsysslor och på de små industrier som tillkommit. Men i Matfors 
blev förändringen stor. Sågens sång hade tystnat, och större delen av 
arbetskraften flyttade.26 Järnbruket förde en tynande tillvaro ett 
par år och avstannade efter en brand 1881. 1895 var allt tyst och 

9 7  rivet. 

2.4 Lokomotivputsåren och hans familj 

En av dem som flyttade var »lokomotivputsaren» Anders Olof Jern-
krok. Från hans sista år, 1878, på bruket finns en arbetsjournal för 
den mekaniska verkstaden bevarad.28 I den kan man följa hur inten
sivt arbetet bedrevs, sommartid ofta 60—70 timmar i veckan. Loko-
motivputsarens uppgift var att hålla i stånd och reparera vagnar och 
lok till den lilla smalspåriga bibanan, som hade dragits 1872, från 
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Wattjoms station över Matfors ner till älven.29 På verkstaden tillver
kades också delar till loket och till den nya ångsågen i Svertvik lik
som till ångbåten Ellen nere i Svartvik. Under de hektiska sommar
månaderna arbetade Olofjernkrok även vid sågen och han körde 
brukets slåttermaskin. »Söndertagning av sågen» påbörjades 12 okto
ber 1878 samt »rengöring och inpackning av arbetsmaskinerna». 
Den 28 oktober 1878 ägde det sista dagsverket rum på den gamla 
sågen. 

Anders Olofjernkrok var flitigare än de flesta med ständigt åter
kommande övertidsarbete. Han var smedsson. Fadern Lars Olof hade 
varit mästersmed vid järnbruket. Han kom till Tuna 1850 som kol
dräng och gifte sig med Ingrid Märtha Jonsdotter från Stöde. Under 
hans yrkesverksamma tid fick de åtta barn. År 1871 är sista året han 
finns upptagen som smed i avräkningsboken. Man kan också följa 
hur familjen år från år kvitterade ut kontantlön och lön in natura, 
»råg, foderkorn, strömming» etc. Familjens ekonomi tycks ha varit 
god. Men man kan också se att han i december 1871 inte längre 
orkar fullgöra sitt tunga arbete som smed. En kollega, A.G. Jern-
ström, utför då hjälpskift för Jernkrok. Året därpå, 1872, kallas 
Lars Olof »f d smeden» och får bidrag från Matfors Fattigkassa. 
Hans arbete nu består i att han är banvakt och sågvakt. 

Samma år som fadern Lars Olof inte längre kan arbeta för fullt, 
rycker sonen Anders Olof in. De första åren arbetar denne i smörj
vakten och utskjutarvakten.30 

Om den åldrande f d mästersmeden Lars Olof vet vi, att han hade 
lungbesvär och årligen besökte läkaren i Sundsvall. När han så små
ningom avlider vid 59 års ålder antecknas dödsorsaken vara »lung
katarr». Flera undersökningar av dödligheten bland smedspersonal 
visar att bröst- och lungsjukdomar hörde till de vanligaste döds
orsakerna.3 1 

Denna dödlighetsbild var inte något som enbart kännetecknade 
1800-talets bruksmiljö. Samma mönster återfinns även under tidigare 
århundraden. Går vi tillbaka till Lars Olofs föfäder kan vi följa inte 
mindre än sju generationer Jernkrok i rätt nedstigande led, där alla 
männen varit smeder och bruksarbetare, och där nästan alla har 
avlidit i bröst- och lungsjukdomar. 

Listan börjar med smeden Erik Jernkrok, född 1620, och dennes 
son Anders Eriksson Jernkrok, född 1650. Båda arbetade på Giss-
larsbo bruk i Västmanland. Tredje generationen var hammarsmeden 
Anders Andersson Jernkrok född 1682, som flyttade till Långvinds 
bruk i Hälsingland, där han drunknade under ett fiskafänge. Efter 
honom kom ännu en hammarsmed, Anders Andersson 
Jernkrok, född 1 71 7, som också arbetade på Långvinds bruk. Den
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nes son, Anders Andersson Jernkrok, född 1757, blev dagakarl vid 
Långvinds bruk. Han var biologisk far till näste Anders Andersson 
Jernkrok, född 1784 (modern gifte sig med smeden Jan Högstedt i 
Harmånger). Han var mästersven vid Långvinds bruk och flyttade till 
Strömbacka bruk i Bjuråker, där han gifte sig och fick nio barn med 
en skräddardotter. Sju av dessa var söner och samtliga blev smeder. 
Det åttonde barnet i syskonskaran var Lars Olof, född 1831, som via 
en kortare vistelse i Attmar kom till Tuna år 1850. 

Lars Olof hade bakom sig inte bara många generationers nästan 
obevekliga yrkestradition utan också en traditionsenlig sjukdoms-
och dödlighetsbild, där bröst- och lungsjukdomar dominerade. När 
Lars Olof på 1870-talet på grund av sviktande lungfunktion inte 
längre orkade arbeta i sitt gamla yrke, var det naturligt att äldste 
sonen Anders Olof, född 1854, övertog ansvaret för familjens för
sörjning. 

Bruksskolans examenskataloger från 60- och 7O-talen vittnar om 
barnen Jernkroks flit och begåvning. Brodern Carl Fredrik, född 
1862, hade de högsta slutbetygen i alla ämnen.3 ^ Denne fick därför 
studera vidare och blev 1895 medicine doktor. Hans läkarbana blev 
tragiskt kort. Den 27 september 1895 utflyttade han från Adolf 
Fredriks församling i Stockholm till »Södra Afrika». Vid sekelskiftet 
tog han som så många idealister värvning i Boerkriget och avled i 
Transvaal år 1900. Enligt släkten hade han tuberkulos redan före 
avfärden till Afrika.33 

Anders Olofs övriga syskon var också högt begåvade men nådde 
aldrig lika långt. 

Brodern Salomon, född 1855, blev skomakare och gifte sig med 
Edla Kristina Helin, som avled i lungsot redan vid 27 års ålder. I hus-
förhörslängden står följande anmärkning om henne: »död i lungsot, 
långvarigt sjuk». Två av deras fem barn dog före ett års ålder. Den ena 
dör några månader efter moderns död vilket innebär att modern 
måst vara svårt lungsiktig i samband med barnets födelse. Det ligger 
nära till hands att misstänka smitta från den döende modern som 
dödsorsak för barnet, även om dödboken som för så många andra 
späda inte anger någon dödsorsak. 

System Catharina, född 1851, dog av okänd sjukdom bara 20 år 
gammal. Nästföljande syskon, Johan Albert, blev bara fem månader. 

Lars Olofs sjätte barn, Johan Alfred, blev »frikallad» år 1886 på 
grund av lungsot.34 1894 återfinns han som avliden i död- och be
gravningsboken, dödsorsak lungsot. Sjunde barnet, Axel, dog i 1878 
års skarlakansepidemi när han var sex år. Bara 14 dagar dessförinnan 
hade åttonde barnet Albert avlidit ett år och åtta månader gammal 
av okänd orsak. 
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Figur 27. Familjelivslinjer för Lars Olof Jernkrok med familj 
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S Asplund, Emma Kristina 

1831-02-08-1890-12-09, 59 år 
1820- --1882-12-16, 53 år 
1854-01-14-
1855-12-23-
1858-05-01-1878-10-07, 20 år 
1860-09-27-1861-03-11, 0 år 
1862-01-22-
1865-09-21-1894-05-02, 28 år 
1868-11-13-1875-01-25, 6 år 
1873-04-13-1875-01-03, 1 år 
1875-05-05« 

Year 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 
t i i I ! ! ! 

1831 E I-CM---C 
1829 B I M— C 
1854 B--C C 
1855 B--C 
1858 B-C 
1860 BD 
1862 B 
1865 B 
1868 B D 
1873 B-D 
1875 B I-

B = birth 
BD = born death 
M = marriage 
0 = outmigration 
1 = inmigration 
C = circularmigration 
D = death 
W = widow/widower 
HB = husband 
WF = wife 

* 

Källa: Serie A—F, Tuna kyrkoarkiv, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Carl Fredrik Jemkrok med hustru, Johannesburg, Syd-Afrika, året 
okänt. Bilden är i Sven Jernkroks ägo, Matfors, Tuna. 
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Någon långlivad syskonskara var det alltså inte. Om Anders Olofs 
vidare öden efter det stora uppbrottet till Svartvik vet vi föga. Många 
av de utflyttade var unga pojkar som efterhand gifte sig med traktens 
pigor. Anders Olof tycks ha haft något högre status och äktade en 
»jungfru» med vilken han fick fyra barn. Enligt släktens utsago har 
lungsot fortsatt förekommit inom familjen.35 

2.5 Bruksarbetet och lungsoten 

Går vi till Anders Olofs arbetskamrater på bruket möter vi mycket av 
samma yrkes traditioner. Från Umeå kom manufaktursmeden Pehr 
Hörnlund till Matfors bruk 1838.36 När familjen flyttar in är den 
redan sju personer, den yngsta Anna Brita är bara ett år. Hushållet 
utgörs av 11 personer.37 Förutom familjemedlemmarna fanns en 
piga och två drängar. Efter nära trettio års arbete på bruket knäcktes 
Pehr av lungsoten år 1860. Han arbetade ända till två månader före 
sin död. När han inte orkar mer, rycker spiksmeden Erik Forsberg 
in och hjälper honom. Efter Pehrs död åtnjuter familjen under årets 
två sista månader en gratialpension om sex kronor. Året därpå får de 
52:50 under 63 dagar från Matfors Fattigkassa, jämte naturgratial 
i form av råg, korn och malt.38 

Lungsoten hade fått fäste i familjen. Några år före faderns död 
hade sonen Johannes avlidit i »bröstverk» endast 20 år gammal. 
Hörnlunds äldsta dotter Christina Lovisa gifte sig med spiksmeden 
Erik Forsberg, han som övertog Pehrs arbete under dennes sista tid. 
Två av deras barn dog i lungsot. Erik Forsberg arbetade vid Matfors 
bruk från 1844 till 1868, då han begärde avsked för att starta eget. 
Han hade börjat som spiksmedslärling, blev så småningom spiksmed 
och slutligen mäster. 

Ännu en dotter till Pehr, Anna Brita, gifte sig med en smed, Pehr 
Magnus Åsberg. Deras dotter, Anna Lovisa, blev sömmerska och dog 
i lungsot 31 år gammal. Två av Hörnlunds söner, Pehr Olof och 
Fredrik August, blev också smeder. Efter faderns död axlade Pehr 
Olof om och blev bonde i Ängjom. Liksom i släkten Jernkrok hörde 
alltså både yrket och lungsoten till familjetraditionen eller fördes 
över från den ena familjen till den andra. 

Trots sitt ofta mycket hårda arbete var smederna ändå i viss mån 
en priviligierad grupp vid bruken. Arbetet krävde yrkesskicklighet 
och gav därmed anseende och högre lön. Inom järnbruket och även 
mellan de olika smidessysslorna fanns en tydlig social skiktning.39 

De högst placerade i smedernas hierarki åtnjöt betydligt högre 
socialt anseende än sågverksarbetare, koldrängar och dagkarlar. 
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Mästersmedens fru kunde sålunda göra anspråk på att tituleras 
»madam».40 Smederna kunde hålla en högre levnadsstandard än 
andra bruksarbetare. En del av Matforssmederna höll sig t ex med 
pigor.41 Lönen fick de både i kontanter och in natura. Förutom 
naturaförmånerna; fri bostad, fri vedbrand, potatisland och lik
nande subventionerade bruken spannmålen. I avräkningsböckerna 
kan vi följa hur mycket livsmedel varje arbetare erhöll månad för 
månad.42 Systemet medförde att de flesta stod i skuld till bruket 

A O 

och därför inte heller hade så lätt att flytta. 
Den relativt höga levnadsstandarden jämförd med andra yrkes

kategorier innebar inte, att deras arbetsförhållanden eller boende
miljö skulle vara tillfredsställande ur hälsosynpunkt, mätt med vår 
tids mått. Bostaden bestod i regel aldrig av mer än ett rum och kök. 
Smeden själv, som ofta hade skiftarbete, fick sova i rummet. Hela 
den övriga familjen på ibland 8—10 personer sov och levde i köket.44 

Lika illa beställt var det med smedernas arbetsmiljö, som känne
tecknades av häftiga temperaturväxlingar, mörker, koldamm och 
buller.45 Till det positiva hörde, att bruken vanligtvis höll sina 
anställda med gratis läkarvård.46 Betecknande för bruksarbetar
na var också det sociala skyddsnät, som framför allt utbildats bland 
smederna. Vi såg att både Jernkroks och Hörnlunds fick vissa bidrag 
under tider av sjukdom och nöd. Dessa bidrag kom bl a från den s k 
»hammarsmedslådan», en understödskassa som byggts upp med av
gifter från smeder, bruksägare, smedsdrängar m fl.4^ 

»Till Medelpads hammarsmedskassa voro alla bruk i Medelpad jämte Västanå 
bruk i Ångermanland anslutna. Ur kassan, som bildats genom sammanskott 
från bruksägare och bruksfolk jämte bötesbelopp, skulle understöd lämnas till 
sjuka och åldriga smeder och deras anförvanter. Kassan förvaltades omväxlan
de av förvaltarna på de olika bruken.»4** 

Förutom denna understödsform betalades gratial, dvs pension i kon-
tankter och in natura från Medelpads Fattigkassa. I de flesta smeds
familjer där huvudförsörjaren avlidit har dessa utbetalningar skett. 
En annan form av indirekt stöd som kunna beläggas är att söner till 
de avlidna tagits in i produktionssystemet även om de ännu inte 
»haft åldern inne». Huruvida barnarbete på detta vis också ingått i 
försörjningsbilden har inte kunnat beläggas. Flera gratialistänkor har 
däremot kunnat beläggas i avräkningsböckerna. De har då utfört 
olika arbeten vid bruket, oftast vaktsysslor och träkolning. 
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2.6 Sågverksmiljön och lungsoten 

Sågverksarbetarnas situation var inte lika lysande som den yrvakna 
industrins. Tillgången till arbetskraft var länge god, yrket krävde 
ingen större specialisering, utom möjligen vad gäller försågarna. Det 
var köparens marknad, vilket bl a visade sig i den ringa andelen fast 
anställda under 1800-talets senare hälft. De löst anställda fick inte 
ens ett skriftligt kontrakt. Det fanns stora kategorier »arbetsvand-
rare», säsongarbetare, lågavlönade kvinnor och minderåriga.49 Såg
verksarbetarna var i långt högre grad än smederna ett »industriarbe-
tarproletariat». 

Lönerna steg under 1860-talet och början av 1870-talet, i synner
het för de högsta betalda grupperna, försågare och plankstaplare, 
och låg vid denna tid något över genomsnittet inom den svenska 
industrin som helhet. Men vid sekelskiftet och början av det nya 
seklet sackade de efter alltmer.50 

Men även om lönerna hölls tämligen väl uppe kan inte detsamma 
sägas om levnadsnivån, vilka komponenter man än väljer att lägga in 
i begreppet.51 

Arbetstiden var dryg, 11—12 timmar om dagen, vissa årstider ända 
upp till 16 timmar. Ofta förekom nattarbete vid tvåskiftsdrift. »Då 
ljöd sågverkets sång dygnet om».^ 

Sågverksarbetarnas bostäder var undermåliga långt in på 1900-
talet, det framgår av bl a provinsialläkarnas rapporter. Västernorr
lands läns 1 :e provinsialläkare besökte årligen sågverkskasernerna och 
rapporterade om överfyllda latrinkärl, sophögar och allmän osnygg
het. Det bör dock noteras, att inte alla sågverkskaserner hade en så 
dyster omgivning. Arbetarbostäderna i Svartvik fick t ex år 1891 
betyget »i utmärkt skick».53 Naturligtvis mätt med den tidens mått. 
Med all säkerhet bodde även här familjerna hopträngad i köket. 

För perioden 1860-90 sammanfattar Lasse Cornell: 

»Sågverksarbetarnas bostadsförhållanden var usla och någon märkbar förbätt
ring kan först noteras under 1890-talet och senare. Normalbostadens storlek 
för de fast anställda arbetarnas familjer var ett spisrum. Dessutom fanns där 
ofta inneboende sommartid. Säsongsarbetarna och andra grupper av lösa 
arbetare hade en ännu besvärligare bostadssituation. Bostäderna var inte bara 
extremt trångbodda. Även hygienen, liksom bostädernas kvalité var under
målig. Kasernerna var ofta byggda med plankväggar och enbart fyllning med 
sågspån som isolering.»5^ 

Provinsialläkarens rapporter behandlade huvudsakligen den yttre 
miljön. Skillnaderna var stora sågverken emellan. Ortvikens sågverk, 
Skönsmon och Kubikenborg beskrivs som goda miljöer med rymliga 
neh ljusa bostäder samtidigt som de intilliggande samhällena Skön
viken och Gångviken beskrevs som trånga och osunda med usla 
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hygieniska inrättningar.55 När det gäller själva bostädernas använd
ning får vi söka oss till andra källor. Nordiska muséets samling av 
sågverksarbetarminnen ger oss många personligt färgade beskrivningar 
av livet i sågverkskasernerna vid 1800-talets slut.5® 

Sågardottern Anna Karlsson berättar t ex om hur man byggde 
bostäder åt säsongsarbetarna genom att spika bräder och golv i gamla 
ladugårdar. 

»När sågen var igång var det ont om husrum men Disponenten visste råd. Vi 
fick bud att vi skulle flytta kossorna ut ur ladugården. De skulle bygga ladu
gården till rum åt arbetarna...Ja, det var hemskt för det möglade.» 5 7 

Även nutritionen och personlig hygien stod på låg nivå, vilket gav 
utslag i sjukdomar och dödlighet. Cornell hävdar att sågverksarbe
tarnas livsmedelskonsumtion under perioden 1860-90 var lägre och 
mer ensidig än riksgenomsnittet.58 Tyvärr är det inte möjligt att 
följa sågarnas uttag av varor i Matfors på samma vis som för järn
brukets arbetare. Sågkarlarna började tidigt att ta ut sin lön i kon
tanter och mer sällan in natura. 

Det finns många vittnesbörd om lungsotens härjningar bland såg
verkens arbetare och deras familjer. Anna Karlsson berättar t ex från 
90-talet: 

»När jag gick i skolan blev det sorg i vårt hem. 4 syskon dog efter varandra 
Per August, en broder, Maria, en syster Gustaf och August var 19 år gammal. 
Maria 23 år och gift. Hon lämnade en liten flicka samt maken efter sej. 
Gustaf var 21 år gammal och Augusta 17 år. Alla fyra i unga år. Det var lung
sot den hemska sjukdomen, som skörda dom. De blev smittade utav varandra. 
Vi var inte nog aktsamma. De var hemma för det fanns inte sanatorier förr i 
tiden, ja vi sörjde. Far och mor grät. De fick medicin men intet hjälpte mot 
lungsoten. Sedan rökte vi med »Arsenik» och då gick smittan bort. På sex år 
dog fyra syskon.»^ 

Det är inte svårt att finna enstaka skakande exempel på hur lung
soten också hos sågkarlarna fått fäste i en familj, en släkt. Där finns 
sågkarlen Pehr Ersson vars mormor dog i lungsot kort före hans 
födelse. Sedan dog hans mor i bröstsjukdom och slutligen han själv 
i lungsot vid 28 års ålder. Där finns sågkarlen John Pehrsson Wärmlin 
och hans hustru Brita Eriksdotter som båda dog i »den hemska sjuk
domen» dvs lungsot. Där finns systrarna Thunholm, Märta Brita född 
1833 och Stina Juliana född 1851, som båda dog i lungsot men som 
dessförinnan hann gifta sig med arbetare och föra sjukdomen vidare 
till sina barn osv. Men det är svårt att få en samlad bild av lungsots
frekvensen bland sågkarlarna, framför allt därför att arkivmaterialet 
innehåller stora lakuner. Genom nio bevarade sågjournaler för tiden 
1865-75 kan vi följa varje sågverksarbetares arbetsinsats och lön.60 

I rapportböckerna för motsvarande tid uppges sedan produktions
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resultatet.61 Men olyckligtvis är dödsorsaksangivelserna mycket 
fåtaliga i Tuna för just detta decennium. Det finns därför inget 
statistiskt säkrat material som visar att antalet lungsiktiga var större 
bland sågverksarbetarna än bland Tunaborna i övrigt. De förekom
mer inte heller i död- och begravningsböckerna i Tuna eller i mantals
längderna.63 Om en arbetsvandrande sågkarl blev sjuk i lungsot reste 
han sannolikt hem. För de år som saknar avräkningsböcker och dags
verksjournaler är de i det närmaste omöjliga att komma åt.64 Det är 
sannolikt, att antalet lungsotsdöda bland Tunas sågverksarbetare 
skulle stiga, om man kunde spåra de enskilda arbets vandrarna till 
deras hemorter. 

2. 7 Sockenskräddarna i Tuna 

Sockenskräddaren Pål Carlsson Rudholm var född 1791 och dog 
1850 i lungsot. Åren 1825-27 arbetade han enligt mantalslängderna 
även som sågkarl vid Matfors bruk. Även hans far Carl Samuelsson, 
1768—1838, var skräddare och dog i bröstsjukdom. Dennes far 
Samuel Carlsson, 1735—1805, utövade också skräddaryrket men dog 
av ålderdomssvaghet, hustrun däremot av »håll och styng», som kan 
ha varit en synonym för tuberkulos. Påls farfars far, Carl Eriksson, 
1702—1769, var även han skräddare och dog av »andtäppa och hosta», 
hustrun Märta Tholsdotter, 1698—1747, var »sjuklig» i 18 år och 
sängliggande. 

Nu var det emellertid fler familjer än denna som innehade skräd
daryrket genom seklerna, och man frågar sig om lungsoten drab
bade dem lika hårt. Johan Fredrik Persian, född 1795, arbetade som 
skräddarlärling vid 1800-talets början. 1821 blev han sockenskrädda
re men redan 1836 bara 41 år gammal avled han i »håll och styng». 
Erik Hulling född i Selånger 1779 står noterad som sockenskräddare 
i Tunas vigselbok år 1809 fastän han senare är antecknad som torpare 
och småningom bonde på Skjölehemmanet nr 28. Den 14 augusti 
1855 avlider Hulling i lungsot. Ännu en skräddare Carl Alfred Carlsson 
född 1846, avlider vid 47 års ålder i lungsot. Han blev skräddargesäll 
1873 och skräddare 1876. 

Under 1800-talets senare del ägnade sig även kvinnorna åt söm
nadsyrket. Sammanlagt finns det fyra kvinnor i Tuna som i mantals
längderna år 1860 titulerades som sömmerskor.65 Också här tycks 
lungsoten ha slagit till. Så dog sömmerskan Anna Lisa Åsberg år 1891 
i lungsot vid bara trettio år. 

Det finns en gammal folklig uppfattning att lungsot och skräddar
yrket hör samman. Den långa raden skräddare i rätt nedstigande led 
bakom Pål Carlsson Rudholm och bröstsjukdomarnas ständiga om
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kväde bland dem tycks bära vittnesbörd om detsamma. Även en 
o • fi fi forskare som Edwin Chadwick hävdar samma åsikt. 

Hur skall då skräddarnas överdödlighet i lungsot förklaras? Kanske 
kan förklaringen finnas i själva yrkesutövandet: Ofta fick de sitta 
hopkrupna på ett bord i en osund lokal dagarna i ända. Ibland 
sprättade de upp gamla dammiga kläder som kunde ha härrört från 
någon som nyligan dött i lungsot. Bacillerna kan leva i torrt tillstånd 
upp till tre månader efter upphöstningen. 

En annan bidragande faktor var säkerligen att det kan ha varit 
fysiskt svagare personer som blev skräddare, de starkare tog hellre 
andra arbeten i friska luften, därav kanske så många smalbröstade, 
kutryggiga skräddare. Eftersom yrket, som vi sett, ofta gick i arv 
betydde det också, att redan lungsiktiga familjer fortsatte att sprida 
sjukdomen inte bara i hemmet utan också på arbetsplatsen. 

Samtidigt måste man vara försiktig med att dra slutsatser. Vad som 
synes vara en orsaksfaktor — som konstitution eller yrke — kan 
istället vara en annan konstant som smitta eller miljö. Hippokrates 
gamla idéer om att en viss kroppstyp disponerar för tuberkulos, 
skulle alltså kunna få ett skenbart stöd genom att personer med svag 
konstitution väljer skräddarens ohälsosamma yrke. Troligen skulle 
man även i Tuna kunna finna andra yrken med hög lungsotsfrekvens 
och lika svårtolkade orsakssammanhang. 

2.8 Reflexioner 

I denna exposé över en sjukdoms härjningar i en liten Norrlands
socken har vi stiftat bekantskap med en bygd, dess näringar och 
några av de människor som levat där under 1800-talets lopp. Det var 
dem inte förunnat att sluta sina dar utan sjukdom och smärta. Men 
sådan var den verklighet, som mötte norrlänningen för knappa 
hundra år sedan. Livets tråd var skör. Blodförgiftning, diarré, gikt, 
hosta; idag banala sjukdomar, förde våra förfäder farligt nära den 
gräns där livet upphör. Många återvann för en tid hälsan. 

Nog kände Jernkrok arbetets värk i sin kropp efter fullgjord 
arbetsdag. Men kanske fanns det också en annan slags värk i bröstet 
— glädjens och ömhetens — inför åsynen av hustru Ingrid-Märthas 
vanda rörelser mellan spisen och köksbordet. Var det inte där barnen 
satt med sina läxor, vars resultat vi ännu idag kan återfinna i åldrade 
examenskataloger och s koljournaler? 

Det sociala skyddsnät, som konstaterats för smedernas del har 
inte återfunnits för sågverks arbetarna. Smederna i Tuna åtnjöt gra-
tial, fick pengar från Matfors Fattigkassa och från sin hammarsmeds-
låda. När sågkarlarna däremot blev sjuka, försvann de ofta bara ur 
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avräkningsböckerna. Några år senare återfinner man dem i död- och 
begravningslängderna. Undantag är trotjänare eller de som drabbats 
av olyckor i arbetet. Sågkarlarnas arbetsplats var farlig med driv-
remmar som löpte öppet i luften, en nuddning med skjortärmen 
kunde bli ödesdiger. Kross- och sågolyckor var därför vanliga.67 

Offren för dem fördes till läkare och blev omhändertagna. 
En sjukdom som lungsot räknades däremot inte till de direkta 

yrkesskadorna. De lungsjuka avfördes oftast bara ur sågjournaler 
och avräkningsböcker, de blev sällan gratialister eller erbjöds lättare 
arbeten. 

Lungsoten fanns överallt. Många blev smittade, men de flesta för
mådde stå emot bacillens härjningar i sina kroppar. Det har inte varit 
möjligt att leda i bevis huruvida sågkarlarna haft en högre lungsots
dödlighet än andra grupper. Däremot kan vi konstatera en hög lung
sotsdödlighet bland järnbrukets smeder och drängar liksom bland 
skräddarefamiljerna. 

Bland dem som avled med lungsot som dödsorsak fanns dock de 
flesta samtida yrkena representerade. Där är bönder på både stora 
och små hemman ifrån de flesta av Tunas byar, liksom torpare, pigor, 
drängar, båtsmän och fattighjon. Men också de s k »particulaire per
sonerna» drabbades. Unga fröken Elisa Maria Modée på prästgården, 
kronolänsman Jonas Westlinder, handlanden Hellhoff, bokhållaren 
Arvid Forsberg, skomakaren Jonas-Olof Hansson-Wikström och 
kanske mest anmärkningsvärt, skolläraren Jonas Fröberg, avled samt
liga i lungsot. Skolläraren avled i sin lungsot i slutet av höstterminen 
1881, således kort före det att Robert Koch bevisade tuberkelbacil-
lens förekomst och smittsamhet. Man frågar sig hur många barn som 
smittades av skollärare i det samhälle där smittomedvetenheten 
endast långsamt trängde fram. 

3. Fleninge, jordbruksbygd i Skåne 

3.1 Inledning 

I Tunastudien ägnades uppmärksamheten främst åt lungsoten hos 
brukets och sågens arbetskraft. I Fleninge tas utgångspunkten i olika 
familjer med anknytning till jordbruk. Inledningsvis beskrivs socknen 
med utgångspunkt i de agrara förhållandena. Därefter redovisas lung
sotens härjningar i ett antal familjer. Först följer vi bondmoran 
Assarina Nilsdotter från hennes barndom, genom giftermålet och 
hur lungsoten sedan drabbar barnen. Därefter följs, genom Sissa 
Nilsdotters levnadsöde, en kvinna och hennes barn. Problemet att 
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fastställa dödsorsaker för barn kommer indirekt fram. Slutligen 
belyses lungsotens obeveklighet, hur barnen i en familj ett efter ett, 
drabbas av sjukdomen. I ett andra exempel beskrivs en familj där 
lungsoten till synes ger med sig och en ny kull barn föds till världen. 
Där ställs frågan om det är »lungsot med fördröjd verkan», dvs reci-
div, som förorsakar en uppblossande lungsot. Recidivproblematiken 
kan i retrospektiva studier endast belysas aldrig bevisas, här ger dock 
familjelivsstudier värdefullt stoff till diskussionen. Avsikten med 
dessa exempel från en skånsk socken är inte att ge en heltäckande 
bild av lungsotens härjningar, utan snarare att presentera olika »typ
familjer» som återkommer i de studerade socknarna. Urvalsförfaran
det har inte skett på ett i strikt mening representativt sätt, utan 
baserar sig på en avvägning av många olika faktorer som återkommit 
i de familjer som studerats i de sju socknarna. 

3.2 Sockenkar akt är istik 

Fleninge socken tillhör den nordvästskånska slättbygden. Socknen 
är belägen ca en mil nordost om Helsingborg och tillhörde under 
1800-talet Luggude härad i nordöstra delen av Malmöhus län. Sock
nen var liten, totala ytan utgjorde ca 22 km2. Fleninge var annex
församling till Allerum, som är en kustförsamling omedelbart norr 
om Helsingborg. 

Socknen är belägen i en jordbruksbygd och har klassats som 
medelgod slättbygd, mätt med skånska mått.68 Under 1800-talet 
saknades industri- och binäringar. Nyodlingsverksamheten var omfat
tande och socknen bestod huvudsakligen av åker.69 Skogsbristen var 
stor. Johan Söderberg har i avhandlingen »Agrar fattigdom i Syd
sverige under 1800-talet» studerat Fleninges odlade areal utifrån bl a 
lantmäteriakter och den ekonomiska kartan. Från storskiftet (1801 — 
1808) och till 1911 ökade andelen åker från 16.8% till 95.0%, dvs 
en ökning av den odlade arealen med 78.2%.70 

Den kraftiga nyodlingen åtföljdes av en omläggning av jordbruket. 
Sädesproduktionen övergick från korn till framförallt havre. Föränd
ringen var en del av ett större områdes produktionsomläggning till 
följd av ökad engelsk efterfrågan.71 

Från 1880-talet minskar sedan havreodlingen i det område som 
Fleninge tillhör.72 Under 1800-talet sker också en övergång från 
ensäde till treskifte, med foderväxtodling.73 

Även om nyodlingsveksamheten var stor, var den ändå inte till
räcklig. Befolkningsökningen var ännu större. I Fleninge liksom i 
länet och landet i övrigt ägde en fortgående he mm ans klyvning rum. 
De riktigt stora gårdarna styckades och de medelstora ökade i antal. 
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Figur 28. Hemmanens relativa storlek i Fleninge, Luggude härad och i Mal
möhus län 1 750—1900, i brukningsdelar 

ÏV.V.V 

Källa: 
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Sundbärg, G., Emigrationsutredningen, Jordstyckningen bilaga 
tab D(Stockholm 1911). 
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Figur 29. Karta över Fleninge socken 

Källa: Malmöhus läns Hushållningssällskaps karta från 1911. 
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Men någon längre driven hemmansklyvning till mycket små bruk
ningsdelar förekom inte i den här socknen. I figur 28 redovisas hem
manens relativa storlek i Fleninge jämfört med häradet och länet. 
I bilaga V redovisas motsvarande uppgifter för Locknevi, Trosa 
lands och Svinnegarn. 

Merparten av jorden var under 1800-talet av skattenatur. Den 
kronojord som funnits försåldes under 1800-talets första decennier. 
Andelen frälsejord var också lägre än för de o m kringliggande sock
narna. överhuvud var socknens jordägande mindre koncentrerat i 
Fleninge än i häradet och länet i sin helhet.74 

Historien om Fleninges kvarnar berättar om de självägande bönder
nas styrka och duster med det intilliggande frälsegodset Rosendal. 
Socknen hade ursprungligen två kvarnar, ödåkra kvarnen och Skogs-
gömmaremöllan (Jeppas kvarn). År 1702 uppförde Fleningebönderna 
ytterligare en kvarn på den s k »kvarnkullen» belägen på Fleninge -
hemmanet nr 23. Efter det att kvarnen byggts, protesterade grevin
nan på godset Rosendal mot böndernas tilltag. Hon hävdade att 
kvarnen hotade adelns privilegier, genom att den minskade Rosen
dalskvarnarnas inkomster. Tvisten avgjordes inför tinget, och bön
derna fick behålla sin kvarn.75 

År 1853 nybyggdes sedan en större kvarn, en »holländare» på sam
ma plats. En mindre variant av denna finns idag nyuppförd på kvarn
kullen. Antalet kvarnar inom den lilla socknen indikerade inte bara 
sädesproduktionens centrala roll, utan också Fleningeböndernas för
måga att erhålla kvarnrättigheter. 

I samband med enskiftes- och storskiftesreformerna (1801 — 1808) 
skiftades hemmanen och den tidigare täta bystrukturen upplöstes. 
Byanamnen bibehölls fast de numrerade gårdarna numera låg ut
spridda. 

I Fleninge by och ödåkra fanns dock byakaraktären kvar. Inom 
Fleninge by fanns under åren 1819—1890 sammanlagt 44 boställen 
och ett fattighus. I den mindre byn ödåkra fanns sex boställen. Där
utöver fanns ett antal gårdar och torp. Det var Skogsgömmaregården, 
Fleninge torp, Gunnarstorp, Hålegården, Gunnarlunda och Norr-
bölinge, som visserligen kallades för byar men som bestod av två till 
tre fastigheter vardera. Nya vägar bröts och avstånden till de mest av
lägsna hemmanen var ingalunda avskräckande. Socknen var centralt 
belägen. Den gamla huvudvägen från Danmark/Helsingborg mot 
Göteborg/Oslo gick genom socknen. I Fleninge by fanns sedan gam
malt skjutsstation med gästgiveri.76 På 1880-talet drogs järnväg till 
ödåkra i Fleninge.77 

Fleninges strategiska läge och den feta myllan utgjorde goda natur
liga förutsättningar, som också avspeglade sig i socknens folkökning, 
se figur 30. 
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Figur 30. Befolkning och omflyttning i Fleninge 1821 — 

F L E N I N G E  ( H I G H )  

1890 

YEAR 
1800 <325 ISSO 1815 1900 1925 

Källa: Husförhörslängder och flyttningslängder för Fleninge församling, Demo
grafiska databasen, Umeå universitet. 

Fleninges befolkning ökade från 772 personer år 1821 till 1 122 år 
1890, dvs en ökning med 69.8%. Sammanlagt 7 039 personer har 
varit skrivna i församlingen någon gång under tiden 1819—1890. Av 
dessa var 37% födda i församlingen och 63% var inflyttade. 

Periodens medelbefolkning var 1 059 personer per år. Av samman
lagt 1 331 döda var 658 män och 673 kvinnor. Männens dödlighet 
var i genomsnitt 17.9 o/oo av medelfolkmängden och kvinnornas 
18.0 o/oo med stora variationer över tiden.78 
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3.3 Assarina och lungsoten i en Fleningesläkt 

Den elfte juni 1861 ingicks äktenskap mellan tjugoåttaårige hem
mansägaren Sone Nilsson i ödåkra och artonåriga Assarina Nilsdotter 
från samma by.79 Vigseln denna försommardag ägde rum i Fleninge 
nyrenoverade kyrka och förrättades av kyrkoherde Otto Bernhard 
Pommer. Hans lyckönskningar till det unga paret tycktes mer än van
ligt välgrundade. 

De kom bägge från aktade och rejäla bondfamiljer i socknen. 
Brudgummen hade vuxit upp på rusthållargården ödåkra nr 3,80 

ett välskött hemman på bördig skånsk lermylla. Hans far var rust-
hållare Nils Pehrsson, en klipsk och driftig karl, som hade många 
pigor och drängar anställda och som såg till att de förde en vandel 
efter Guds bud och god sed. Själv fick han ständigt högsta vitsord 
vid husförhören. Med sin hustru Hanna Sånesdotter fick han åtta 
barn, varav alla nådde vuxen ålder. Sone var äldst av sönerna, född 
1833. 

I många stycken var paret Sone-Assarina representativt för sin 
bygd och sin samhällsklass. Fleninges bönder var oftast självägande 
på små eller medelstora hemman. 

De självägande är helt naturligt också mer bofasta än socknens 
torpare och lantarbetare. På en del gårdar har samma släkt bott i 
tio-tolv generationer. Sone Nilssons föräldragård är fortfarande, 
1984, i släktens ägo. På Fleninge kyrkogård kan man se samma 
släkts gravar under ett århundrade stå rättade som en vältrimmad 
tropp. 

Kort före giftermålet hade Sone Nilsson fått gården ödåkra nr 4 
till bostad åt sig och sin blivande familj.81 Bysnickaren gjorde möb
ler i urspårad empir med många krusiduller på en loge åt brudparet. 
Några av möblerna finns kvar hos en sentida ättling, fru Ella Rasmu-
son, barn-barn till Sone och Assarina.8^ 

Sones fader Nils kallades »Fulakungen» (Fågelkungen) därför att 
han var en duktig lerduveskytt och en märklig amatörornitolog. 
Bruden Assarinas far hette också Nils Pehrsson och ägde en bruk-
ningsdel av rusthållargården ödåkra nr l.83 Assarina hade sju syskon, 
och i hennes barndomshem fanns varken pigor eller drängar. Hon var 
alltså ingen bortskämd storbondedotter, men familjen hade ändå god 

Ä 4. ekonomi. På ett kort av Assarina och hennes systrar bär alla vackra 
guldbroscher. 

Hennes far dog vid 38 års ålder 1853, då Assarina bara var elva år. 
Modern Anna var då 42 och hade ytterligare sex barn, alla yngre än 
Assarina. Mor Anna skötte sedan gården ensam, en styvson, August, 
som kunde varit värdefull arbetskraft, hade flyttat till Allerum några 
år dessförinnan. Först 1873 övertogs gården av sonen Magnus, varvid 
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Assarina Nilsdotter från ödåkra nr 1. Bilden är tagen före hennes förlovning med 
Sone Nilsson. Assarina kallade sig Nilsdotter i sina brev och i sin poesibok, men 
i kyrkoböckerna står hon som A. Nilsdotter. Foto: Familjealbum över släkten 
Sone och Assarina Nilsson, Fleninge släkt- och bygdeförening. 
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ödåkra nr 4> sådan gården såg ut då Sone Nilsson ännu levde (1914) . 
Foto: Familjealbum över släkten Sone och Assarina Nilsson, Fleninge släkt-
och bygdeförening. 
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Anna sattes på undantag. Som äldsta barnet hade Assarina säker
ligen fått lära sig arbeta hårt, vilket bör ha varit en tillgång för det 
unga boet. Assarina åtnjöt livet igenom rykte för att vara »duktig och 
flitig», hon gick i kyrkan och tog regelbundet sin nattvard, hennes 
läsbetyg var också goda.85 

Det nya äktenskapet ingicks sålunda under goda yttre förutsätt
ningar. Att parets första barn vid vigseln redan var på väg sedan fem 
månader, kan tas som ett indicium på att det inte bara var en fråga 
om ett resonemangsparti mellan två bondefamiljer utan att det även 
fanns känslor mellan de unga. Parets förstfödda, Hilda Sofia, föddes i 
slutet av oktober 1861.8 6 Säkerligen \ar det väntade barnet inget 
hinder för att Assarina snabbt gick in i rollen som arbetsledare på 
gården, så som den tidens kvinnor brukade göra när de gifte sig. 
På den nya gården fanns dräng och piga. 

Alla goda auspicier till trots fanns det ett hot mot det unga parets 
lycka. För Assarinas far, Nils Pehrsson, står antecknat som döds
orsak: lungsot. 

Vad det innebar att få in den sjukdomen i en släkt eller på en gård 
även i en från lungsot relativt skonad bygd som Fleninge socken, 
framgår av död- och begravningslängdernas kärva noteringar. 

Sones och Assarinas familj skulle inte komma att tillhöra de hår
dast hemsökta. Snarare är den representativ för genomsnittet. I den 
kan vi följa hur tuberkulosen spred sig, sedan den genom Assarina 
och hennes far kommit in som en sappör i en välbärgad familj i en 
stabil sydsvensk jordbruksbygd vid mitten av 1800-talet, och hur den 
sedan stannar som en oblidkelig följeslagare från generation till 
generation. 

Det första som sker i detta tragiska sammanhang ligger redan långt 
tillbaka i tiden. Det sker när Assarina bara är nio år och hennes far 
alltjämt lever. Hon plågas nattetid av benklåda, efter en tid får hon 
också utslag och bulnader på benen. Det beror på att hon kliar sig 
med smutsiga naglar, gissar hennes mor. Naglarna soptvättas därför 
varje kväll, men benutslagen och klådan består och förvärras. 

Samtidigt börjar flickan besväras av torrhosta, hon blir hängig och 
och blek, vill ogärna gå ut och leka med de andra barnan. Hon känns 
het, när modern lägger handen på hennes panna, kanske har hon 
feber. 

Man funderar på att få henne till en läkare i Helsingborg, men det 
är dyrt och besvärligt. En klok gumma som rådfrågas, kallar utslagen 
för vanlig ofarlig knölros. Den skall snart gå över, lovar gumman, och 
det gör den också. Hostan är envisare, men efter sommaren är även 
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Assarina och Sone Nilssons barn, Nils, Mathilda, Frida, Gustav, Otto och Karl. 

Hilda Sofia är redan död och yngste barnet Hilda ännu inte född. 
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Figur 31. Familjelivslinjer över Assarina Nilsdotter med familj 

Year 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 
Ï ! J i i ! ï 

1842 B M 
1833 B C-M 
1861 B D 
1863 B 
1864 B 
1866 B 
1868 B 
1870 B 
1871 B 
1878 B-

B = birth 
BD = born death 
M = marriage 
0 = out migration 
1 = in mingration 
C = Circular migration 
W = Widow/widower 
HB = husband 
WF = wife 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet 



Ä 7 
den försvunnen, troligen har den bara berott på fuktig väderlek. 
Den blåröda knölrosen blommar bara den våren. Den slipper hon 

helt i fortsättningen, men torrhostan kommer tillbaka då och då 
genom åren, medan Assarina växer upp till en ung vacker mö, som får 
Sone på rusthållargården att helt tappa huvudet. 

Att Assarinas far dör är nästa akt i tragedin, men ännu har ingen 
ställt samman hans sjukdom med Assarinas torrhosta och lindriga be
svär. Lika aningslösa är alla, när det unga parets förstfödda, kärleks
barnet Hilda Sofia, får en långvarig halsåkomma. Den blir till slut så 
svår, att den lilla förlorar rösten och bara kan viska och inta flytande 
föda. Trots alla omsorger dör hon bara fem år gammal. Som döds
orsak uppges »halssjuka».88 

Med åren börjar även Assarinas hälsa att vackla. Hon försvagas 
av täta barnsängar, hostan återkommer ideligen och blir allt svåra
re.89 Hon hostar ofta upp ljusrött blod, hon känner smärtor och 
tyngd över bröstet, andnöd och lider av en skrämmande trötthet, så 
att hon till slut inte kan sköta sina sysslor på gården utan blir säng
liggande. Både hon själv och omgivningen börjar inse den tunga 
sanningen, att hon ärvt sin fars phthisis. Alla kurer som prövas, allti
från mjölkdiet till hyllelöv i friskt brunnsvatten är verkningslösa. Den 
18 december 1885 dör hon, bara fyrtiotre år gammal. 

Dessförinnan har hon givit sjukdomen vidare till sina barn. 
Som så många av denna generation emigrerade flera av dem till 

Amerika. Inte ens de skånska jordbruksbygderna var i stånd att för
sörja den snabbt ökande befolkningen. Den första av Sones och 
Assarinas barn som utvandrade var sonen Karl, född 1870, och dot
tern Frida, född 1866. Alla Fridas förhoppningar stäcktes av tuber
kulosen som hon troligen hade med sig i bagaget. Hon dog efter några 
år i det nya landet »troligen i tbc», innan hon ens hunnit gifta sig.9 

Karl slog sig först ner i Denver, Colorado, och sedan i San Fran
cisco. Efter att så när ha krossats av sitt eget skenande piano under 
jordbävningen upphanns han av den obevekliga tuberkulosen och 
dog i Portland, Oregon år 1930. Sjukdomen återkommer bland 
hans efterkommande, en dotterdotter Susan Callagy ska ha fått den 
vid unga år men övervunnit den och fått flera friska barn. 

Näste som lockades till Löftets land var sonen Gustaf, född 1868, 
som for något år efter de båda andra syskonen. Han hann etablera 
sig väl, gifte sig med en annan svensk emigrant, Selma Granat. Efter 
ett tiotal år blev han upphunnen av sitt öde. År 1911 dog han i lung
sot i staden Brooklyn i New York State. Hustrun dog ungefär sam
tidigt av okänd anledning. Paret hade två barn. Den vackra dottern 
Mabel blev troligen smittad av faderns sjukdom, hon dog i lungsot i 
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tjugofemårsåldern. Hennes bror omkom i en förlisning, sjuk eller inte 
vet vi inte. 

I Assarinas, hennes barns, barnbarns och barnbarnsbarns öden 
speglas det slutande 1800-talets båda stora hot mot den svenska 
nationen: tuberkulosen och emigrationen. De av Assarinas övriga 
barn som stannade i Sverige, tycks ha blivit förskonade från tuber
kulosen, i vaije fall finns den inte angiven som dödsorsak för Mathil
da, Nils, Otto och Hilda. Sone själv levde ända till 1914 då han dog 
av åderförklakning. 

Vad gäller Assarinas syskon finns inga ovedersägliga bevis för att 
de skulle ha fört sin fars sjukdom vidare. I ett fall kan man hysa en 
stark misstanke. Systern Elna, född 1845, gifte sig 1868 med Johan
nes Nilsson. Av hennes fem första barn dör fyra vid tidiga år. Det är 
möjligt, att lungsoten bär skulden till, att så många av Elnas barn dog 
vid späda år.91 

3.4 Hade småbarnen tuberkulos? 

I en familj som Sissa Nilsdotters, född 1788, möter oss samma 
svårighet: att ställa rätt diagnos vad gäller spädbarnsdödligheten. Vi 
har tidigare konstaterat, att späda barn är mycket känsliga för tuber
kulosinfektioner, och att förloppet då ofta är akut. Miliartuberku
losen med sitt snabba förlopp och tuberkulos meningit är särskilt 
vanliga hos de späda barnen. 

Sissa dog i lungsot den 18 april 1829, hon var då 40 år gammal 
och hade fött åtta barn. Åren före sin död födde hon tre barn, 
som samtliga dog inom födelseåret. Vid den tidpunkten bör Sissas 
lungsot ha varit så långt framskriden, att hon med stor sannolikhet 
smittat sina små barn. Men om detta förtäljer inte död- och begrav
ningslängderna. I dem står »okänd sjukdom» för två av de späda och 
»slag» som dödsorsak för den tredje. 

Sissas förstfödda, flickan Hanna, levde länge. Hon fick bege sig 
ut tidigt och tjäna piga. Redan året efter Sissas död gifte husfadern 
Pål om sig med pigan Gunilda, en ofta nödvändig åtgärd när en barn
familj ställdes utan sin mor. Men sjukdom och död fortsatte att 
drabba familjen. 

Sissas och Påls andra dotter Kerrsti, som var femton år när fadern 
gifte om sig, led även hon av tuberkulos. Vid nio års ålder hade hon 
stort A i läsning. Två år senare fick hon stort A i både läsning, kate
kes och förklaringar. Året före sin död förhörs hon åter av prästen. 
Den sjuka flickan orkar då inte prestera mer än B i de olika kun
skapsbetygen. 1831 skördas hon av »den vita pesten». 

Pål hade arbetat sig upp från att vara dräng i Norrbölinge till att 
år 1827 bli arrendator i Fleninge. Han och Gunilda fick inga egna 
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barn. Vi vet inte mycket om de tre pojkarna i det första äktenska
pet, Per, Nils och Jöns. De blev drängar och flyttade alla utsocknes. 
Den yngste av dem, Jöns, kom tillbaka till Fleninge, där han dog i 
»bröstlidande» i en ålder av 45 år. En sjukdom som mycket väl kan 
ha varit lungsot. 

I bästa fall klarade sig således de två pojkarna och äldsta dottern 
Hanna undan tuberkulosen. Pål själv levde till 72 års ålder, då en 
olyckshändelse ändade hans liv. 

3.5 Lungsoten, en släktförbannelse? 

Även för drängen Hans Andersson i Fleninge tedde sig framtiden 
ljus, när han gifte sig med Gunilda Sonesdotter och fick en rust-
hållaregård som hemgift. Vad de unga säkert inte anade var, att 
bruden även förde med sig en fäderneärvd tuberkulos i boet. Hennes 
far dog i tvinsot, en sjukdom som på den tiden ofta var en beteck
ning på lungsot. Även Gunildas storebror Hans avled i »tärande 
sjukdom». Den benämningen är emellertid osäkrare och kan omfatta 
många former av »sot», kräfta och liknande. 

Familjens fortsatta öde är ett skakande exempel på hur hårt sjuk
domen kan gå fram inom en liten krets människor. 

Hans Andersson själv dog i »hectique», en synonym för lungsot, 
år 1856. Äldste sonen Johannes övertog då hemmanet. Efter sex år 
var han så svag att han överlät driften till sin lillebror Petter. Johan
nes dog några år senare i lungsot, 34 år gammal och ogift. Petter 
får gården, brukar den en tid, sedan blir även han upphunnen vid 
37 års ålder. Tre hemmansägare på samma gård har alltså svepts bort 
av lungsoten. Ytterligare en son, Adolph, hann aldrig överta hemma
net, innan lungsoten gjorde sitt. Han dog vid tjugo års ålder. 

Situationen måste ha tett sig kuslig när fjärde sonen Magnus tog 
över gården, kort efter Petters död. Många undrade säkert om en 
förbannelse vilade över gården. Vi vet att man i äldre tiden ofta såg 
sjukdom och död som ett syndastraff (se ovan kapitel 111:2). 
Hjälpte den herrnhutiska traditionen som fanns i Fleninge denna 
hemsökta familj att bära sitt öde. Herrnhutismen lärde människorna 
att tåla och fördraga lidandet.9 ^ Fleninge kyrkas gamla altartavla 
från denna tid finns alltjämt bevarad i kyrkans vapenhus. Den före
ställer Kristus på korset med blodet sprutande ur sidan, en dyrkan av 
lidandet. Kanske var tron en hjälp för Hans och Gunildas barn? 

Denna dystra släktkrönika fick ändå ett lyckligt slut. Magnus 
gifte sig med flickan Maria och fick med henne inte mindre än tio 
barn. Såvitt källorna förtäljer »levde de lyckliga i alla sina dar», 
i varje fall fick de ett långt liv. Även Magnus äldre bror Nils, som blev 
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ägare till en gård i Norrbölinge, och systern Johanna tycks ha und
gått dråparen. 

3.6 Lungsot med fördröjd verkan 

Professor Erik Ask Uppmärk lär på sin tid ha präglat sentensen 
»Tuberkelbacillen dör aldrig, den sover i sin marmorsarkofag».93 Dvs 
även om man klarade av en primärinfektion och tillfrisknade, bar 
man på tuberkelbacillen. Vid ålderdom eller nedsatt motståndskraft 
kunde tuberkulosen åter aktiveras. Man räknar med att antalet 
recidiv var stort innan de kemiska medicinerna upptäcktes. En vuxen 
kunde få upp emot tio recidiv under sitt liv. Förhållandena är emel
lertid omöjliga att vetenskapligt belägga, vilket givetvis också gäller 
för 1700- och 1800-talen. Men med en viss lyhördhet inför källorna 
kan det ändå vara möjligt att ana sjukdomsförloppet. 

34-årige drängen Pehr Bengtsson äktade år 1820 pigan Sara Måns
dotter, Sara hade en son vid namn Ola, som hon fått vid 20 års 
ålder. Ola dog i lungsot på nyårsdagen 1826, 13 år gammal. Aret 
därpå, vid högsommartid, tog lungsoten hans mor. Hon var då 
34 år och efterlämnade två små barn. Några år tidigare hade lilla 
flickan Kjersti dött vid ett och ett halvt års ålder. Kvar fanns Bengt, 
som hunnit bli sex år, och en liten syster som uppkallats efter den 
bortgångna Kjersti. Hon fyllde ett år dagarna före moderns bort
gång. 

Efter några år gifte Pehr om sig med pigan Johanna Andersdotter. 
De fick drygt tjugo år tillsamman, innan hon vid fyrtiofem års ålder 
dog av okänd orsak. Under den här tiden föds en ny kull om sju barn. 
Lungsoten syns inte till. Sex av dem undkommer dåtidens stora 
barnadödlighet. Den sjunde är dödfödd. Minnet av sotens härjningar 
i den första familjen börjar kanske blekna. 

De nya barnen växer upp. När sonen Johannes fyllt 14 avlider han 
i »bröstsjuka». Man undrar om det är lungsoten som drygt trettio år 
senare åter hemsöker familjen. Stora syster Maria dras också med och 
dör i »bröstlidande», hon blev 22 år. Av de övriga syskonen dör 
dottern Cecilia vid 16 års ålder. Två bröder flyttar, och en lever till 
vuxen ålder. 

Som helhet skulle drängen och hemmansägaren Pehr Bengtssons 
och hans familjs öde kunna tolkas som exempel på lungsotsdöd »med 
fördröjd verkan». Den vanligaste formen av recidiv torde dock ha 
varit ålders tuberkulos.9 4 
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3.7 Reflexioner 

Vi har följt en tuberkulosdrabbad Fleningesläkt — Sones och Assa-
rinas — genom flera generationer och även till andra världsdelar. Vi 
har också tagit del av fakta om några ytterligare lungsotsfamiljer för 
att ge exempel på hur lungsoten drabbar olika familjer. 

I Fleninge socken finns det självfallet stora variationer vad gäller 
frekvensen tuberkulosdrabbade. Det fanns familjer där mer än hälf
ten av en stor barnaskara smittades av någon av föräldrarnas 
»hectique». Det fanns gårdar, såsom Fleninge 32, där lungsoten här
jade så skoningslöst att de kalkade kistorna på kyrkogården nu bildar 
en stor gemenskapsgrav.95 

Men som helhet är mönstret från Assarinas släkt typiskt för hur 
sjukdomen går fram i en jordbruksbygd som Fleninge och hur den 
drabbar en familj, en släkt i relativt goda omständigheter och med en 
för sin tid acceptabel hygienisk standard. Sjukdomen tar sin tribut 
av ett eller flera barn i var och en av de stora kullarna: ett i Assarinas 
syskonskara av åtta, minst tre av hennes egna åtta barn. 

Ett närstudium av den typ som ägnats denna familj och släkt, 
skulle säkerligen ge liknande utslag även för andra släkter. Vi skulle 
finna att sjukdomen förgrenat sig genom generationer och även följt 
utvandrare över världshav och nationsgränser. Men en blick på några 
andra tuberkulos-drabbade familjer i Fleninge avslöjar även nya sam
manhang och komplikationer. 

Fleninge är som nämnts en rent agrar socken. Det gör det svårt 
att utifrån en sådan uttala sig om sjukdomens eventuellt klassmässiga 
drag. De lungsotsdöda är inte överrepresenterade bland de fattiga. 
Sjukdomen finns överallt i samhället Fleninge, och när den väl fått 
grepp om en gård och dess folk, är den en envis gäst som följer 
invånarna decennium efter decennium. Sjukdomen förekommer lika 
mycket bland bondfolket och deras barn som bland de egendomslösa 
och tjänstefolket. Men det finns också gårdar i Fleninge, som klarar 
sig i generationer utan påhälsning av lungsoten. 

De hittills anförda exemplen berättar om lungsotens härjningar inom 
olika familjer. Det kan lätt tolkas så att lungsoten företrädesvis 
drabbar större familjer. Men sjukdomen fanns också i de små hus
hållen, även om det inte handlade om så många. I Fleninge dog sju 
personer i lungsot bland ensamhushållen under perioden 1819— 
1890. 

Ser man närmare på dessa sju, visar det sig dock att fem av dem var 
pigor och drängar. De tillhörde således matlag på större gårdar och 
kan knappast sägas vara ensamhushåll i strikt mening. De två övriga 
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var fattighjon boende på Fleninge fattighus — inte heller de ensam
hushåll. Deras ålder varierar mellan 19 och 68 år. Åtminstone fyra 
av dem hade flyttat in från andra församlingar. Ingen enda av de 
lungsotsdöda bildade ensamhushåll i den meningen att de bodde, 
arbetade och åt ensamma. 

Många gånger kan man se hur en piga eller dräng som dött i lung
sot lämnat sjukdomen som ett brännmärke efter sig. Några år efter 
det att pigan lämnat gården, dör barnen eller rentav föräldrarna i 
lungsot. Vi kan inte med säkerhet säga att pigan kommit med soten, 
eftersom den finns endemiskt i samhället. Men mycket tyder på att 
det krävs varaktiga och nära kontakter för att tuberkulos skall ut-

q r 
vecklas. Undantag finns också, därför kan vi inte uttala oss med 
säkerhet om sammanhang så långt tillbaka i tiden. Genom att kombi
nera de uppgifter som finns i källorna kan dock vissa indicier presen
teras, såsom ovan vad gäller Fleninge. 

Några av de drag som kännetecknat lungsoten i Fleninge socken 
under 1800-talet återfinns också i socknar med en annan karaktär. 
Dit hör sjukdomens hårda grepp om de familjer och släkter, där den 
uppenbarat sig — lungsotens genealogi. Dit hör svårigheten att ställa 
diagnos för vissa åldersgrupper. Dit hör sjukdomens ibland fördröjda 
verkan. 

På andra områden — såsom tuberkulosens relativa oberoende av 
de sjukas klasstillhörighet — har den skånska jordbrukssocknens väl
stånd och något så när homogena sammansättning, här har varken 
funnits storgods eller utbredd fattigdom, givit Fleninge en specifik 
prägel. 
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VIII FÖRÄNDRINGENS ORSAKER: IMMUNITET, VIRULENS 
OCH SJUKDOMARS KONKURRENS 

1. Syfte och uppläggning 

Hittills har bilden av de som drabbades av tuberkulos mejslats ut. 
I detta och följande kapitel skall orsakerna till de förändringar som 
iakttagits i tuberkulosdödligheten behandlas. Avsikten är att pröva 
de två huvudhypoteser, som presenterades i avhandlingens inled
ning. I detta kapitel behandlas de immunologiska processernas 
betydelse och dödsorsaksspektrats inverkan på tbc-dödligheten. I 
kapitel IX prövas sedan olika levnadsnivåfaktorers inverkan på tbc-
dödligheten. I kapitel XI diskuteras terapin och de förebyggande 
åtgärdernas effekter. Orsakskomplexen är intimt förknippade med 
varandra. Det är dock nödvändigt att söka urskilja de biologiska 
determinanternas inverkan från de sociala. Syftet är att belysa hur 
biologiska skeenden respektive sociala förhållanden inverkar på 
tuberkuloskurvans nivå och trend i ett sekulärt perspektiv. Vissa 
faktorer är, som nämnts, nödvändiga för att sjukdom skall bryta ut, 
tuberkulos förutsätter förekomst av tuberkelbaciller, andra är mer 
villkorliga. Tuberkulosens ålders- och könsfördelning är t ex dels 
biologiskt betingad, dels kan en grupp eller ett områdes sociala miljö 
påverka tbc-dödligheten, så att den biologiska normen ibland accen
tueras, ibland utjämnas. På samma vis kan kvinnors överdödlighet i 
reproduktiv ålder bero på både biologiska, t ex graviditeters negativa 
inverkan vid tuberkulos, och sociala faktorer. 

De biologiska determinanterna består av både humanbiologiska 
faktorer, dvs den mänskliga organismens reaktioner och mikro
biologiska faktorer, dvs förändringar i mikroorganismens liv. 

Mikrobiologiska faktorer som eventuella förändringar i virulen-
sen, dvs att tuberkelbacillens smittfärlighet skulle förändrats, har inte 
kunnat beläggas av medicinsk forskning. Det är inte heller troligt 
att sådana förändringar åstadkommit en så omfattande dödlighets
förändring i så vitt skilda populationer och inom en så begränsad 
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tidsrymd, som varit fallet vad gäller tuberkulosen. Denna medicinska 
forskning faller dock utanför avhandlingens ram och berörs därför 
endast i korthet. 

Ett problem av central betydelse är däremot att söka särskilja de 
sociala faktorernas inverkan från de immunologiska. Med immunitet 
avses det infektionsskydd, som erhålls efter en tidigare infektion av 
samma smittäme.1 Immunförsvaret mot tuberkulos är mycket käns
ligt. Det är beroende av såväl medfödda som omgivningshygieniska 
faktorer. Resistensen, dvs motståndskraften, varierar mellan popu-
lationer och individer samt under olika levnadsåldrar. Den är av-
hängig av nutritionsförhållanden och av andra sjukdomar liksom av 
psykisk press. Om sålunda allmäntillståndet försämras räcker inte 
heller det försvar, som tidigare infektioner åstadkommit utan en 
reinfektion eller ett recidiv kan inträda.2 I ett samhälle där tuber
kulossmittan finns endemiskt, som i 1800-talets Sverige, utsattes 
befolkningen för ständig tbc-smitta. Följderna kan utläsas i mor-
biditets- och mortali te tstalen för tuberkulos. 

Eftersom inga uppgifter finns om 1800-talsmänni skans tbc-
immunitet är det inte heller möjligt att på något enkelt sätt sär
skilja vad som är att hänföra till levnadsnivåförändringar respektive 
immunitet i tuberkulosdödlighetens nivå. Trots detta kan problemet 
angripas på ett flertal vägar, som tillsammans ger värdefulla indicier 
på relationen mellan de två orsakskomplexen. Det tillvägagångssätt 
som här nyttjas berördes i korthet i kapitel I, där forskningsuppgiften 
presenterades. 

Inledningsvis prövas nu den s k indianhypotesen. Den bygger, 
som ovan nämnts, på ett antagande om att Norrlands höga tbc-död-
lighet orsakats av att en tidigare oskyddad befolkning blev infekte
rad. Detta skedde när nya befolkningsgrupper förde sjukdomen med 
sig till Norrland i samband med de allmänt tilltagande flyttningsrörel
serna under 1800-talets senare del. Genom att studera Norrlands 
dödsorsaksspektrum kan denna hypotes beläggas eller förkastas. För 
detta syfte har 54 norrlandssocknars dödsorsaker studerats för 

Q 
perioden 1750—1830. Om sjukdomen tidigare förekommit ende
miskt i samhället, måste de viktigaste orsakerna till sekelskiftets 
höga tuberkulosdödlighet i Norrland sökas på annat håll. Det skulle 
med andra ord vara en kraftfull indikation på, att sociala faktorer 
snarare än immunologiska i så fall orsakat ökningen i tbc-dödlig-
heten. 

Därefter diskuteras i avsnitt VIII:3, tbc-dödligheten i ett sekulärt 
perspektiv utifrån förhållandena på Gotland och i Österbotten. 
En eventuell lagbundenhet i den immunologiska processen, av det 
slag som redovisades ovan i figurerna 1 och 2, medför ett cykliskt 

223 



förlopp. Ora det finns områden med konstant hög, respektive låg, 
tbc-dödlighet, kan detta ses som indicier på att den immunologiska 
modellen inte har den genomslagskraft som den första huvudhypo
tesen förutsätter. 

Den bovina tuberkulosen har ansetts äga en immunicerande effekt 
så att personer som dricker mjölk med bovina tbc-baciller kan smittas 
och därefter antingen insjukna eller bli immuna. Om så är fallet bör 
infektionen leda till en ökad tbc-dödlighet i barnaåren, medan ung
domarna och mellanåldrarna bör uppvisa en lägre dödlighet jämfört 
med områden där bovin tuberkulos inte förekommer. Sörmland och 
Uppland var under 1800-talets senare del hårt drabbade av bovin 
tuberkulos medan den knappast alls förekom i Norrland. Genom att 
jämföra tbc-dödlighetens åldersfördelning i olika områden görs ett 
försök att mäta effekterna av denna form av immunicering. 

Därefter diskuteras den tidigare nämnda frågan om eventuella 
förändringar i tuberkelbacillens virulens. 

I kapitlets sista avsnitt behandlas frågan om sjukdomars konkur
rens. Genom att undersöka tuberkulosens omfattning inom olika 
områden under perioder med hög respektive låg dödlighet i olika 
epidemiska sjukdomar görs ett försök att mäta betydelsen av andra 
sjukdomars influens på tbc-dödligheten. 

2. Den norrländska indianhypotesen 

2.1 Inledning 

»Vår koloni, det stora och slumrande 
Norrland öppnades, folk vandrade in från 
söder, de stora skogarna och de rika gru
vorna började bearbetas, gruvstäder och 
industrisamhällen växte upp. Men med 
immigranterna följde tuberkulosen, och 
den tidigare befolkningen, som var föga 
infekterad, saknade resistens och sjuk-
nade i stor utsträckning, och tyvärr stod de 
hygieniska förhållandena länge kvar på en 
låg nivå.)) 

Folke Henschen, 1962 

Så skrev en av våra mest framstående medicinhistoriker, Folke 
Henschen. Henschen beskriver hur tuberkulosen under slutet av 
1800-talet minskar men hur den ånyo blossar upp kring sekel
skiftet 1900. Denna gång i Norrland »som dittills varit i stort sett 
förskonat, huvudsakligen genom sin geografiska isolering».4 
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De norrländska förhållandena skulle sålunda orsakas av en 
otillräcklig immunitet till följd av att sjukdomen inte tidigare funnits. 
Detta resonemang har också använts om indianer, eskimåer, söder-
havsbor, kalmuckbarn m fl som förklaring till den höga tuberkulos -
dödligheten hos dessa grupper.5 Denna immunologiska förklarings
modell går under benämningen »indianhypotesen» pga olika indian
gruppers höga tbc-dödlighet sedan de blivit smittade av den vite 
mannen. Denna förklaring till det tidiga 1900-talets höga tuberkulos
dödlighet i Norrland är allmänt vedertagen i den medi
cinska litteraturen. Även i internationella sammanhang förekommer 
resonemanget.6 

Hypotesen är möjlig att testa för Norrlands vidkommande, den 
förutsätter att befolkningen förut varit »föga infekterad» av tuber
kulos. Syftet med följande delundersökning är att fastställa huruvida 
och i vilken utsträckning lungsot tidigare förekommit som dödsorsak 
i Norrland. Avsikten är att verifiera eller falsifiera den s k indian
hypotesen. 

2.2 Dödligheten i lungsot i de norrländska undersökningsområ
dena, metoder och resultat 

De norrländska socknar som redovisades i kapitel 11:2:3, har bearbe
tats på det sätt som redovisats ovan i kap 11:4:4-6. Sammanlagt avled 
121 390 personer. Fördelningen mellan studerade regioner och perio
der framgår av tabell 32. 

Av dessa avled 9 397 personer, dvs 7.7% i lungsot. Bröstsjuka 
och lungsot samredovisades i den första nomenklaturen, dvs 1749— 
1773. Fördelningen mellan regionerna framgår av bilaga IV. I kap 
II, avsnitten 4:5 och 4:6 redovisades de metoder som här används 
för att beräkna lungsotens andel i »bröstsjuka och lungsot». Dels 
har proportionen lungsot/bröstsjuka beräknats på Sundbärgs vis, 
dvs baserad på proportionen tvinsot/lungsot, dels har en annan 
metod, baserad på proportionen håll och styng/lungsot nyttjats. 
Därefter har medelvärdet av de två beräknats. Båda metoderna förut
sätter att relationerna mellan de studerade dödsorsakerna är oför
ändrad och att de församlingar som ingår i nomenklatur I och II 
är jämförbara. Vissa geografiska justeringar har därför vidtagits, se 
tabell 33.7 

I Medelpad var andelen »bröstsjuka och lungsot» 11%, lungsotens an
del efter korrigering beräknas vara 3.6%. Om man granskar de för
samlingar som ingår i beräkningarna, visar det sig emellertid att denna 
korrigering blivit så kraftig till följd av en särskilt hög andel tvinsot i 
Njurunda under den andra delperioden, dvs 1774—1801. Antalet 
tvinsotsdöda var i Njurunda 23 och antalet lungsotsdöda 25. Efter-
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Tabell 32. Antal avlidna i fyra Norrlandsregioner 1 749—1830 

1749/73 1774/1801 1802/20 1821/30 1749/1830 

Norrbotten 15 381 21 515 17 659 7 972 62 527 
N. Ångermanland 4 628 5 889 5 376 2 885 18 778 
Medelpad 4 617 4 559 4 509 3 385 17 070 
N. Hälsingland 6 017 8 306 5 552 3 140 23 015 

Summa 30 643 40 269 33 096 17 382 121 015 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteck
ning),//^. 

Tabell 33. Korrigerade värden för dödlighet i lungsot 1 749—1830 i fyra 
No rrlandsregio ner 1 ) 

Antal döda i Därav i lungsot 
bröstsjuka och enligt Lungsot Lungsot 
lungsot, C1 c2 i % av i % av 
A2 + A12 2 A2 +A12 alla döda 

Norrbotten 1 524 959 62.9 6.2 
N. Ångermanland 612 398 65.0 8.6 
Medelpad 344* 116 33.7 3.6** 
N. Hälsingland 605 341 56.4 5.7 

Summa 3 085 1 814 58.8 5.9 

1) Symbolerna förklaras i kap 11:4:5. 

* Korrigerade värden; Attmar, Sättna, Skön och Stöde saknar uppgifter för 
perioden 1774—1801, varför de uteslutits. Totala antalet döda i »bröstsjuka 
och lungsot» samt »blodstörtning» (A2 + Al2) var före korrigering 507 
personer. 
Totala antalet döda i (A2 + Al 2) i de fyra regionerna var före korr 3 248 
personer. 

** Korrigerade värden som ovan. Antalet döda före korr var 4 617 och efter 
korr 3 239 personer. 

Källor: Statistiska tabeller, tab I-III, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteck
ning) , HL A. 

som antalet döda i tvinsot är förhållandevis litet påverkas det totala 
antalet tvinsotsdöda inom regionen, vilket i sin tur återverkar på 
relationstalen beräknade enligt Sundbärgs metod. Den andra meto
den är något mera robust, antalet döda i håll och styng/bröstfeber 
är betydligt större i var och en av församlingarna, varför enskilda 
avvikelser som den ovan redovisade inte lika mycket påverkar propor
tionstalen. Andelen döda enligt den andra metoden ger för Medel
pads del ett värde på 4.4% för lungsoten av alla döda eller 41% av 
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Tabell 34. Andelen döda i lungsot^ i fyra norrlandsregioner 1749-1830 i 
% av alla döda 

1 

1749/73 ( * )  

2 3 

1774/1801 1802/20** 

4 

1821/30 

1-4 

1749/1830 ( * )  

Norrbotten 9.9 (6.2) 5.6 7.9 9.6 7.9 (6.9) 

N Ångermanland 13.2 (8.6) 5.4 8.3 7.9 8.6 (7.4) 

Medelpad 11.0 (3.6) 3.4 6.9 5.3 6.7 (4.8) 

N Hälsingland 10.1 (5.7) 5.2 g 2* * * 8.2 7.6 (6.4) 

Summa 10.6 (5.9) 5.2 7.9 8.2 7.7 (6.6) 

Justerade värden, avser endast lungsot, geografiska korrigeringar för jämförbarhet 
mellan perioderna 1749/73 och 1774/1801, se not 7 och bilaga IV. 

** Inkluderar även tvinsot, se bilaga I:formulär III. 
*** Avser formulären III-IV. Se bilaga I, tab B. 
1) enligt följande nomenklaturer i bilaga I enligt ursprunglig indelning. 

1749-1773 = nr 2, 12 
1774-1801 = nr 11, 12 
1802-1820 = nr 5 
1821-1830 = nr 18, 25 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-II, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteckning), HLA. 
Absoluta tal enligt bilaga IV. 

gruppen »bröstsjuka och lungsot». Alltjämt således klart under övriga 
områdens andelar. 

Av undersökningen om olika bröst- och lungsjukdomars före
komst i de sju församlingarna framgick att bröstsjuka ofta användes 
synonymt med lungsot. Observeras bör också, att lungsot i den första 
perioden redovisades tillsamman med bröstsjuka, medan period två 
avsåg bröstfeber. I analysen av de sju socknarna framgick att en viss 
skillnad förelåg mellan dessa benämningar (se kap II, avsnitt 5:6). 
Bröstsjuka inbegrep sannolikt fler fall av lungsot, än vad bröstfeber 
gjorde. Förhållandena mellan bröstfeber- och lungsotsdödlighetens 
ålders- och könsförhållanden framgick av de ovan redovisade döds
orsaksuppgifterna för år 1805 (se kap VI :3 och bilaga X). 

Andelen lungsotsdöda under perioden 1749—1773 torde sålunda 
varit något högre än de justerade värdena men lägre än totalantalet 
för bröstsjuka och lungsot tillsammantagna. Dvs minimiandelen lung
sotsdöda torde under den första perioden befinna sig mellan 10.6 
och 5.9% räknat efter definition (A). 

Om man som Sundbärg även inräknar »tvinsot» ökar andelen 
lungsot till 12.1% före och 6.9% efter korrigering. Lungsotens andel 
av »bröstsjuka och lungsot» uppgick till 58.8%.8 

Som ovan nämnts är det sannolikt att dödsorsaken håll och 
styng/bröstfeber också innefattar ett icke litet antal lungsotsfall. Om 
håll och styng/bröstfeber adderas till dödligheten i lungsot/tvinsot 
stiger sjukdomsgruppens andel av samtliga dödsorsaker till 17%.9 
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Tabell 35. Andelen döda i lungsot med tvinsot'^ i fyra Norrlandsregioner 
1749—1830 i % av alla döda 

1 2 3 4 1-4 

1749/73 (*) 1774/1801 1802/20 1821/30 1749/1830 (* )  

Norrbotten 11.0 (8.2) 6.9 7.9 11.7 8.9 (7.9) 
N Ångermanland 15.9 (11.3) 7.5 8.3 9.8 10.2 (9.0) 
Medelpad 12.9 (7.6) 6.3 6.9 8.1 8.6 (6.7) 
N Hälsingland 11.4 (7.5) 6.5 8.2** 1^9 8.8 (7.6) 

Summa 12.1 (8.5) 6.9 7.9 10.5 9.0 (7.8) 

Justerade värden, avser endast lungsot, geografiska korrigeringar för jämförbar
het mellan perioderna 1749/73 och 1774/1801, se not 7. 

** Avser formulären III-IV. 

1) Enligt följande nomenklaturer i bilaga I enligt ursprunglig indelning: 
1749-1773 = nr 2, 10, 12 
1773-1801 = nr 11, 12, 15 
1802-1820 = nr 5 
1821-1830 = nr 18, 25,26 

Källor: Statistiska tabeller, tab I-II, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteckning), HLA. 
Absoluta tal enligt bilaga IV. 

Tabell 36. Andel döda i bröst- och lungsjukdom^ i fyra Norrlandsregioner 
1 749—1830 i % av alla döda 

1 

1749/73 

2 

1774/1801 

3 

1802/20 

4 

1821/30* 

1-4 

1749/1830 

Norrbotten 17.6 12.6 13.0 11.7 13.7 
N Ångermanland 26.8 15.4 16.1 9.8 17.0 
Medelpad 28.0 20.9 18.3 8.1 18.8 
N Hälsingland 27.0 23.3 24.5 10.8 21.4 

Summa 24.9 18.1 18.0 10.1 17.8 

Håll och styng/bröstfeber saknas i detta formulär, se bilaga I, formulär V. 

1) Enligt följande nomenklaturer i bilaga I enligt ursprunglig indelning: 
1749-1773 = nr 2,3 10,12 
1774-1801 = nr 2, 11,12,15 
1802-1820 = nr 5, 15 
1821-1830 = nr 18, 25,26 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-II, Serie G (Kyrkoarkiv enligt källförteckning), HLA. 
Absoluta tal enligt bilaga IV. 
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Sammanlagt utgör antalet dödsfall i lungsot, tvinsot, håll och 
styng/bröstfeber 20 594 personer. 

För att bedöma lungsotens andel av dödligheten krävs att varia
tionerna mellan församlingarna inom respektive område analyseras 
utifrån varje områdes dödsorsaksspektra. De vanligast förekommande 
dödsorsakerna inom vaije område och tidsperiod framgår av bilaga 
III. 

Norrbotten 

Lungsoten var i snitt den fjärde vanligaste dödsorsaken, håll och 
styng/bröstfeber den femte och tvinsot den tionde (se bilaga III). 
De tillhörde alltså alla tre de tio vanligaste dödsorsakerna, samman
tagna var deras effekter på dödsorsakspanoramat stort. 

Skillnaderna var också stora mellan församlingarna. Både lungsot 
och håll och styng/bröstfeber utgjorde i en del församlingar de allra 
vanligaste dödsorsakerna. Lungsoten var den vanligaste dödsorsaken i 
Arjeplog och Piteå lands under period ett, i Luleå stad under period 
två och tre samt i Luleå stad och Piteå lands under period fyra. 

Håll och styng/bröstfeber var vanligaste dödsorsaken i Jokk
mokk, Arjeplog och överkalix under period två och i Jokkmokk, 
Gällivare lappmarker samt Arjeplog under period tre. Under period 
fyra finns inte håll och styng/bröstfeber med som dödsorsak i 
nomenklaturen. 

Något speciellt kust—inlandsmönster kan inte påvisas. Däremot 
har städerna Piteå, Luleå samt omkringliggande landsförsamlingar 
hög dödlighet i de nämnda sjukdomarna, liksom församlingar med 
hög andel samer. Arjeplog har en särskilt hög andel av såväl lungsot 
som håll och styng/bröstfeber. Provinsialläkaren Einar Wallquist i 
Arjeplog hävdade på 30-talet att lungsoten inte alls förekommit 
eller varit mycket sällsynt under 1800-talet och Gustav Neander 
hävdade likaså att tuberkulosen inte fanns i dessa trakter. Han 
säger om Arvidsjaur och Arjeplog att: 

»Båda socknarna hava fordom levat mycket isolerade från övriga delar av 
länet. I samband med bättre kommunikationer och livligare omsättning av 
befolkningselementen har tuberkulosen invandrat från det kraftigt infek
terade kustlandet. Det synes ha följt de stora färdvägarna och först nått 
Arvidsjaur, där den för närvarande befinner sig i synnerligen kraftig fram
marsch. Från Arvidsjaur har tuberkulosen något senare utbrett sig till Arje
plog där den ävenledes för närvarande visar tydliga tecken till progredieran-
de.»10 

Så skrev en av våra mest framstående tuberkulosforskare år 1927. 
En konsultation av kyrkoböckerna skulle ha korrigerat denna slut
sats. Lungtuberkulosen var alltså den allra vanligaste sjukdomen i 
Arjeplog och likaså mycket vanlig i Arvidsjaur vid 1700-talets mitt. 
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Tillsammans med håll och styng/bröstfeber fortsatte den att vara 
ett av de största gisslen i dessa socknar. 

I Kalix och Torne älvdalar är lungsotens andel mera jämnt för
delad socknarna emellan, oftast fjärde eller femte vanligaste döds
orsaken. Ingen större skillnad märks heller mellan Tornedalens finska 
och svenska sida. Nedertorneå har dock en anmärkningsvärt hög an
del avlidna i blodstörtning under den första perioden, dvs 1749— 
1773. I övrigt är andelen avlidna av denna dödsorsak mycket blyg
sam. 

Norra Ångermanland 

Såväl håll som styng/bröstfeber som lungsot hörde till de vanligaste 
dödsorsakerna, tredje respektive fjärde vanligast. Tvinsoten intog 
åttonde respektive tionde plats under de två första perioderna. 

I Nätra var håll och styng/bröstfeber den allra vanligaste döds
orsaken under den första och andra perioden med lungsot på fjärde 
respektive sjätte plats. I Anundsjö var håll och styng/bröstfeber den 
vanligaste dödsorsaken under period två och lungsot under period 
fyra. I Själevad var lungsoten den vanligaste under period tre. I de 
övriga socknarna, dvs Sidensjö/Skorped, Arnäs och Grundsunda ut
gjorde lungsoten fjärde/femte vanligaste dödsorsaken. Lungsoten var 
sålunda en vanlig dödsorsak, men något mönster i fördelningen 
mellan de olika socknarna och tidsperioderna kan inte konstateras. 

Medelpad 

Håll och styng/bröstfeber var den näst vanligaste dödsorsaken, men 
även lungsot och tvinsot var vanligt förekommande. 

Håll och styng/bröstfeber var den vanligaste dödsorsaken i Haverö 
under den första och andra perioden och den näst vanligaste under 
den tredje, liksom i Holm, Indal, Liden, Selånger och Sättna, dvs 
huvudsakligen inlandsförsamlingar. Lungsotens frekvens är mera 
varierande, men återfinns i samtliga tidsperioder och församlingar 
bland de tio vanligaste dödsorsakerna. 

Njurundas höga andel trånsjuka och tvinsot under period två har 
redan påtalats. På Alnön var »tvinsot hos äldre» den näst vanligaste 
dödsorsaken under den fjärde perioden. Andelen tvinsot var överlag 
stor i Medelpad, jämfört med de andra Norrlandsregionerna. 
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Norra Hälsingland 

Håll och styng/bröstfeber var den vanligast förekommande döds
orsaken för hela perioden. Lungsoten var den fjärde vanligaste och 
tvinsoten ingick likaledes bland de tio vanligaste under de perioder 
där denna redovisades. 

I de församlingar där håll och styng/bröstfeber toppar listan är 
lungsoten placerad på 3-6 plats om man rangordnar dödsorsakerna 
efter förekomst. I de församlingar där håll och styng/bröstfeber inte 
var frekvent är däremot lungsoten vanligare. Förhållandet tyder på 
ett visst beroendeförhållande mellan de två benämningarna. 

2.3 Konklusion 

Av undersökningen framgår att lungsoten, oavsett definition, var en 
mycket vanlig dödsorsak i Norrland för hela 8 O-årsperioden 1749— 
1830. Den tillhörde alltid de tio vanligaste dödsorsakerna. Oftast var 
det endast ålderdomsbräcklighet, barnsjukdom samt håll och styng/ 
bröstfeber som hade fler dödsfall. 

I områden där lungsoten var lägst placerad på dödsorsakernas 
frekvenstabell var andelen håll och styng/bröstfeber som störst. 
Detta tolkas så att ett visst beroendeförhållande råder mellan de 
två benämningarna. För decenniet 1821—1830 förekom inte håll 
och styng/bröstfeber som dödsorsaksrubrik. Under detta decen
nium ökade andelen dödsfall i tvinsot hos äldre samt andtäppa mar
kant. Detta tolkas så att en del av tidigare dödsorsaken håll och 
styng/bröstfeber delvis döljer sig i dessa dödsorsaker. 

Andelen lungsot varierar visserligen över tid och rum inom och 
mellan de undersökta norrlandsregionerna, men slutsatsen att sjuk
domen förekom endemiskt i det norrländska samhället är uppen
bar. Därmed kan hypotesen om en bristande immunitet, baserad på 
antagandet om ett av tbc tidigare oinfekterat Norrland, avvisas som 
förklaring till den ökande norrlandstuberkulosen under 1800-talet. 

3. Utvecklingen i Gotland och Österbotten i relation till den 
immunologiska förklaringsmodellen 

3.1 Gotland 

Gotland hade under den tidigaste undersökningsperioden, dvs 1751— 
1773 den lägsta noterade bröst- och lungsotsdödligheten i landet. 
Denna fortsatte att sjunka till början av 1800-talet, därefter ökade 
den åter. Fortfarande var dock Gotlands lungsotsdödlighet den lägsta 
uppmätta på länsnivå. 
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Folke Henschen har hävdat att Gotland under medeltiden hade en 
hög tuberkulosdödlighet.11 Om Henschen tolkat de skrivna och 
osteologiska källorna rätt skulle Gotland under medeltiden varit 
svårt drabbat av tuberkulos. Detta tillstånd av hög tbc-dödlighet kan 
ha resulterat i att befolkningens immunologiska tillstånd med tiden 
blev gott. En eventuell ökning i lungsotsdödligheten under efter
följande sekler skulle utifrån ett sådant resonemang kunna förklaras 
med att den immunologiska resistensen på nytt gått förlorad, så att 
befolkningen åter drabbas av sjukdomen. Enligt Grigg, se figur 1, 
skulle en dylik våg omfatta 300-350 år, motsvarande 12 till 14 gene
rationer. Om vi tar fynden från Visby som utgångspunkt (från 1361) 
skulle vi alltså förvänta oss en ny våg med en förhållandevis hög 
tbc-dödlighet under slutet av 1600-talet och 1700-talets första del. 
Periodens tbc-dödlighet är okänd. Gotland hade dock för hela 
80-årsperioden 1750—1830 en mycket låg tbc-dödlighet, se tabell 37. 
Det är inte troligt att sjukdomen så snart skulle nått dessa låga tal. 
Tuberkulosens biologiska processer karaktäriseras av långsamhet.1 ^ 

Det är också möjligt att medeltidsfynden inte markerar vågens 
höjdläge och att hela förloppet därför skall förskjutas i tiden. 1800-
talets tbc-dödlighet är okänd. Efter sekelskiftet 1900, kan vi konsta
tera en viss ökning i tbc-dödligheten. Den är dock svag. Nedgången 
i tbc-dödligheten går också betydligt långsammare på Gotland än i 
övriga delar av landet. Från 1916-20 till 1936-40 är Gotlands minsk-
ningstakt den lägsta noterade i landet, endast 25%, att jämföras 
med Södermanlands 64.5% och ett riksmedeltal på 55.2%. Om 
Gotlands befolkning genom hög tuberkulosmorbiditet förvärvat 
allmän immunitet, borde dock minskningstakten varit avsevärt 
snabbare än den ovan relaterade. Exemplet Gotland belyser också 
svårigheterna med att sänka en redan låg nivå. Då tbc-dödligheten var 
låg och då ön inte var särskilt tätt befolkad, blev också letaliteten 
låg. 

Resonemanget ovan visar på svårigheten att pröva en immuno
logisk förklaringsmodell för sekulära trender. Fler faktorer än de 
immunologiska bör tillföras diskussionen. 
Tabell 37. Dödligheten i lungtuberkulos på Gotland och i riket, 1751-1830 

per 1 000 av MFM 

Gotland Riket Gotland Riket 

1751-1770 2.36 4.17 1911 -1920 1.62 1.86 
1801-1810 1.52 2.51 1921 -1930 1.49 1.40 
1811-1820 1.58 2.69 1931 -1940 1.25 0.95 
1821-1830 1.75 2.77 

1751-1830 1.80 3.03 

Källa: Sundbärg, G., (1905), s 178f: Arosenius, E. (1911-1950), tab 2 och 3. 
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3.2 Österbotten 

Ett annat områdes utveckling, som tydligare motsäger den immuno
logiska förklaringsmodellen, är Österbotten. Den finska utvecklingen 
lämpar sig väl som jämförelseobjekt med den svenska, eftersom län
derna fram till 1809 hade en gemensam historia och källmaterialet 
också är detsamma. 

Området infekterades tidigt. Under 1700-talets tre sista decen
nier låg lungsotsdödligheten på 1.5-2 o/oo, under 1800-talets första 
hälft kring 2 o/oo och under seklets senare decennier på närmare 
3 o/oo. Även under 1900-talets första del utgjorde tuberkulosdöd
ligheten drygt 3 o/oo. Österbotten hade således en konstant hög 
tuberkulosdödlighet under 150 år. Österbotten var inget »fattiglän». 
Levnadsstandarden var enligt finsk forskning relativt hög för hela den 
studerade tiden och andelen självägande bönder var också stor. 

Oiva Turpeinen har i sina studier över den finska mortaliteten 
konstaterat en hög dödlighet i Österbotten. Huvuddelen av denna 
orsakades av infektionssjukdomar, och tuberkulosens andel var 
dominerande.13 Turpeinen konstaterar också ett mycket nära 
samband mellan den höga dödligheten i infektionssjukdomarna och 
spädbarnsdödligheten.14 

Hur skall man då förklara områdets långvarigt höga tuberkulos 
och spädbarnsdödlighet? 

Österbottens höga spädbarnsdödlighet har förklarats med att 
männen till följd av sina resor inte kunde ta hand om sina gårdar, 
varför en stor del av jordbrukets sysslor fick utföras av kvinnorna, 
som därför inte kunde amma och rätt sköta sina små barn.15 En 
annan eller snarare en kompletterande förklaring har varit att 
mödrarna tuggade barnens föda.16 Med tanke på den höga tbc-fre-
kvensen skulle detta medföra att en stor del av spädbarnsdödligheten 
orsakades av tuberkulos meningit och miliartuberkulos, även om en 
sådan diagnos vid den tiden inte kunde ställas. 

Under 1800-talet var Österbottens folkökning stor och befolk
ningstrycket hårdnade. Amerika-emigrationen liksom arbetsvand-
ringarna tog fart. Många flyttade över Kvarken till norrlandslänen, 
främst Västernorrland. Bland dem som blev kvar var dödligheten 
alltjämt stor, inte minst i lungsot. 

Byggnadsskick, boendevanor och lokala sedvänjor kan kanske 
förklara en del av områdets höga dödlighet i olika infektionssjuk
domar. Byarna är i kustlandet tätbebyggda. Även om gårdarna var 
stora, var vanan att sova i samma rum fast rotad. De s k vånings
sängarna med förhängen har varit vanliga ända in i modern tid. 
Umgängesmönstren inbegrep många gemensamma aktiviteter både 
inom produktionen och som avkoppling. 
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Men det var inte landsbygden, som drabbades hårdast av tuberku
losen, utan de små kuststäderna med få eller ingen industri och en 
relativt burgen befolkning. I de österbottniska städerna var tuber
kulosdödligheten tidvis över 5 o/oo, t ex i Wasa, Nykarleby, Jakob
stad och Gamla Karleby. Lungsotsdödligheten i Finlands samtliga 
städer når sitt maximum 1851/60 med 4.72 o/oo, men de öster
bottniska kuststäderna nådde detta maximum tidigare.17 Under 
1700-talet var handelsutbytet mellan dessa städer och Stockholm 
stort. Stockholm hade vid denna tid en extremt hög tuberkulosdöd
lighet. Av dessa förhållanden kan vi dra slutsatsen, att städerna 
infekterades först, och att dessa sedan fungerade som smittkällor 
för omkringliggande landsbygd. Förhållandena i Österbotten tolkas 
här så, att kontakterna med framförallt Stockholm och de lokala 
sedvänjorna betytt mera för lungsotsdödlighetens nivå, än de mot
svarande immunologiska krafterna. I ett samhälle med kraftig be
folkningstillväxt och hög rörlighet kan således tuberkulosdödlighe
ten fortfara att vara hög under mycket långa perioder. Österbotten 
är ett exempel på att den s k »epidemiska vågen» inte är någon 
»naturlag». Men har då Österbotten haft en lägre levnadsstandard 
än den hittills antagna? För att besvara en sådan fråga krävs om
fattande forskning, som förutsätter djupare kunskap om de finska 
samhällsförhållandenas utveckling i ett långt tidsperspektiv. 

4. Den bovina tuberkulosen 

4.1 Inledning 

Genom att undersöka huruvida ett samband föreligger mellan före
komst av bovin tuberkulos och tbc-dödlighet kan en uppfattning fås 
om effekterna av denna form av immunicering. Utgångspunkten är 
att de som redan i barndomen fått en primärinfektion senare i livet 
har en förvärvad immunitet mot sjukdomen. I områden med allmänt 
spridd bovin tuberkulos bör risken för infektion via tbc-infekterad 
mjölk ha varit stor. Detta bör i sin tur ha lett till dels ökad tbc-
dödlighet i barnaåren, dels en lägre tbc-dödlighet i de efterföljande 
åldrarna till följd av förvärvad immunitet hos de som överlevde. 
Sjögren och Sutherland har i en undersökning över tbc-frekvensen 
inom bovint smittade, respektive icke-smittade områden i Sverige 
för år 1935 funnit att infektionsrisken för 15-åringar var lägre i 
områden där bovin tuberkulos inte förekom och högre inom områ-

• 1 Ä • den med bovin tbc. Sjögren och Sutherland fann dock inget sam
band mellan förändringar i infektionsrisk hos människor respektive 
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förekomst av bovin tbc över tiden. Man fann däremot att tbc-morta-
liteten hos människor var avsevärt högre inom områden med liten 
bovin tbc jämfört med områden med bovin tuberkulos. 

För att fastställa om en avliden smittats av mycobacterium tuber
culosis eller av mycobacterium bovis måste bakteriologiska labora
torietest genomföras. Sådana undersökningar utfördes för svenskt 
vidkommande först från 1930-talet. Sjögren och Sutherlands studie 
avser perioden 1936-1940 och företas på material från länsnivå. 
Trots att tuberkulintestning av kreatur i större skala genomfördes 
först från 1936 har vi dock förhållandevis god kunskap om kreaturs
tuberkulosens spridning i Sverige under senare delen av 1800-talet.19 

4.2 Sju socknar 

Det centrala Sverige var under 1800-talets senare decennier hårt 
drabbat av bovin tbc medan den knappast alls förekom i Norrland. 
De sju socknar som här studerats är således belägna inom områden 
med helt olika prevalensnivåer avseende bovin tbc. Genom att jäm
föra tbc-dödlighetens åldersfördelning mellan socknarna kan proble
matiken belysas. 

Två av socknarna är belägna inom ett område med allmänt spridd 
bovin tbc, det är Svinnegarn i Uppland och Trosa landsförsamling 
i Södermanland. Tuna i Medelpad och Nedertorneå/Haparanda i 
Norrbotten är däremot belägna i områden där bovin tbc inte före
kom. Av den åldersspecifika tuberkulosdödligheten framgår, att 
barntuberkulosen är högre i de två mellansvenska socknarna sam
tidigt som tuberkulosdödligheten totalt sett var lägre än i de norr
ländska socknarna. I de norrländska socknarna var för de studerade 
decennierna tbc-dödligheten mera koncentrerad till högre ålders
grupper (se bilaga VIII och kap V). Detta kan tolkas så att den 
bovina tuberkulosen medfört ökad barnadödlighet i tbc men i övrigt 
givit viss motståndskraft mot tuberkulossmitta. Populationerna är 
emellertid små, risken för slumpmässiga processer liksom representa
tivitetsproblemen gör att förhållandena inte med säkerhet kan be
läggas. Den lägre tbc-frekvensen i Svinnegarn och Trosa lands kan 
också vara en följd av förbättringar i levnadsnivån. 
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5. Förändrad virulens? 

Hos en del sjukdomar har en minskning i virulensen anförts som skäl 
till en minskning i sjukdomen. När det gäller tuberkulos har inga 
sådana förändringar belagts. Sjukdomsförloppet, sådant det är känt 
i Västerlandet, talar också emot en sådan förklaring. Dels har, som 
ovan visats, sjukdomsnedgången varit mycket kraftig i hela Väst
världen, dels är skillnaderna i nivå och minskningstakt länderna 
emellan sådana att virulens förändringar inte kan ha varit avgörande 
orsak. Särskilt anmärkningsvärda är i detta perspektiv de tydliga 
förändringar som ovan i kapitel IV konstaterats vad gäller världs
krigen. 

Förutom dessa synpunkter visar de djurförsök som utförts att 
mängden insjuknade vid kontrollerad infektion med en viss mängd 
tbc-baciller varit oförändrad, och att sjukdomsutvecklingen varit i 
stort sett densamma i moderna experiment, som vid motsvarande 
experiment utförda kring sekelskiftet, trots att alltså tbc-prevalen-
sen sjunkit kraftigt mellan de studerade tidpunkterna.20 

6. Sjukdomars konkurrens 

6,1 Inledning 

I ett tidigare avsnitt fastslogs, att den höga tuberkulosdödligheten i 
1800-talets Norrland inte kan förklaras med en ökad mängd primär
infektioner till följd av tidigare frånvaro av sjukdomen och därav 
bristande immunitet. Vi kan för den skull inte direkt dra slutsatsen 
att den ökande tbc-dödligheten förorsakats av försämrad levnads
nivå, dvs den andra huvudhypotesen. Sjukdomens omfattning kan 
också ha förorsakats av, att konkurrensen från andra virulenta sjuk
domar minskat. I föreliggande avsnitt undersöks därför dödsorsaks-
spektrat i sin helhet. En minskning av tuberkulosdödligheten, som 
tidvis ägt rum i de sju socknarna, kan på motsvarande sätt ha berott 
på en ökande konkurrens från andra sjukdomar. 

Utgångspunkten är, att personer med nedastt motståndskraft, 
t ex tuberkulossjuka, lättare faller offer för andra sjukdomar med 
hög virulens och dramatiskt förlopp. Därmed sjunker antalet poten
tiella tbc-dödsfall. I tider av svält och epidemier är detta särskilt 
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påtagligt. Även åren efter en epidemi eller svält antas dödligheten i 
tuberkulos vara låg, eftersom mängden långt framskridna tbc-fall 
reducerats, och de nyinfekterade i allmänhet ännu inte nått sjuk
domens letala stadier. 

6.2 Norrländskt dödsorsakspanorama 

I undersökningen av tvärsnittet år 1805 fastslogs att över 20% av 
länens dödlighet orsakades av bröst- och lungsjukdomar, i Norrland 
något mindre.21 Skillnaderna mellan olika prosterier var dock sto
ra.22 Ett visst samband konstaterades mellan förekomst av bristsjuk
domar och lungsot, samt att andelen håll och styng/bröstfeber 
respektive lungsot verkade kompletterande, så att en låg andel lung
sot ofta motsvarades av en högre i håll och styng/bröstfeber och vice 
versa. 

I genomsnitt bestod ca 14% av länens dödlighet av ålderdomsdöd, 
ca 10% av febrar, 7% av epidemiska sjukdomar. Andelen oangiven 
eller okänd sjukdom var ca 14% (se vidare bilaga IX). De vanligast 
förekommande dödsorsakerna i de fyra Norrlandsregionerna framgår 
av bilaga III. Under den första perioden var andelen okänd barnsjuk
dom mycket hög, i synnerhet i Norrbotten och norra Ångerman
land. Älderdomsbräcklighet var likaså vanlig i samtliga perioderna. 
Bland de epidemiska sjukdomarna märktes främst kikhosta, koppor 
och mässling samt rödsot. Förutom dessa sjukdomar var det brist
sjukdomarna, främst vattusot och engelsk sjuka, samt slag som vid 
sidan av bröst- och lungsjukdomarna var de mest frekventa döds
orsakerna. 

För att närmare undersöka, om något mönster kan urskiljas i 
förhållandet mellan lungsot och andra sjukdomar, har dödsorsaker
na i var och en av de 54 socknarna granskats för varje enskilt år under 
åttioårsperioden 1749—1830. Det är inte möjligt att här redovisa 
samtliga socknars dödsorsaksspektran. Vissa gemensamma huvud
linjer och de mer påfallande särdragen behandlas, med exempel tagna 
från Norrbottensförsamlingarna. Denna analys kan och bör ytter
ligare fördjupas. Med mer raffinerade statistiska metoder kan even
tuella mönster, som inte direkt framgår av rådata kanske upptäckas. 
Avsikten med den analys som här företas är mer begränsad, nämligen 
att undersöka andra dödsorsakers eventuella inverkan på tbc-dödlig-
heten. 

I Arjeplog bestod som tidigare nämnts över 1/4 av alla dödsfall under 
den första perioden av lungsot. De epidemiska sjukdomarna var 
främst koppor och mässling. År 1770 förekom en mindre epidemi, 
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samma år var antalet döda i lungsot bara någon enstaka person lik
som åren därefter. Men de epidemiska sjukdomarna var sällan före
kommande och några dödliga epidemier var det inte tal om, snarare 
sporadiska dödsfall i koppor, mässling och kikhosta. Andelen kvinnor 
döda i barnsbörd var anmärkningsvärt hög under de olika delperio
derna, kring 2% av alla dödsfall förorsakades av barnsbörd. Olycks
fall med dödlig utgång var likaså vanliga, de var oftast fler än de av
lidna i olika epidemiska sjukdomar. 

På 1820-talet utgjorde olycksfallen hela 10% av alla dödsfall. 
Rödsoten förekommer sporadiskt under den första perioden. Under 
den andra samredovisas »rödsot, diarréer och utsot», med enstaka 
dödsfall varje år vilket tyder på att det inte är tal om dysenteri utan 
snarare mag/tarmsjukdomar med mer oklar genes. Under den sista 
perioden särredovisas »långvariga diarréer» från rödsot. Den förra var 
Arjeplogs vanligaste dödsorsak under 1820-talet, medan rödsotsfallen 
bara var tre till antalet. Vid sidan av dessa febrar och diarréer var 
alltså lungsot samt håll och styng/bröstfeber de vanligaste dödsorsa
kerna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bröst- och lungsjukdomarna var 
mycket vanliga, och att inga allvarligare epidemiska sjukdomar före
kom. övriga frekventa sjukdomar var i huvudsak diarréer, febrar, 
olycksfall, ålderdom och barnsbörd. I slutet av perioden ökar andelen 
döda i engelska sjukan. 

I grannförsamlingen Arvidsjaur var andelen bröst- och lungsjuk
domar något lägre men alltjämt hög. Bland de epidemiska sjuk
domarna var det främst smittkoppor och mässling som förekom. År 
1799 förekom en epidemi, som dock inte påverkade frekvensen av 
övriga sjukdomar under året och efterföljande år. Kvinnorna avlidna 
i barnsbörd samt olycksfall med dödlig utgång liksom ålderdomsdöd 
var även här vanliga dödsorsaker. »Hetsig sjukdom och brännsjuka» 
liksom »röt- och fläckfeber» var andra vanliga sjukdomar. Från 1811 
ökar antalet avlidna i lungsot, antalet avlidna i febrar är samtidigt 
litet. Under 20-talet är antalet avlidna i »inflammatoriska febrar» 
relativt stort, samtidigt som antalet lungsotsfall minskar. 

Även i Gällivare, Jokkmokk samt Jokkmokk och Gällivare lapp
församlingar var förhållandena ungefär desamma. Men andelen epi
demiska sjukdomar var något större, både koppor och mässling, 
kikhosta, rödsot samt hetsig sjukdom/brännsjuka var vanliga, dock 
inte så vanliga som de ovan nämnda ålderdoms bräcklighet och 
olycksfall. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lappmarks- och inlandsförsam
lingarnas höga andel bröst- och lungsjukdomar inte motsvarades av 
något färre antal avlidna i febrar, mag/tarmsjukdomar och liknande. 
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Andelen epidemiska sjukdomar var relativt låg, i synnerhet i lapp
marksförsamlingarna. Däremot var antalet avlidna i ålderdoms bräck
lighet, olycksfall och barnsbörd anmärkningsvärt högt. 

I Norrbottens kustland var antalet avlidna i bröst- och lungsjuk
domar likaledes högt, i synnerhet i städerna och de omkringliggande 
landsförsamlingarna. I dessa församlingar var tillika andelen avlidna 
i epidemiska sjukdomar och febrar hög. Man kan dock inte märka 
någon minskning i antalet avlidna i lungsot under och efter en epi
demi i någon av de vanligare infektionssjukdomarna. 

I Piteå landsförsamling avled t ex 41 personer av sammanlagt 
136 koppor och mässling år 1770. Samma år avled 15 i lungsot, ett 
ganska normalt antal i den socknen. Aret därpå var antalet lungsots
döda 26, således fler än vanligt. Men denna ökning är ett undantag. 
Aren 1790/91 förekom t ex en rödsotsepidemi och 1798/99 svåra 
smittkoppsepidemier samtidigt som någon förändring i lungsotsdöd
ligheten inte kan konstateras. Krigsåret 1809 avled anmärkningsvärt 
många i »febrar av alla slag» samt »rödsot, diarréer eller utsot», även 
lungsotsdödligheten liksom många andra dödsorsaker var förhöjd det 
året. Under den sista perioden var lungsoten den vanligast förekom
mande dödsorsaken i Piteå lands, tätt följd av engelska sjukan som 
också var mycket vanlig. 

Även i de övriga kustförsamlingarna märks flera allvarligare epi
demier, i synnerhet i smittkoppor och mässling under den första del
perioden. Smittkopporna är t ex den vanligaste dödsorsaken i Råneå 
under de två första perioderna, med omfattande epidemier. 

I Nedertorneå var däremot »hetsig sjukdom och brännsjuka» den 
vanligaste dödsorsaken under de två första perioderna. Under den 
efterföljande perioden hade »febrar av alla slag» motsvarande ställ
ning.^3 Under den sista perioden var »långvariga diarréer» och »in
flammatoriska febrar» de vanligaste dödsorsakerna. I Nedertorneå 
var det således mer odefinierade infektionssjukdomar, som var de 
vanligaste dödsorsakerna. Samtidigt förekom koppor, mässling och 
kikhosta i samma omfattning som i de andra nämnda församlingarna. 

Här om någonstans borde således lungsoten haft konkurrens från 
andra sjukdomar. Antalet döda i lungsot är visserligen relativt sett 
lägre än i de ovan behandlade socknarna, men är ändå tveklöst ende
miskt förekommande. Någon minskning under och efter år med 
härjande epidemier i koppor, mässling, kikhosta och andra smitto-
samma sjukdomar kan inte iakttas. Däremot finns ett visst, om än 
svagt, negativt samband mellan dödlighet i febrar av odefinierat slag 
och lungsot. 

Sammanfattningsvis kan sägas att större epidemier av t ex kik
hosta, smittkoppor och mässling inte har påverkat frekvensen av 
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döda i lungsot. Däremot kan en viss miskning i lungsot konstateras 
under år med hög dödlighet i febrar och diarréer. Men sambanden 
kan vara slumpmässiga. I Nedertorneå med sin stora andel döda i 
ospecificerade infektioner låg t ex lungsotsdödligheten på en för
hållandevis stabil nivå. 

6.3 En jämförelse mellan 1805 och 1911 

Före perioden 1750—1830 har inga samband konstaterats mellan 
dödlighetens nivå och förändringar i det övriga dödsorsaksspektrats 
sammansättning. Den aggregerade dödsorsaksstatistiken upphör, 
som tidigare nämnts, år 1830 och återupptas först 1911. De nya 
uppgifterna kan omräknas så att geografiska enheter motsvarande 
Norrlands prosterier år 1805 erhålls, se figur 31a och b. 

Vid en jämförelse mellan 1805 och 1911 framträder en mycket 
tydlig ökning av lungsotens andel av den totala dödligheten. Frågan 
är om denna ökning beror på ett förändrat sjukdomspanorama, med 
minskad konkurrens från andra sjukdomar, eller om ökningen för
orsakats av andra förhållanden, t ex ändrad demografisk samman
sättning eller föräsmrade levnadsvillkor. 

I undersökningen av de 54 norrlandssocknarna framkom att 
ingen påtaglig minskning ägt rum i någon av de andra större sjuk
domsgrupperna, förutom nedgången i smittkoppor. Något samband 
mellan smittkoppsdödlighetens- och lungsotsdödlighetens intensitet 
kunde dock inte påvisas. Lungsots- och smittkopps dödligheten för
höll sig indifferenta till varandra. 

Drygt hundra år senare, år 1911, kan däremot förhållandena ha 
varit sådana. Hela sjukdomspanoramat var då förändrat. Många av 
de epidemiska sjukdomarna som t ex smittkoppor, rödsot och tyfus 
har minskat kraftigt eller tom försvunnit, medan andra alltjämt tu-
gjorde ett gissel, t ex kikhosta, scharlakansfeber, mässling ochde 
nydiagnostiserade difteri och polio.24 Diagnostikens säkerhet hade 
ökat och de odefinierade feber- och infektionssjukdomarna försvun
nit ur statistiken. En viss del av det tidiga 1900-talets höga tuberku
losandel i dödligheten i Norrland kan således berott på det förändra
de sjukdomspanoramat. Erfarenheterna av dödsorsaksspektrat 
hundra år tidigare och kännedom om förhållandena i Norrland kring 
sekelskiftet 1900, indikerar dock att den höga tuberkulosdödligheten 
endast i begränsad utsträckning kan tillskrivas ett förändrat sjuk
doms- och dödsorsakspanorama. 

I en omfattande socialhygienisk undersökning avseende Väster
bottens och Norrbottens län under åren 1929—1931, redovisades 
bl a det norrländska sjukdomspanoramat.25 Särskilt påtalades födans 
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Figur 32a. Lungsotsdödlighetens procentuella andel av den totala dödligheten 
i Norrland år 1805 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-II, prosterier, Demografiska databasen, Umeå 
universite t. 
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Figur 32b. Tuberkulosdödlighetens procentuella andel av den totala dödlig-
hten i Norrland år 1911 *. 

25-29.9 
20-24.9 
15-19.9 
10-14.9 
5- 9.9 
0- 4.9 

* Läkardistrikten är omräknade så att de motsvarar prosteriernas geografiska 
omfattning är 1805. 

Källa: Arosenius, E., (1917), tab 1. 
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otillfredsställande sammansättning och den utbredda förekomsten 
av bristsjukdomar. En ökning av dessa båda sjukdomsgrupper skulle 
i så fall snarare vara ett tecken på en försämrad levnadsnivå. 

6 A Konklusion 

Av ovanstående undersökning dras slutsatsen att det tidiga 1800-
talets ökande tbc-dödlighet inte kan tillskrivas minskad konkurrens 
från andra sjukdomar. 

När det gäller det tidiga 1900-talet påverkades sannolikt tbc-
intensiteten av det förändrade sjukdomspanoramat, dock inte i så 
hög grad att detta ensamt förmår förklara Norrlandssocknarnas höga 
tbc-dödlighet. 
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IX. FÖRÄNDRINGENS ORSAKER: MILJÖ OCH LEVNADS
NIVÅ 

1. Syfte och uppläggning 

I de föregående kapitlen har olika biologiska determinanters effekt 
på tbc-kurvans nivå och trend analyserats. I de två följande kapitlen 
skall olika sociala och miljömässiga faktorer penetreras. 

Som avgörande levnadsnivåkomponenter behandlas föda, boende, 
arbete, hygien och kunskapsnivå. Inledningsvis görs ett försök att 
belysa kostens inverkan på tbc-dödligheten. 

Thomas McKeown hävdade, som vi sett, att förbättringar i nu tri -
tionen varit av central betydelse för mortalitetsnedgången och att 
detta också är den avgörande förklaringen till tbc-dödlighetens ned
gång. Problemen med att mäta nutritionsförändringar i historiska 
populationer är välkända.1 En operationalisering av McKeowns 
hypotes förutsätter tillgång på uppgifter om föda och tuberkulos 
hos grupper med god respektive dålig nutrition, inom ett gemensamt 
område. Stockholm är utifrån dess kriterier lämpligt att studera. 
Som »extrempopulation» har följande grupper valts som studium: 
kungliga familjen och hovet vid Stockholms slott, Sabbatsbergs 
fattighushjon samt fångarna vid Norrmalms straff- och arbetsfängelse. 
Utgångspunkten är ett antagande om att hovfolket hade en förhål
landevis priviligierad position med god näringstillgång medan de två 
andra grupperna antas tillhöra de sämst nutrinerade. Fattighjonen 
och fångarna skiljer sig åt avseende ålder. Den förra gruppen är i 
huvudsak åldrig och i den senare gruppen befinner sig de flesta inom 
de produktiva åldersbanden. 

Den första uppgiften blir att undersöka om de tre grupperna verk
ligen representerar väl-, respektive undernutrinerade människor. 
Därefter analyseras respektive grupps tbc-dödlighet och förändringar 
i denna över tiden. Om såväl välnutrinerade som undernärda grupper 
har en hög tbc-dödlighet är detta ett indicium på att nutritionen inte 
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haft en så avgörande inverkan på tbc-frekvensen som McKeown gjort 
gällande. Gruppernas boendeförhållanden ägnas också uppmärksam
het. 

I avsnitt IX:3 studeras industrialiseringsgradens inverkan på tuber
kulosdödligheten. Delstudien avser främst stadsmiljöer, dels för att 
möjliggöra jämförelser mellan urbaniseringens respektive industriali
seringens effekter, dels för att statistiken är så mycket mer tillför
litlig för stadsbefolkningarna, än för landsbygden, vad gäller tbc-
dödligheten under 1800-talets senare del. I kapitel VI, avsnitt 4.4, 
har ett klart samband mellan stadsstorlek och tbc-dödlighet fastsla
gits, ju större stad desto högre tbc-dödlighet: Genom att studera stä
der med låg respektive hög andel industrisysselsatta inom olika 
stadsstorlekar kan kunskapen om relationerna stadsstorlek och indu
strialisering ytterligare fördjupas. 

Eskilstuna hade under 1800-talets slut den högsta andelen industri-
sysselsatta av de svenska städerna. Staden hade tillika den högsta tbc-
frekvensen i Sverige. Detta föranleder oss att i avsnitt IX:4, närmare 
studera tuberkulosen hos Eskilstunas befolkning. 

Därefter undersöks i avsnitt IX:5 boendet och tuberkulosen hos 
tre olika populationer, nämligen Eskilstunas industriarbetarefamiljer, 
Kirunas gruvarbetarefamiljer och befolkningen i tre byar i Norr
bottens kustland. Avsikten med delstudierna är att belysa olika socio-
ekonominska faktorers inverkan på tbc-dödligheten hos några grup
per i 1700-, 1800- och 1900-talens svenska samhälle. 

I kapitel X kommer sedan terapin och olika förebyggande åtgär
ders effekter att diskuteras. Här ingår även en diskussion av kun
skapsnivåns betydelse, dels hos gemene man, dels hos läkarkåren. 

2. De fattiga och de rika; föda, boende och tuberkulos hos olika 
Stockholmsgrupper 

2.1 Bakgrund 

Vi har i tidigare kapitel konstaterat att Stockholms tuberkulosdödlig
het länge stod i tragisk särklass. Under 8O-årsperioden 1750—1830 
var dödligheten i lungtuberkulos över 8 o/oo, det högsta kända tal 
som någonsin registrerats för en större stad i hela världen. Under 
1800-talets senare del är stadens överdödlighet i tuberkulos alltjämt 
mycket stor. 

I Stockholm har rika och fattiga, lyx och misär bott vägg i vägg. 
Fram till mitten av förra seklet har staden karaktäriserats av usel 
hygien och extremt hög dödlighet. Bostäderna, framför allt i de 
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fattigas kvarter, var trånga, osunda och illa vädrade. Gatorna var 
stinkande och mörka. Till staden sökte sig också stora skaror av 
arbetslösa, särskilt i samband med de många krigen och missväxter
na.^ 

I den miljön var det naturligt att smittsamma sjukdomar och far
soter slog hårt. I september 1710 kom den asiatiska pesten till huvud
staden. Den skulle skörda 18 000 människor eller nästan var tredje 
invånare.3 Dess rasande förlopp vittnar om de bristfälliga sanitära 
förhållanden som rått sedan medeltiden och om folkets och myn
digheternas oförmåga att hejda farsoter. 

Efter pesten och det stora nordiska kriget, som minskade Stock
holms folkmängd med ca 10 000 på ett halvsekel, steg denna på nytt 
under några decennier.4 

Från 1700-talets mitt, då vi bättre kan följa utvecklingen genom 
Tabellverkets statistik, förblir Stockholms folkmängd praktiskt 
taget oförändrad flera decennier framöver. Stockholm är en »stag
nerande stad», skriver Staffan Högberg,5 ett förvånande omdöme om 
Bellmans och Gustav III:s levnadsglada Stockholm. Flera förklaringar 
till stagnationen har anförts: dels konkurrensen från andra städer 
som Göteborg och städerna kring Bottniska viken om handel och 
frakter, dels manufakturpolitiken under 1760-talet, som gjorde att 
antalet textilarbetare i Stockholm minskade med mer än hälften på 
ett halvsekel.6 

Ännu en förklaring är att den inflyttning som alltjämt ändå ägde 
rum uppvägdes av den höga dödligheten.7 Den höga mortaliteten var 
i sin tur en följd av den traditionellt låga sanitära nivån. Om hygienen 
i Stockholm på Bellmans tid finns många vittnesbörd. I Gamla stan 
bodde alltjämt flertalet av de välsituerade, men också fattiga och lös-
drivare utan bostad vistades där. 

På malmarna, dit adeln börjat flytta ut, var det klent beställt med 
renhållningen. Framförallt bodde där illa avlönade arbetare med 
många barn 

»inpackade med deras föräldrar i ett enda rum, där redan bittida osund luft 
och osnygghet börja förtära deras kropps och själs krafter.»** 

Det av Bellman besjungna Djurgården var en kåkstad där krog låg vid 
krog. 

Efter 1749 kan vi följa vilka sjukdomar och farsoter som gav huvud
staden en dödlighet som ända till mitten av 1800-talet förblev mer 
än dubbelt så hög som landsbygdens. För det tätt befolkade Stock
holms del slog farsoter som kolera och smittkoppor långt hårdare än 
mot landsbygden. Koleraepidemin 1834 krävde sålunda 3 521 
offer.9 
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Under 1800-talet ökade folkmängden åter. Den steg från 75 000 
vid seklets början till 300 000 vid dess slut.10 

Omkring 1850 gjordes en mer målmedveten satsning på sanering 
av staden. En kommitté tillsattes för att Stockholm ska nå upp till 
»nutidens anspråk på sundhet och prydlighet».11 Arbetet resulterade 
i en rad förbättringar. Under 1870-talets högkonjunktur var inflytt
ningen stor, och bostadssituationen blev svår.12 Under hela 1880-
talet var byggnadsverksamheten livlig och nya stadsdelar tog form. 
Samtidigt flyttade mellan 7 och 8 000 personer årligen in till staden 
under toppåren på 1880-talets mitt. Därefter minskade både 
bostadsbyggandet och inflyttningen under 1890-talets första år. Sam
tidigt sjönk dödligheten kraftigt. Att den fortfarande låg på en hög 
nivå, kan till stor del tillskrivas tuberkulosen, som alltjämt var 
mycket omfattande. Den var fortfarande en av stadens vanligaste 
dödsorsaker. 

2.2 Ho v för samling en och kungliga slottet 

Den praktfulla hovkultur, som introducerades av Gustav III, och som 
gjorde Stockholms slott till huvudstadens lysande centrum, åter
upptogs i viss mån av Karl XIV Johan med vaktparad, 1 maj-prome-
nader och trupprevyer på Ladugårdsgärde.14 

Genom många århundraden och ända in i vårt sekel förblev slottet 
också en av stadens större arbetsplatser både till ytan med sina 
13 950 kvadratmeter och med tanke på antalet direkt och indirekt 
anställda. Redan på 1500-talet steg Stockholms folkmängd med en 
åttondel eller drygt tusen personer, när hovet var på plats.15 Senare 
förlades hovet definitivt till Stockholm liksom centralförvaltningen 
och den fasta rådskammaren.16 

Den officiella hovstaten upptog enligt hovkalendrarna drygt 
hundratalet personer under frihetstiden. Efter Gustav III:s tron
tillträde svällde den snabbt och bestod under större delen av 1800-
talet av 400—500 personer. År 1850 omfattade »Kungliga Hof stat en» 
sålunda 489 personer. Flertalet var adliga hovmän och hovdamer, 
men även några köksmästare, bokhållare, glasmästare ingick. Till 
detta kan läggas cirka 300 personer som tillhörde »Ekonomi- och 
hovbetjäningen». Sammanlagt sålunda nästan 900 personer, högvakt 
och gardesregementen ej inräknade. Från och med Oscar II:s senare 
tid har antalet successivt skurits ner. Hovet omfattar i våra dagar 
cirka 150 personer och några hovkapellmästare och hovsångare/ 
sångerskor.18 Högvakten räknade, när den var som störst nära fem 
hundra man, idag bara trettiosex.19 
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I Hovförsamlingen ingick gardesregementena, operan, teatern, 
myntet med flera institutioner. Många av hovets anställda var i freds
tid hantverkare, som bodde spridda i staden. Så var också fallet med 
många andra grupper. I följande analys har de avlidna i hovförsam
lingen indelats i ett antal huvudgrupper, där vaktstyrkan och gardes
regementena kan särskiljas. Indelningen baseras på uppgifterna i de 
rangrullor, som finns upprättade för hovet.20 Yrkesuppgifterna avser 
de personer som återfinns i hovförsamlingens död- och begravnings
längder. Följande grupper har bildats: 

I Den kungliga familjen och hovadeln 
II Hovbetjäningen 
III Slottets övriga arbetskraft 
IV Vaktstyrka och gardesregementen 
V Operans och teaterns personal 
VI övriga 

I följande redogörelse är det främst grupperna I, II och III som är av 
intresse. Rangrullans elva översta klasser skulle besättas med adels
män. Genom 1789 års förenings- och säkerhetsakt blev dock adelns 
företrädesrättigheter beskurna. Ensamrätten kvarstod dock vad gäller 
de »Högsta och förnämsta» ämbetena samt hovtjänsterna.21 Genom 
1809 års regeringsform upphävdes sedan adelns ensamrätt till de 
högsta ämbetena. Trots att adelns numerär är betydligt större i 
huvudstaden än i någon annan del av landet torde gruppen ändå vara 
kraftigt underrepresenterad i den kyrkoskrivna populationen. 

Tabell 38. Adelns numerär och befolkningsandel i Stockholm stad och riket, 
1 751, 1805 och 1855, enligt ståndsstatistiken 

Adelns numerär % av folkmängden 

1751 1805 1855 1751 1805 1855 

Stockholm stad 958* 1 248 1 826 1.72* 1.71 1.86 
Riket 9 208 9 458 11 742 0.51 0.39 0.32 

* Utom garnisonen. 

Källor: 1751 och 1805: Statistiska tabeller, tab III, SCB; 1855: BiSOS, Ny följd 
A 1:3, (SCB), efter Carlsson, S., Ståndssamhälle och ståndspersoner 1 700— 
1865 (Lund 1973), s 43. 
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Det beror på att vissa medlemmar inom hovadeln endast vistades 
begränsade perioder vid hovet och att de i regel var kyrkoskrivna i 
sina hemförsamlingar.22 Man kan därför misstänka att många reste 
hem, om de blev långvarit sjuka, i t ex lungsot. 

Genom de årliga hovstaterna fås en uppfattning om vilka som varit 
anställda ett visst år.23 Dessa uppgifter kan sedan jämföras med död-
och begravningslängdernas yrkesuppgifter. 

De yrken och befattningar som finns representerade i hovförsam
lingens död- och begravningslängder är många, alltifrån stalldrängar, 
skaffare, hejdukar, jägare, kökspigor till överceremonimästare, över
hovintendenter, överstallmästare, hovmarskalk till slottsfogde och 
över dem alla riksmarskalken. Vissa yrken som kammartjänare och 
hovlakejer finns bara vid hovet.24 Personalen är hierarkiskt ordnad 
med avsevärda skillnader vad gäller mathållning, bostad, arbetsmiljö 
etc. 

Utgångspunkten för följande studie är således ett antagande om att 
hovets anställda haft en förhållandevis god näringssituation. I slottets 
utspisningsstat kan vi se vad som anslogs till matinköp för de anställ
da varje år. Anslagen skiljer sig vida åt olika grupper och personer 
emellan. Tar vi året 1764 får hovmarskalken Rålamb 569 riksdaler 
till 742 buteljer vin, medan kammartjänaren Phonsen får 328 riks
daler för franskt vin och mat: två kökspigor får 84 riksdaler till bröd, 
måltidsdricka och kostpengar.25 

I de dagligt förda hovförtäringsräkenskaperna kan vi sedan få en 
god bild av vad som åts vid de olika kungliga borden.26 Frosseriet 
på högsta nivå under stormaktstiden är allmänt omvittnad. Matgläd
jen dämpades efterhand men länge åtnjöt hovets högre kategorier 
en kost som låg över genomsnittet för Stockholms borgerskap. Rang
ordningen är tydlig. Av menuerna och räkenskaperna framgår det att 
kosten var varierad. Det var inte bara stora mängder kött, fisk och vin 
som serverades utan också vitaminrik kost med citroner, oliver etc. 

Vi kan välja en godtycklig dag under Adolf Fredriks regeringstid, 
t ex den 22 november 1766, då det inte var tal om någon galamiddag 
utan en helt vanlig vardagsmåltid.27 HKH Kronprins Gustavs bord 
rymde då läckerheter som tjäder, järpar, gödda kapuner, fisk och 
ostron. Vid kammarfruarnas och kavaljerernas taffel serverades fyra
fem kötträtter, fisk och rikligt med grönsaker till middag och ett 
nästan lika bastant aftonmål. Hovbetjäningens middag och kvällsvard 
var något enklare med två-tre kötträtter. Om mathållningen för de 
lägre skikten: hantverkare, gardespersonal etc vet vi föga, eftersom 
flertalet tog ut kostpengar och åt i sina egna hem. De flesta hade 
även möjlighet att få ut födoämnen in natura från de kungliga för
råden och det s k varuhuset. 
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Av den företagna undersökningen framgår att det hovfolk som 
tillhörde grupperna I och II i den ovan företagna kategoriseringen 
hade en god tillgång på föda, i synnerhet av animalier. För de övriga 
grupperna är slutsatsen inte lika säker. De rikliga kostpengar som 
räkenskaperna ger besked om tyder dock på att även dessa grupper 
bör ha haft möjlighet att hålla sig välnutrinerade. Det är också möj
ligt att resterna från de förnämas bord kom slottets övriga personal 
till godo. 

Vad gäller bostäderna är hovförsamlingen exteritoriell, dvs de som 
tillhör den är inte bundna till något gemensamt bostadsområde. 
Endast de kungliga och den allra närmaste betjäningen var bosatt 
på själva slottet, som omfattar 467 rum och 40 kök.28 Medlemmarna 
av hovets högsta kategori såsom riksmarskalken och hovkanslern 
bodde sedan stormaktstiden i egna adelspalats i staden eller i de för
näma stadsdelarna. Några av dem, som Wrangelska palatset finns 
alltjämt kvar, andra har rivits eller brunnit, som de la Gardies Maka
lös. 

Även det lägre tjänstefolket bodde bara i undantagsfall på slottet. 
I Gamla stan fanns och finns flera fastigheter i slottets omedelbara 
närhet, där de anställda är inhysta. Gamla stan har aldrig varit någon 
idealisk miljö ur hälsosynpunkt, allra minst för barn, men slottet 
som arbetsmiljö kan inte betraktas som ohälsosamt. Redan på 1820-
talet flyttades stallbyggnaderna med tillhörande personal från Helge
andsholmen till stranden av Norrmalm, därför att stallen störde 
slottets skönhet och utsikt. Stallpersonalen bodde vid Norrbro i 
baracker. Gardesregementena bodde i sina kaserner. Operapersonal 
och övriga bodde på skilda håll i staden men oftast i enlighet med sin 
sociala status och inte i några fattigkvarter. 

Trots inbördes olikheter har hovet som helhet genom tiderna ändå 
varit en tämligen priviligierad kategori med hög levnadsstandard. 
Vore nutrition, bostäder och arbetsmiljö ensamma avgörande fak
torer, skulle knappast lungsot ha förekommit inom hovförsamlingens 
mer välbeställda skikt. Dödsorsaksstatistiken säger dock något annat. 
Lungsotens andel av alla döda inom hovförsamlingen var överlag 
stor, se tabellerna 33 och 34. Från 1860 finns uppgifterom mortali-
teten, såväl ålders-, köns- som orsaksspecifikt. Även så sent i tiden 
var dödligheten inom hovförsamlingen förhållandevis hög, såväl 
allmänt som i lungsot, om än inte så hög som i Storkyrkoförsam
lingen i slottets omedelbara närhet eller i andra ännu sämre lottade 
församlingar som Katarina och Johannes.29 

Drygt 40% av Hovförsamlingens alla dödsfall förorsakades av två 
sjukdomsgrupper, dels lungsot/bröstsjuka dels slag/bråd död. Stock-
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Tabell 39. De vanligaste förekommande dödsorsakerna i Hovförsamlingen 
1749—1 773 absoluta tal och andelen av alla döda 

Abs % av dödligheten 

1. Slag, stickfluss och bråd död 254 21.0 
2. Bröstsjuka och lungsot 253 21.0 
3. Hetsig sjukdom och brännsjuka 224 18.6 
4. Okänd barnsjuka 123 10.2 
5. Koppor och mässling 79 6.5 
6. Ålderdom och bräcklighet 71 6.0 
7. Vattusot 41 3.4 
8. Tvinsot och mjältsjuka 27 2.2 
9. Håll och styng 23 1.9 

10. Barnsbörd 19 1.6 

1 115 92.4 
övriga dödsorsaker 92 7.6 

Summa döda 1 207 100.0 

Källa: Statistiska tabeller, tab II, Serie GI:1, Hovförsaml, SSA. 

Tabell 40. Andelen avlidna i olika sjukdomar inom Ho v för samlingen 1751 — 
1860 i % av alla döda, tio år smedeltal 

Andel av dödligheten i % 

Antal Bröst Hetsig 
döda Lungsot sjukdom feber Slag 

1751/60 426 20.0* 16.2** 12.4** 

1761/70 458 21.2* 17.7** 23.6** 
1771/80 752 16.2 8.0 4.8 22.2 
1781/90 797 21.3 7.5 5.5 21.3 
1791/00 858 22.0 5.8 7.8 23.8 
1801/10 682 26.5 6.7 8.9 19.2 
1811/20 741 20.6 9.0 1.8 21.1 
1821/30 699 19.0 12.3 1.3 21.7 
1831/40 679 16.8 11.0 — 17.8 
1841/50 534 18.9 16.5 — 15.4 
1851/60 556 15.3 17.6 - 8.3 

* Avser bröstsjuka och lungsot tillsammans. 
** Avser »hetsig sjukdom, brännsjuka». 
*** Avser »slag, stickfluss, bråd död». 

Källa: 1749-1770: Statistiska tabeller, tab II, Serie GI:1, Hovförsamlingen, 
55/1 :, 1771—1860: Död- och begravningslängder, Ser Fl, Hovförsamlingen 
SSA. 
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holms dödsorsaksspektrum har, som tidigare påpekats, överlag en 
kraftig överdödlighet i lungsot. Även förekomsten av slag/bråd död 
är avsevärt högre än för riket i övrigt.30 

I gruppen »slag, stickfluss, bråd död» ingår inte olycksfall och 
andra former av våldsam död, dessa redovisas i egna kolumner. Med 
slag/bråd död avses snarare apoplexi, förorsakad av hjärnblödning 
eller hjärt-kärl sjukdomar, t ex infarkt.31 Hos barn kan konvul
sioner och sk hjärtsprång avses.32 Idag vet mein att hj är t/kärlsjuk
domarna har ett samband med olämplig föda. Hovmedikus S.A. 
Hedin påtalade redan på 1700-talet, som vi sett, vådan av det frosseri, 
som han på nära håll kunde iaktta på det kungliga slottet. Det är 
möjligt att det stora antalet avlidna i just dessa sjukdomar, slag och 
lungsot, var förklaringen till att Hedin drog slutsatsen att lungsot var 
en vällevnadssjukdom.33 

Även under 1800-talets första decennier kvarstår den höga andelen 
döda i både lungsot och slag. 

Andelen lungsot och slag varierar årligt mellan 10—40%. Ingen 
minskning sker under år med smittkoppsepidemier eller andra far
soter. Däremot var lungsotsdödligheten låg under det stora kolera
året 1834 men ökade till nära 40% av alla döda under det nästföljan-
de året. Under det svåra koleraåret 1853 var också lungsotsdödlig
heten låg. Här fortfor dock koleran att härja även de efterföljande 
åren och någon ökning i lungsotsdödligheten förekom inte. 

Från 1810-talet och framöver minskar lungsotens andel av dödlig
heten. Samtidigt ökar andelen övriga bröstsjukdomar, främst bröst
värk, bröstsjuka och bröstfeber. Nedgången i lungsot kan vara en 
effekt av att olika sjukdomsbenämningar nyttjas. Under 1700-talet 
var, som framgår av tabell 34, andelen döda i andra bröst/lungsjuk
domar än lungsot betydligt färre än lungsotsfallen. Sedan ökar de 
under 1800-talet för att överstiga andelen avlidna i lungsot efter år
hundradets mitt. 

Av tabell 41 framgår att en viss åldersstrukturering skett från 
lägre mot allt högre åldrar. Tabell 41 inbegriper både lungsot och 
andra bröstsjukdomar. Av tabell 40 framgick dock, att antalet av
lidna i bröstsjukdomar under denna tid var avsevärt lägre än antalet 
avlidna i lungsot. I följande analys av lungsotsdödlighetens fördelning 
mellan olika sociala kategorier har avlidna i andra benämningar än 
lungsot uteslutits, för att de mer säkra lungsotsfallens sociala ställ
ning skall blottläggas. 

Som ovan konstaterats var de till slottet knutna, hierarkiskt ord
nade med avsevärda skillnader vad gäller mathållning, bostad, 
arbetsmiljö etc. Frågan är hur lungsoten fördelade sig mellan hov
församlingens olika sociala grupper. Var det kanske så att lungsots

253 



dödligheten rent av drabbade grupper inom hovet som inte kom i 
åtnjutande av de goda levnadsförhållanden som ovan redovisats? . . 

I följande redovisning har inte familjemedlemmar särskiljts från 
sina huvudmän, eftersom de antas bo tillsammans. 

Den för tiden levande populationen inom de sociala kategorierna 
har inte kunnat beräknas på grund av brister i källmaterialet. Detta 
beror på att säkra folkmängdsuppgifter för de olika kategorierna 
saknas. Husförhörslängder fördes inte i hovförsamlingen.34 Den sk 
ståndsstatistiken, dvs Tabellverkets tredje formulär, innehåller 
visserligen uppgifter om de olika stånden. Uppgifterna har dock 
tillmätts ringa källvärde och formulären förändrades ett flertal gånger 
vilket omöjliggör jämförelser över tiden.36 

Innebörden i benämningen ståndsperson förändrades också genom 
åren. Under den gustavianska eran sker en omfattande utvidgning av 
begreppet så att slutsumman för antalet ståndspersoner blev orimligt 
hög under början av 1800-talet. Enligt Sten Carlsson vittnar denna 
terminologiska oklarhet om en stark sociala förskjutning.37 Proble
met undviks genom att dödsorsaksspektrat inom vaije social kategori 
relateras till samma grupps totala dödlighet. Relationstalen för den 
då levande populationen inom vardera gruppen blir därmed okänd. 

Av tabell 42 framgår klart att lungsotens offer under 1700-talets 
senare del återfanns bland samtliga sociala kategorier inom hovet.38 

Trots att de kungliga och hovadeln endast utgjorde en liten grupp är 
det slående hur många av dem som faller offer för lungsoten, över 
huvud tycks man inte heller bland de välsituerade ha varit medveten 
om smittrisken, kontakterna med de svårt lungsjuka tyder på det. Så 
avled t ex kronprins Gustafs (sedermera Gustav III) personliga 
kammartjänare i lungsot år 1766, liksom prins Karls kammartjänares 
hustru något år senare. 

Bland den övriga betjäningen märks också många avlidna i lung
sot, blodstörtning och »bröstvärk». Där återfinns kammartjänare, 
hovlakejer, kungliga mundskänkar, de båda kammarmorianerna m fl. 

Några av de mest kända var prins Gustaf, »sångarprinsen» som dog 
vid unga år, 1852, i lungsot.39 Drygt ett år senare avled Carl XV:s 
förstfödde son, landets arvinge, endast ett år gammal. Som dödsorsak 
anges lunginflammation/lungsot.40 Oscar II,vars jubileumsfond lade 
den ekonomiska grunden till våra första sanatorier, led i barndomen 
av tuberkulos. Sjukdomen läkte, och han avled senare av diverse 
ålderskrämpor.41 Drottning Viktoria dog i lungtuberkulos så sent 
som 1930. Lungsoten har med andra ord varit en vanlig dödsorsak 
även inom den priviligierade hovförsamlingen. Mycket i det svenska 
materialet från hovet tyder på, att man inte bör dra alltför skarpa 
skiljelinjer mellan fattig och rik. 
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Tabell 42. Dödligheten i lungsot inom olika sociala grupper i Hov för samlingen 
1 766—1800, andel av dödligheten i %* 

Social
grupp 1766-1770 1771-1780 1781-1790 1791-1800 1766-1800 

Antal 
avlidna 
i lungsot 

I 2.3 4.2 2.9 3.5 2.9 (15) 
II 29.5 24.6 21.8 22.8 23.4 (123) 
III 43.2 40.0 42.4 37.0 40.0 (210) 
IV 13.6 12.3 10.6 12.7 12.0 (63) 
V 2.3 5.7 6.5 9.0 6.9 (36) 
VI 9.1 12.3 15.9 16.9 14.9 (78) 

Summa 
döda i 
lungsot 

(44) (122) (170 (189) (525) 

* Kategoriseringen framgår av not 38. 

Källa: Död- och begravningslängd, Ser F :1, Hovförsamlingen, 55^4. 

Även i andra länder har lungsoten förekommit bland samhällets över
klass. I England avled t ex Edvard VI, liksom hans halvbror hertigen 
av Richmond och deras farfar Henry VII i lungsot.43 Fernand 
Braudel bidrar också med några kungligheter, både Frans II (tuberku
los meningit), Karl IX (lungtuberkulos) och Ludvig XIII (inälvs
tuberkulos) hade någon form av tbc .44 

T.H. Hollingsworth har i en studie över adelns demografi påvisat, 
att mortaliteten bland adeln »alltid» (350 år) varit lägre än allmän
hetens, undantaget krigsår.45 Från 1841 då källorna håller för finare 
analyser, konstaterar han att dödstalen sjunker snabbare för adelns 
del än för övriga. Detta är framförallt en följd av den lägre spädbarns
dödligheten inom överklassen.46 Ett faktum som hör samman med 
levnadsstandard och bildningsnivå. Även för svenskt vidkommande 
har Elmroth visat på liknande förhållanden.47 

Trots att tuberkulosen sålunda varit vanlig bland samhällets över
klass bör vi alltså hålla i minnet att den totala dödligheten bland 
adeln var betydligt lägre än bland fattigare befolkningsskikt. Om 
tuberkulosen utgör 20% av dödligheten hos hovförsamlingen och om 
motsvarande tal påträffas i någon fattig population, t ex fattighjon 
eller fångar, är tuberkulosdödligheten hos den senare populationen 
avsevärt högre till följd av den allmänt högre mortaliteten hos dem. 

Av den företagna delundersökningen framgår att näringstillgången 
för de förnäma varit god, samtidigt som tuberkulosen varit en vanlig 
sjukdom och dödsorsak bland dem. Tillgång på riklig föda tycks 
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sålunda inte ensamt förmå höja resistensen i en sådan utsträckning 
att det positivt påverkar letaliteten för en grupp som utsätts för om
fattande exposition. 

Man kan också med tanke på de nära kontakter, som ovan konsta
terats mellan lungsiktiga och friska inom hovet, ifrågasätta om över
klassen under 1700-talets senare del förstod att skydda sig så mycket 
bättre än normalbefolkningen mot tuberkulossmitta. Med tanke på 
den höga tuberkulosdödligheten i 1700- och 1800-talens Stockholm 
måste expositionsrisken ha varit stor. 

I följande avsnitt skall några av de sämst ställda grupperna bland 
1800-talets stockholmare studeras: dels försörjningsinrättningarnas 
hjon, dels straff- och arbetsfångarna vid Norrmalms kvinnofängelse. 

2.3 Stockholms fattigfolk 

I detta avsnitt behandlas lungsotsdödligheten bland Stockholms 
fattigfolk, med särskild hänsyn till hjonen vid Sabbatsbergs fattig
hus. 

Visserligen har det aldrig funnits något större slumområde i 
Stockholm, där har alltid förekommit vad en forskare kallat »demo
kratiskt blandade bostadsområden».48 Men ändå kan man med fog 
tala om en viss segregation mellan stadsdelarna. Från början bodde 
stadens fattiga framför allt i utkanterna av malmarna. När sedan 
malmarna under 1800-talet började tätbebyggas med sten- och 
hyreshus, uppstod även här en viss social skiktning. Bostadsbristen 
var stor. Många arbetare tvingades därför sova på sina arbetsplat
ser.49 Andra drog sig fram som inneboende i fattiga familjer. I 
centrum gällde det en tredjedel av arbetarna. Det finns exempel på 
att tio personer delade rum på tjugo kvadratmeter. Man räknar 
med att var fjärde arbetare i Stockholm var inneboende under 1800-

1 • o talets sista ar. 
Av stadens församlingar fick Klara och Jakob hög status redan 

kring mitten av 1800-talet, något senare även Hedvig Eleonora och 
Östermalm, medan Johannes länge bestod av enkla kåkar.51 Söder
malm och Kungsholmen blev mer arbetarstadsdelar, därför att 
fabrikerna ofta byggdes där. Att Kungsholmen ibland fick heta 
Svältholmen, säger en del om dess sociala status.52 

Mot slutet av seklet var professor Klas Linroth förste stadsläkare. 
Han undersökte dödligheten i Stockholm under åren 1871-90 och 
lämnade även en stor rapport om det allmänna hälsotillståndet i 

e o 
staden 1893. Han konstaterade att dödligheten var störst i de 
fattigare församlingarna och allra värst i dem som hyste allmänna 
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försörjningsinrättningar. I vissa fall var den dubbelt så stor som i de 
bättre gynnade.54 

Om dödsorsakerna skriver han att lungsoten är »vår stads liksom de 
flesta andra orters värsta mordengehUnder tjugoårsperioden 
1871—90 orsakade den över 12 000 dödsfall. Linroths beräkning 
inbegriper då inte andra lungsjukdomar som lunginflammation och 
luftrörsinflammation (pneumonier och pleuriter), vilka säkerligen 
många hade tuberkulos genes. Inte heller »tuberkulos» (vilket i tabel
lerna är fört till konsttutionella sjukdomar), skrofler eller tvinsot 
ingår i de 12 000 lungsotsdöda.56 Trots dessa begränsningar förorsa
kade lungsoten i stadsläkarens undersökning mer än vart sjunde 
dödsfall i Stockholm. 

När han återkommer med en rapport om året 1893, säger han att 
många fortfarande bor i usla bostäder med låg hygien samt att 
tuberkulossjukdomarna ligger högst på listan över dödsorsaker år 
efter år. Bland församlingarna är dödligheten högst i Katarina och 
Johannes församlingar, lägst i Jakob och på Östermalm.57 

Linroths undersökning visar, att över en fjärdedel av alla lungsots
dödsfall i Stockholm under åren 1882-90 var försörjningshjon. Det 
rör sig om ca 4 000 personer eller ca 17 o/oo av Stockholms befolk
ning som vistas på sådana inrättningar. Om Stockholms lungsotsdöd
lighet sätts till 100 blir försörjningsinrättningarnas lungsotsdödstal 
för samma tid 1 343.58 Linroth efterlyser därför en undersökning 
om 

»hvilken roll tuberkelsmittans spridning spelar inom Stockholms fattighus och 
försörjningsinrättningar.» 

Detta låter sig dock inte så lätt göras. Tillgången på jämförbara tids
serier för längre perioder är dålig. Till 1881 inbegrips olika inrätt
ningars dödsorsaksregistrering i statistiken över de församlingar 
där de är belägna. Det medför att församlingar där någon större in
rättning är belägen får en förhållandevis hög dödlighet. Så var t ex 
både Sabbatsbergs fattighus och allmänna barnhuset belägna i Adolf 
Fredriks församling. Från och med 1882 redo visais de allmänna in
rättningarna för sig. Källtillgången är dock även efter 1882 inte full
ständig. 

I Anders Åmans monografi över den offentliga vården återfinns 
nära åttio inrättningar av olika slag i Stockholm uppräknade. Det är 
fattighus, försörjningsinrättningar, fängelser, sjukhus och vårdhem. 
Gemansamt för många av 1700- och 1800-talens inrättningar var 
trångboddheten och bristen på personligt livsrum. 

Lägst i anseende stod arbetsinrättningarna. Där hamnade de som 
varken kunde eller ville göra rätt för sig. I den s k Dihlströmska 
arbetsinrättningen var förhållandena nästan ofattbara. Sängarna stod 
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sida vid sida, staplade tre på varandra. Luftrummet var 3.8 m per 
person, inte stort mer än det utrymme som en sovkupé på tåg med 
tre bäddar idag erbjuder. Inga åtgärder vidtogs heller för att förbättra 
förhållandena. Med en höjd standard följde ett ökat tryck, trodde 
man, från de många bostads- och arbetslösa som sökt sig till den 
expanderande staden. 

Om lungsotens härjningar bland »dihlströmarna» vet vi föga. För 
en annan inrättning — Sabbatsbergs fattighus — vet vi däremot bättre 
besked. Under 1700-talet hade man byggt fattighus i stadens försam
lingar. Från 1860-talet centraliserades dessa. Sabbatsbergs fattighus 
blev det centrala fattighuset för Storkyrkoförsamlingen och de norra 
församlingarna. Sabbatsbergs fattighus har ett väl bevarat arkiv med 
många uppgifter om hjonen, bl a finns uppgifter om hjonens hälso
tillstånd vid intagningen. I ett särskilt kyrkoarkiv återfinns också 
död- och begravningslängder av god kvalitet, som ger oss en uppfatt
ning om olika dödsorsakers förekomst. Svante Jakobsson har med 
hjälp av detta material från Sabbatsbergs fattighus utförligt doku
menterat »Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm». 

Fattighuset befolkades främst av kvinnor, de flesta åldriga. För att 
intas skulle man enligt reglementet vara i 

»större eller mindre behof, kroppsbräcklighet, ålderdoms-svaghet och brist 
på andras bistånd.»6^ 

En genomgång av uppgifterna över hälsotillståndet vid intagningen 
några godtyckligt valda år ger vid handen att nästan 40% led av någon 
form av rörelsehämning, över 20% av ålderdom och över 10% av 
andningssjukdomar, oftast lungsot.61 Hjonen blev inte heller lång
livade. I Jakobssons undersökning hade nära 60% avlidit inom en 
tioårsperiod. Av sammanlagt 2 286 döda hade 11.2% tuberkulos som 
dödsorsak. Därtill kommer 7.8% döda i andra bröst/lungsjukdomar 
som pneumonier, lungemphysem, bröstkatarr, kronisk bröstsjukdom 
etc.62 

Hjonen på Sabbatsberg tillhörde inte samhällets bottenskikt. Från 
»dihlströmarnas» horisont 

» tedde sig livet på stadens fattighus fritt och priviligierat. Kost och logi var 
bättre. Hjonen behandlades med viss respekt. De ansågs nästan förtjänta av 
det understöd de fick, och de fick utan lov gå ut på staden.»^ 

Mathållningen finns utförligt dokumenterad. De som var arbetsföra 
kunde, förutom den fria kosten, dagligen köpa diverse tillredda 
rätter. Marketenteriet drevs som affärsröresle, men stod under kon
troll av sysslomannen. Mått och vikter fanns i marketenteriet för den 
som ville kontrollera portionerna. 

Kosthållet var varierat. Kött och fisk, som var antingen färsk eller 
saltad, kålrätter och stuvade ärtor var ofta återkommande på mat
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sedlarna. Det serverades dagligen soppa till middag, ofta köttsoppa, 
ärtsoppa, risgrynsvälling, sagosoppa eller ölsupa. Aftonvarden bestod 
av gryngröt. 

Matsvinnet var ett allvarligt problem. Hjonen ertappades med att 
föra ut mat från fattighuset. Vid en kontroll i april 1877 ertappades 
t ex några hjon med smuggling av följande kvantiteter: 

»41 portioner rågbröd, 2 dubbla rågskorpor, 1 skrädd kaka, 2 portioner ris
grynsvälling, 3 portioner havregrynsgröt och 2 portioner mjölk.»""* 

Tuberkulosdödligheten var hög bland fattighusets hjon. Det har inte 
varit möjligt att dra några entydiga slutsatser om kostens inverkan 
på hjonens tbc-situation. Den låga andelen bristsjukdomar, liksom de 
uppgifter som finns om hjonens dagliga kostransoner tyder inte på 
någon allmänt förekommande akut näringsbrist. På grund av den 
onaturliga åldersfördelningen hos de intagna är det inte heller möj
ligt att göra några egentliga jämförelser mellan lungsotsdödligheten 
bland dem och andra grupper i samhället. Det stora antalet som var 
lungsiktiga redan vid intagningen tyder snarare på att åldern och 
tidigare tbc-infektioner var de främsta skälen till hög tbc-dödlighet. 
Det förtjänar att understrykas att åldern, oavsett infektion, också 
leder till ofullständig näringsupptagning och att hjon som inte 
tidigare blivit smittade därför lättare kan ha blivit det. Boendetät
heten bland hjonen bör ha medfört en hög expositionsrisk. Antalet 
tidigare oinfekterade torde dock ha varit begränsat. Inrättningar som 
Sabbatsberg och liknande utgjorde slutstation för många som kanske 
decennier och tidigare stiftat bekantskap med tuberkulosen och som 
inte förmått nedkämpa den envisa sjukdomen. 

En annan grupp med betydligt yngre klientel, som inte frivilligt 
hamnat på inrättningar, var straff- och arbetsfångarna. 

2.4 Norrmalms kvinnofängelse 

I det gamla samhället var, genom försvarslöshetsstadgan, arbetslöshet 
eller försörjningsoförmåga fullt tillräckligt för att leda till fängelse
straff, man blev fånge med arbçtsplikt. Avsikten med detta avsnitt 
är att undersöka kosthåll och tuberkulosfrekvens bland Norrmalms
fängelsets straff- och arbetsfångar. Utgångspunkten tas i den föränd
ring av kosten som genomfördes i och med införandet av 1862 års 
nya utspisningsstat. Frågan är om staten verkligen ledde till en för
bättrad kost och om man i så fall kan märka någon förändring i 
tbc-dödligheten. 
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Fångvårdsstyrelsens biträdande överläkare, dr Schagerström, var 
tillika läkare vid Norrmalmsfängelset under 1860-talet. Han skrev 
i en rapport år 1871 att lungsoten kraftigt minskat i landets fängelser 
till följd av den nya utspisningsstat som införts från år 1862.65 

Den tidigare utspisningsstaten från 1842 hade dåligt rykte: 

»däruti proportionen emellan animalisk och vegetabilisk föda ej ansågs rätt 
iakttagen, samt lungsot och skörbjugg såsom yttringar af i synnerhet fäst
ningsfängelsernas olämpliga beskaffenhet.»^ 

Här skulle således effekterna av en kostomläggning omedelbart ha 
gett sig till känna bl a genom sänkt lungsotsfrekvens. 

I många fängelser skedde ett omfattande reformarbete med för
ändringar också i andra förhållanden än kosten. För att studera 
effekterna av kostomläggningen bör därför ett fängelse med så ringa 
förändringar som möjligt i de övriga livsbetingelserna studeras. Straff-
och arbetsfängelset på Norrmalm var ett sådant. Det var förhållande
vis nybyggt och hade ett tillräckligt stort antal fångar och relativt 
goda källförhållanden. Från fängelsets sjukhus finns sjukjournaler 
och anteckningar om nytillkomna fångars hälsotillstånd. Fängelset 
hade även egen kyrkobokföring med kontinuerligt förda död- och 
begravningsböcker. Bakgrunden är följande: 

1825 inrättades Kungliga Fångvårdsstyrelsen. En av dess första 
åtgärder var att upprätta skilda fängelser för män och kvinnor. Ett 
av dessa var Norrmalms kvinnofängelse i Stockholm, vars verksamhet 
började 1826. Aret därpå överfördes dit de kvinnliga fångarna från 
det gamla »kronospinnhuset» på Långholmen.67 

Straff- och arbetsfängelset, senare Centralfängelset å Norrmalm, 
som blev kvinnofängelsets officiella namn, var i bruk till 1896. Fram 
till 1850 omfattade det två kategorier fångar: straffångar och »för
svarslösa», de sistnämnda bestod av lösdrivare och arbetslösa och 
kvinnor som inte kunde försörja sig. 1850 tillkom »kronofångar», dvs 
korttidsfångar och häktade från Stockholmsområdet. De intagna 
sysselsattes med sömnad, bakning, ull- och linneförädling. 

Antalet intagna varierar år från år. Under 1860- och 70-talen rör 
det sig om mellan 300 och 400 årligen, se tabell 37. De flesta var 
arbetsfångar. 

Det var ingen hälsosam miljö. Merparten av kvinnorna vistades 
varje år på det s k sjukhuset som bestod av fyra sjukrum med sam
manlagt ett sjuttiotal sängar. Sjukjournaler med uppgifter om de 
sjuka finns från 1861 samt uppgifter om nytillkomna fångars hälso
tillstånd, från samma begynnelseår.68 De flesta var friska, när de 
kom till Norrmalmsfängelset.69 

Hur var dåden miljö beskaffad som förorsakade så mycket sjukdom 
bland kvinnor, som i en annan livssituation skulle sagts vara i »blom-
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Tabell 43. Årligt medelantal fångar och vårdade för sjukdom bland straff- och 
arbetsfångarna vid Norrmalmsfängelset 1861—1894, femårsinfer
vali 

Medelantal Medelantal 
Period* fångar/år sjuka/år 

1861-65 374 329 
1866-70 446 375 
1871-75 378 266 
1876-80 243 146 
1881-85 151 75 
1886-90 128 85 
1891-94 77 50 

1861-94 257 189 

* Uppgifter saknas för år 1868 och 1874. 

Källa: BiSOS, Ser G, Fångvården, Litt L, tab XIII. 

man av sitt liv». Om tillståndet i svenska fängelser i böljan av 1800-
talet, innan reformarbetet kom igång på 1830- och 40-talen, finns 
många skakande rapporter. Grymma kroppsstraff tillämpades länge. 
I ofta underjordiska fuktiga valv förvarades män och kvinnor i 
gemensamma rum med usel kost under de mest ohygieniska och både 
andligen och lekamligen ödeläggande förhållanden. 

En fångvårdsreform hade påbörjats under Gustav IV Adolfs tid 
men inte fullföljts. Von Schulzenheim försökte ett flertal gånger ta 
upp frågan.70 C.G. Königswärd gjorde år 1809 ett nytt försök med 
en motion i riddarhuset. Han framhävde effekten av »utdunstningen» 
från kalla och fuktiga fängelsemurar, rummens instängda »pestialiska» 
luft, fångarnas brist på tillräcklig och tjänlig föda, deras beroende av 
den ofta vinningslystna vaktstyrkan, »överflödet af plågande cent-
nerstunga fjättrar» och den påtvingade samlevnaden mellan fångar av 
alla slag, där män och kvinnor, gamla och unga, brottslingar av olika 
art var sammanförda.71 

De reformer, som man fattade beslut om i riksdagen och i Fång
vårdsstyrelsen, tog sedan lång tid att genomföra. De offentliga spö
straffen avskaffades först 1841 och prygelstraffet för förseelser inom 
fängelserna fanns kvar ända till 1938. Det viktiga beslutet om, att 
ett system med celler skulle ersätta de gamla gemensamhetsanstal-
terna togs den 5 juni 1851. 

Under hela sin tillvaro förblev dock Norrmalms kvinnofängelse ett 
gemensamhetsfängelse kännetecknat av extrem trångboddhet. Låt 
oss ta ett exempel. Enligt dagrapporten morgonen den 13 september 

261 



1868 fanns 423 fångar i fängelset. Straffångarna var fördelade på 
fem rum med följande beläggning per rum: 84 — 53 — 47 — 47 — 7. 
Arbetsfångarna hade sex rum med följande fördelning: 63 — 63 — 23 
— 23 — 12 — 1.7 2 Rummen hade en enkel inredning: »upphängnings-
anordningar för hängmattor, pallar och en eldstad. Det fanns luckor 
för fönstren».73 Senare byttes hängmattorna ut mot sänglådor. 

Även åtgärder för en mer humanitär vård på andra områden såsom 
kosthållning, kläder, hygien, sjukvård slog endast långsamt igenom. 
Systemet med vatten-och-brödstraff i landets fängelser fanns kvar 
ända till 1884 trots insikter om nödvändigheten av bättre kosthåll
ning.74 1869 tillämpades alltjämt systemet med mörk cell som 
bestraffningspåföljd i fängelset på Norrmalm. Om hygienen får man 
en uppfattning, genom att 1868 års inventarieförteckning upptog ett 
enda badkar för ett klientel på drygt 400 fångar. För att få bada eller 
duscha krävdes särskilt tillstånd av fängelseläkaren. 

Historikern Maija Taussi Sjöberg har skildrat livet på Norrmalm 
sådant det tedde sig för en ung kvinna på 1860-talet. Hon konstaterar 
att över hälften av fångarna bestraffades årligen och att ingen klara
de sig igenom fängelsetiden utan bestraffning. Ordningsföreskrifterna 
var stränga: 

Samröre med andra fångar med tal, tecken, brev eller gåvor var förbjudet. 
Med personalen skulle hon endast få tala vid tilltal eller efter tillstånd. Hon 
skulle arbeta flitigt och efter de anvisningar hon fick. Bröt hon någon regel 
skulle hon skickas till fängelsedirektören. Han skulle då hålla ett förhör som 
protokollfördes och hon kunde bestraffas med ett «intal dagar i mörk eller 
ljus cell, med minskad kost eller förlora sängkläderna.»^ 

Kosten på Norrmalms kvinnofängelse var dock vissa tider långt 
bättre än på andra håll. 1845 anslog staten till Göteborgs spinnhus 
bara en sjättedel av den summa som totalt bestods fångarna på 
Norrmalms fängelset.7 6 Frågan är, om detta kom fångarna tillgodo 
eller försvann i hanteringen. 

Den av dr Schagerström prisade nya utspisningsstaten tycks inte 
ha haft någon motsvarighet i det verkliga livet. Kvinnorna på Norr
malm protesterade mot att matportionerna inte alls motsvarade vad 
som föreskrevs. Kvinnorna ansåg att maten blev sämre och sämre. 
Efter en sådan protest gjordes en undersökning. Man konstaterade 
då att portionerna hade varit för små.77 

Som så ofta i historien står ord mot ord. Vem har rätt? Fångvårds
styrelsens läkare eller fångarna? Blev maten bättre eller sämre? 
Genom att studera förekomsten av bristsjukdomar och tuberkulos 
bland fångarna kan vi kanske få några ledtrådar. 

Schagerström hade alltså hävdat att lungsoten minskat i landets 
fängelser till följd av den nya utspisningsstaten. Förhållandena var 
följande: 
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Tabell 44. Årligt antal sjuka i lungsot* vid landets fängelser 1852—1871 

Antal Antal lung Andel lungsiktiga 
fångar sotssjuka i % av fångarna 

1852 5 895 285 4.8 
1853 5 909 342 5.8 
1854 5 956 307 5.2 
1855 5 560 282 5.1 
1856 5 555 337 6.1 
1857 5 273 393 7.5 
1858 4 970 310 6.2 
1859 4 798 292 6.1 
1860 4 824 374 7.8 
1861 4 635 339 7.3 
1862 4 816 140 2.9 
1863 4 916 75 1.5 
1864 4 938 93 1.9 
1865 4 788 69 1.4 
1866 5 018 20 0.4 
1867 5 308 22 0.4 
1868 6 305 35 0.6 
1869 6 864 51 0.7 
1870 6 324 55 0.9 
1871 5 710 55 1.0 

* 1852—1862 avses »lungsot och chroniska bröstsjukdomar. 
1863—1871 avses »tuberkelsjukdom». 

Källa: Fångvårdsstyrelsens årsberättelser 1852—1871, efter Schagerström, T., 
BiSOS, ser G, Fångvården, avd IV (1871), s 23. 

Tabellen användes av samtiden som bevis för att lungsoten sjönk från 
1863 och framöver! Men slutsatsen är inte så solklar som den i för
stone verkar. Förändringar i nomenklaturen förrycker resultaten. 
Fram till 1862 avses »lungsot och chroniska bröstsjukdomar». Samti
digt finns en kolumn »bröstinflammation» som inte inräknats i 
ovanstående tabell. I enlighet med Sundhetskollegiets cirkulär den 
första januari 1862 förändrades sedan nomenklaturen i formuläret 
för »sjukförslag och rapporter». I tabell 44avses från 1863 endast 
»tuberkelsjukdom». I samma formulär finns också »blödning i lungor
na», »lungcatarrh och bronchitis» samt »lung- och lungsäcksinflamma
tion», vilka inte ingår i tabellen. Åren före respektive efter nomenkla
turförändringen är alltså inte helt jämförbara. Om man trots detta vill 
göra en sådan jämförelse, bör i uppgifterna efter 1862 de ovan 
nämnda bröstsjukdomarna också inkluderas så att en riktigare 
jämförelse erhålls med perioden före 1862. Vid en sådan summering 
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ökar andelen lungsiktiga. Fortfarande sker det en minskning i antalet 
och andelen lungsiktiga. Nedgången är dock betydligt blygsammare 
än den av Schagerström redovisade.78 

Från 1880-talet sker sedan nästan årliga förändringar i registre
ringen av bröst- och lungsjukdomarna.79 Dessa förändringar i nomen
klaturen gör att statistiken blir mycket osäker. Att som Schager
ström förklara den kraftiga nedgången från 1863 med en förbättrad 
kost är synnerligen tvivelaktigt. Nedgången är snarare en funktion av 
förändrade nomenklaturer. 

Hur var då förhållandena vid Norrmalmsfängelset, sjönk lungsoten 
även där? 

Bland de insjuknade var alltjämt pneumonier och andra luftvägs
inflammationer vanliga. Huruvida antalet insjuknade i lungsot 
minskade eller inte är svårt att med bestämdhet säga. Dels är sjuk
domsfallen ojämnt fördelade mellan åren, med variationer som 
mycket väl kan vara slumpmässiga, dels är floran av bröst/lungåkom-
mor så rik, att det är svårt att avgöra hur mycket som kan anses vara 
tuberkulos av dessa sjukdomar. Samtidigt härjar olika epidemier 
svårt bland kvinnorna, t ex kolera år 1853 och 1857 liksom tyfoid-
feber 1868. Man kan dock konstatera att allt fler av de insjuknade 
under mellanåren överlever. Skörbjuggen minskar också efter det 
att den nya utspisningsstaten införts. Den var tidigare en vanlig gäst 
i Norrmalmsfängelsets sjuksalar, i synnerhet om försommaren. 

Sammanlagt avled över ettusen personer under Norrmalms tiden. 
Dödsorsakerna framgår av tabell 45. 

Av tabell 45 framgår att lungsotsdödligheten sjunker synnerligen 
kraftigt från 1860-talet och framöver. Från att ha utgjort nära en 
fjärdedel av alla dödsfall beror endast några få procent av dödligheten 
under 1870- och 188O-talen på lungsot. I död- och begravningslängden 
finns emellertid en bred flora av olika benämningar för bröst- och 
lungsjukdomar. De har i ovanstående tabell sammanförts i kolumnen 
»bröstsjukdomar».81 Många av dessa dödsorsaker är omöjliga att 
klart särskilja från lungsot. Bröstsjukdomarnas andel av alla döda 
varierar kraftigt mellan decennierna. Fram till 1860 förekom årligen 
såväl lungsot som andra bröst- och lungbenämningar, främst tvinsot, 
lunginflammation och tärsot. Från 1861, då Schagerström var 
fängelseläkare, sker en markant förändring av dödsorsaksspektrat. 
Antalet lungsotsdöda sjunker drastiskt, samtidigt som antalet pneu
monier ökar mycket kraftigt. Tvinsot, tärsot och liknande döds
orsaker försvinner helt ur terminologin. Nedgången i lungsot efter 
1860 kan vara en funktion av förändrade benämningar. Trots ök
ningen i pneumonier fortfar lungsoten att vara en betydande dödsor
sak ännu under 1860-talet. Från 1863-70, dvs åren efter det att 
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Tabell 45. Totala antalet döda och andelen döda i olika sjukdomar vid Norr
malmsfängelset åren 1827—1890, tioårsintervall 

Andel av dödligheten i( 

Antal 
döda 

Bröst- Hetsig Vattu-
Lungsot sjukd feber Slag sot 

Diarré och andra 
magåkommor 

1827-291) 
1831-402) 
1841-503) 
1851-604) 
1861-705) 
1871-80 
1881-90 

53 
160 
125 
318 
154 
184 

24 

24.5 
22.5 
22.4 
19.5 
13.6 

2.1 
4.2 

26.4 
35.0 
24.0 
13.2 
35.1 
15.2 
70.8 

5.7 
9.4 

20.0 
0.6 

5.7 
3.8 
1.6 
0.6 
7.8 

15.1 
18.1 

9.6 
10.1 

3.9 
0.5 

8.0 
11.0 
16.2 

0.5 

1827-90 1 018 16.2 23.7 4.4 2.5 8.6 7.0 

* De absoluta talen återfinns i not 80. 

1) Avser tiden från den 13 juli 1827. Uppgifter saknas för året 1830. 
2) Uppgifter saknas för år 1834 och 1835. 1836 är troligen defekt och för 

1838 finns antalet döda angivet till 38 personer, men inga dödsorsaker har 
antecknats. Året är därför ej medräknat i ovanstående tabell. 

3) Uppgifter saknas för år 1849. För år 1843 är antalet döda angivet till 9 per
soner men dödsorsaker finns ej antecknade. Året är därför inte medtaget i 
ovanstående tabell. 

4) År 1856 är troligen defekt. 
5) År 1861 är troligen defekt. 

Källa: Död- och begravningslängder för Centralfängelset å Norrmalm, ser C:1 
samt FI:1, SS^4. 

utspisningsstaten införts, avled 15 personer i lungsot. Den omedel
bara sänkning i lungsotsförekomsten som Schagerström trodde sig 
se på riksnivå kan således inte iakttas vid Norrmalms-fängelset. 
Däremot sker en mycket kraftig nedgång i lungsotsdödligheten 
på sikt. 1870-80-talen uppvisar synnerligen låg dödlighet i lungsot. 

Under åren före den nya utspisningsstatens införande var Norr
malmsfängelsets totala dödlighet avsevärt högre än motsvarande 
tal för samtliga straff- och arbetsfängelser.82 Under de fem åren 
omedelbart efter statens införande är däremot Norrmalms dödlig
het lägre än rikets samtliga straff- och arbe t sfängelsers. Till följd av 
den svåra tyfoidepidemin 1868 stiger åter dödligheten vid Norr
malmsfängelset. Pneumonierna fortfar att vara ett gissel, som även 
leder till döden, så länge fängelset finns. För koleraåret 1834 saknäs 
uppgifter men under koleraepidemin 1853 avled hela 30 personer. 
Under den tidigare nämnda tyfusepidemin 1868 insjuknade 57 och 
avled 19 personer. 

Av förhållandena på Norrmalms kvinnofängelse framgår sålunda att 
lungsoten var en vanlig dödsorsak under 1830-50-talen och att den 
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därefter sjönk kraftigt för att på 1870- och 80-talen endast utgöra 
några få procent. Samtidigt med den minskning som sker i lungsots
dödligheten sker en ökning i andra bröst- och lungdödsorsaker, 
främst pneumonier. Under 1880-talet omfattar pneumonierna och 
lungsoten tillsammans 75% av adla dödsfall. Den minskning som skett 
i dödligheten har främst inbegripit vattusot och bristsjukdomar som 
skörbjugg, samt epidemiska sjukdomar, febrar, diarréer och slag. 
Av sjukjournalerna framgår att lung- och magåkommor förorsakat de 
flesta sjukdomsfallen. 

Schagerströms slutsats att lungsotsdödligheten »omedelbart» sjönk 
till följd av en förbättrad kostsammansättning har inte bekräftats av 
den företagna undersökningen av förhållanden vid Centralfängelset 
å Norrmalm. Schagerströms undersökning är inte heller tillförlitligt 
utförd. Dels har Schagerström inte tagit hänsyn till de förändringar 
som ägde rum i redovisningsformerna, dels har han överskattat ut-
spisningsstaternas värde som mätare av den reella fängelsekostens 
kvalitet. 

Läkarens iakttagelse vittnar dock om en ökad medvetenhet om 
miljöns och nu tri tionens betydelse för de intagna. Denna medveten
het kan i sin tur ha haft en gynnsam effekt på den långsiktiga utveck
lingen och möjligen bidragit till 1880- och 90-talens lägre lungsots
frekvens. Att inte nutritionen på kort sikt tycks ha spelat någon 
större positiv roll för lungsotsfrekvensen inom kvinnofängelset kan 
hänga samman med att detta fortfarande var ett av de största gemen-
samhetsfängelserna. Samtidigt kan man allvarligt ifrågasätta om verk
lighetens kost motsvarade utspisningsstatens normer. De kvinnliga 
fångarna såg sig föranledda att protestera mot försämrad kost, trots 
de hårda repressalier som det förde med sig. Ett starkt indicium på 
att normer och verklighet inte var i överensstämmelse. 

Troligen levde också de kvinnliga fångarna under en värre psykisk 
press än andra på grund av sin totala sociala utslagning. Något som 
också inverkar menligt på den sjukes möjligheter att tillfriskna. 

2.5 Stockholms kosthåll, en jämförande diskussion 

Avsikten med detta avsnitt är att diskutera den företagna delunder
sökningen i förhållande till andra, tidigare utförda, studier av Stock
holms kosthåll. 

Kunskapen om livsmedelskonsumtionen i historisk tid har länge 
varit ett försummat forskningsfält. Visst vet vi en hel del om all
mogens kostvanor och om institutionskosten likaså, men förutom 
Heckschers och Utterströms arbeten har bidragen, vid sidan av de 

q q  
etnologiska, varit fåtaliga. Från 1890-talet och därefter finns 
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också ett flertal levnadskostnadsundersökningar. De flesta avser 
endast arbetare och undersökningspopulationerna är små.84 

I ett flertal internationella studier har födans sammansättning, 
näringsvärde och effekter på levnadsstandarden diskuterats.85 

Utterström påpekar att det finns en tendens hos moderna forskare, 
såväl inhemska som internationella, att framhäva livsmedelstill
gångens och födans betydelse på bekostnad av andra faktorer.86 

Ovanstående studie över hovet understryker ytterligare riskerna med 
ett sådant förhållningssätt. Trots god tillgång på näringsrik föda var 
tuberkulosen den allra vanligaste sjukdomen bland 1700-talets hov
folk och deras tjänare. 

Både Jakobssons undersökning från Sabbatsberg och Utterströms 
från Stockholms barnhus visar på en kostsituation som var ganska 
god. Samtidigt var dödligheten vid de båda institutionerna hög. 
Enbart kosten förmådde inte förebygga sjukdom och död, det gällde 
både nutritionskänsliga sjukdomar som tuberkulos och andra mer 
epidemiska farsoter som slog mera blint. 

Av de bevarade räkenskaperna och staterna från Sabbatsbergs 
fattighus respektive Norrmalms centralfängelse framgår det att kos
ten var tillfredsställande. Av andra källor framkommer dock att 
både fattighjonen och fångarna klagade över att kosten ingalunda var 
av den kvantitet och kvalitet som den enligt reglementet skulle 
vara.87 

En annan undersökning, som avser de breda folklagrens livsmedels
tillgång, Yvonne Hirdmans »Magfrågan, Mat som mål och medel, 
Stockholm 1870—1920», ger en mörk bild av stockholmarnas närings
förhållanden. 

Hos henne möter vi kvinnor som drar sig fram på kaffe och bullar, 
tjänstemän som snålar med maten för att kunna klä sig och bo 
ståndsmässigt. Samtidigt avslöjas det politiska spelet kring födan. 
Hur livsmedlen i vinningssyfte blir föremål för ödesdigra manipula
tioner. Gammal tuberkulosinfekterad och utspädd mjölk säljs som 
fullgoda produkter. Förruttnade och mögliga råvaror används vid 
korvtillverkning etc. 

Hirdman hävdar att inflyttningen till staden för de allra flesta 
medförde en klar försämring av kosthållet. Den traditionella allmoge
kosten var enligt Hirdman fettsnål, kolhydratrik och gav tillräckligt 
med protein. Stadskosten baserades däremot på socker och fett, dvs 
onyttigare och mer raffinerade livsmedel. Kaffet var livdrycken, i 
synnerhet kvinnornas. I hennes undersökning framträder 1880-
talet som 

»det mörka, desperata, omöjliga decenniet... Då levde stora befolkningsskikt 
'o rimlig t'... levde på den smala gränsen mellan kronisk undernäring och ibland 
svält, »o 8 
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Sedan trädde 90-talet fram som en ljusare, hoppfullare tid. Därefter 
blev tiderna bättre och bättre, men med tillfälliga ekonomiska 
svackor, särskilt under första världskriget. 

Kosten som välståndsindikator tycks sålunda vara ett besvärligt 
kapitel. Åsikterna om kostens mängd och kvalitet divergerar. Käll
materialet är sprött, metodproblemen stora och tolkningsmöjlig
heterna otaliga. Vi kan utifrån en källserie, från ett fängelse eller 
fattighus, dra slutsatsen att kosten var tillfyllest. Samtidigt bär folk
liga protester och samtida tidningsskriverier vittnesbörd om att 
maten i fattighus och fängelser inte var stort bättre än svinmaten, ja 
ibland sämre.89 

Vi vet inte ens om den mat som utdelades verkligen konsumera
des.90 Omräkningen av födan från gamla vikter och mått till moder
na, liksom beräkningar av olika livsmedels näringsvärde erbjuder svåra 
problem.91 

2.6 Konklusion 

Avsikten med detta avsnitt var att undersöka andelen lungtuberkulos 
i en välnutrinerad population, respektive en sämre närd sådan. En 
förutsättning är att såväl tbc-dödligheten som kosthållet är kända för 
de grupper som undersöks. Tre Stockholmsgrupper har studerats: 
Hovförsamlingen, Sabbatsbergs fattighus och Norrmalms kvinno
fängelse. 

För den första gruppen har en god tillgång på näringsrik föda 
kunnat fastslås för de högre sociala skikten. Trots detta var lungtu
berkulosen den vanligaste dödsorsaken bland 1700-talets hovfolk och 
dess tjänare. Resultatet tyder på att nutritionens roll, för tuberkulo
sens del, inte får överskattas i ett samhälle med allmänt hög exposi
tionsrisk. 

För de andra grupperna är kostsituationen mera oklar. En försik
tig tolkning är att kosten gav hjonen och fångarna det nödvändiga 
näringsintaget för att undvika kroniska bristsjukdomar, men att det 
i övrigt knappast medförde en tillfredsställande nutritionsstatus. 
Lungsoten var en vanlig sjukdom och dödsorsak hos såväl fattighjon 
som fångar. Hjonen hade i stor utsträckning tbc redan vid intag
ningen, medan fångarna i huvudsak var friska. De förvärvade sjuk
domen i fängelset. Fångarnas kost förbättrades något från 1860-
talet. Under 1870-, 1880- och 1890-talen sjönk andelen insjuknade 
och döda i tuberkulos. Slutsatsen är att förbättrad nutrition för 
utsatta grupper, leder till en lägre letalitet i tbc. 
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Den höga lungsotsdödligheten bland hjon, fångar och även hovfolk 
tyder dock på att dålig nutrition inte varit den avgörande orsaken 
till Stockholms höga tbc-frekvens. Expositionen har däremot varit 
av vital betydelse. Här spelar okunnigheten om smittsamhet liksom 
boende och hygien en avgörande roll. 

3. Industrialiseringsgradens inverkan på tuberkulosdödligheten 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt undersöks eventuella samband mellan andelen industri-
sysselsatta och tbc-dödligheten. En sådan delstudie förutsätter att 
perspektivet vidgas utanför Stockholms horisont. Förhållandena i 
huvudstaden var för det syftet alltför komplexa. 

Industrialiseringsbegreppet täcker den omvandlign av hela sam
hällsstrukturen som inbegriper arbetsdelning och teknisk omvälvning. 
Mekanisering och nya processer medförde att industrins andel av 
produktion och sysselsättning kraftigt ökade.9 ̂  

De flesta forskare har för svenskt vidkommande förlagt den s k 
industriella revolutionen till 1870-talet men med en avgörande inten
sitetsökning från 1890-talet och framöver. Samtidigt påpekas att 
förutsättningarna för 1800-talets industriella omvandling är att söka 
betydligt längre tillbaka i tiden.93 

En operationalisering av begreppen industrialisering och industria
liseringsgrad är inte heller helt problemfri och inbegriper många svår
bedömbara moment.94 För att besvara frågan om ett eventuellt sam
band mellan tbc-dödlighet och industrialisering är det närmast en 
delkomponent, nämligen industriarbetarnas andel av befolkningen 
som är av intresse. Sådana uppgifter finns dels i folkräkningarna, dels 
i kommerskollegii industristatistik.95 

Till städer med många industrisysselsatta hörde vid denna tid för
utom storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö även Norr
köping, Borås, Halmstad, Hälsingborg, Gävle, Örebro, Jönköping, 
Västerås och Karlstad. 

En kraftig uppgång av antalet industriarbetare noteras för samtliga 
orter men tillväxten skedde inte samtidigt. I tabell 40 är »de fyra 
stora» dvs Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping inte med
tagna, där startade utvecklingen betydligt tidigare och processen var 
mera utdragen. Så var också fallet med Västerås och Halmstad.96 

Även Gävle, Jönköping, Hälsingborg, Borås och Eskilstuna hade en 
relativt kraftig industriell expansion redan före 1890. Ar 1890 hade 
t ex Eskilstuna och Borås den största andelen industriarbetare i 
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Tabell 46. Antal industriarbetare i vissa städer* 

Halm Helsing Eskils Jön Väs Karl
Är stad borg Gävle Borås Örebro tuna köping terås stad 

1870 480 60 800 240 300 150 1 330 160 150 
1875 520 260 1 210 480 470 800 1 510 200 330 
1880 630 480 1 080 720 420 920 1 480 150 350 
1885 670 730 1 570 1 130 410 1 480 2 160 190 380 
1890 1 000 1 070 1 800 1 640 520 2 110 2 630 250 360 
1895 1 590 1 630 2 100 2 110 500 2 640 3 010 570 670 
1900 1 480 2 860 3 450 3 830 1 280 3 600 4 010 1 510 1 380 
1905 1 540 3 360 3 420 4 520 1 900 3 540 3 620 1 520 1 540 
1910 1 160 3 230 3 520 4 720 2 770 5 270 4 290 2 600 1 900 

* Siffrorna är avrundade till jämna tiotal. 

Källa:BiSOS, serie D, efter Kronborg, B. 8c Nilsson, T., Stadsflyttare (Uppsala 
1975), s 23. 

förhållande till övriga städer i samma storlek.97 Städer som Örebro, 
Västerås och Karlstad expanderade däremot främst efter 1890. 

Industrisysselsättningen i städerna har också mycket olika karak
tär. I Hälsingborg dominerade livsmedels-, kemisk och textilindu
stri, i Gävle trä-, textil- och metallindustri, i Eskilstuna metallindu
stri, i Halmstad textilindustri, i Jönköping kemisk industri, i Västerås 
metallindustri och i Karlstad trä- och metallindustri.98 

3.2 Ett tvärsnitt år 1900 

Förändringar i såväl industri- som tuberkulosstatistik försvårar jäm
förelser för längre tidsperioder mellan andelen industrisysselsatta 
och tuberkulosdödligheten. Det kan därför finnas anledning att 
granska andelen industrisysselsatta och tbc-dödligheten vid en tid
punkt. För detta syfte har år 1900 specialgranskats. 

Carl Lindman har i den tidigare nämnda »Sundhets- och befolk
ningsförhållanden i Sverige städer» indelat befolkningen efter yrke 
för året 1900. Dessa uppgifter kan sedan jämföras med Medicinal
styrelsens uppgifter över dödsorsakerna för samma år. Lindmans 
yrkesfördelning omfattar fyra grupper, nämligen jordbruk mm, 
industri, handel och samfärdsel respektive allmän tjänst. Andelen 
»utan uppgivet yrke» finns särredovisad men också utproportionerad 
på de fyra övriga yrkesgrupperna.99 Högsta andelen industrisyssel
satta finns år 1900 enligt detta beräkningssätt i följande tio städer: 
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Tabell 47. Tbc-dödligheten i städer med hög andel industrisysselsatta år 1900 

Tuberkulosdödlighet 

Högsta andelen industri 0/00 av % av alla 
sysselsatta i % MFM döda 

1. Eskilstuna 79.8 4.10 29.8 
2. Borås 72.9 2.96 24.1 
3. Norrköping 69.5 2.73 19.3 
4. Torshälla 67.6 8.45 29.6 
5. Västerås 67.0 2.67 18.4 
6. Jönköping 66.7 3.63 20.6 
7. Södertälje 65.3 2.32 13.0 
8. Arboga 64.8 4.19 26.8 
9. Nyköping 62.9 2.17 13.t 

10. Vänersborg 62.5 2.97 19.6 

Alla städer 54.1 3.02 19.2 

Källa: BiSOS, Serie K, tabell nr 1 o 2 (Stockholm 1902) samt Lindman, C., 
»»Sundhets- och befolkningsförhållanden i Sveriges städer», del II tab 
II (Hälsingborg 1911). 

Eskilstuna har sålunda inte bara den högsta tuberkulosdödligheten i 
landet utan också flest industrisysselsatta i förhållande till sin be
folkning. Borås har däremot en gynnsammare tbc-dödlighet trots sin 
höga andel industrisysselsatta. Både Norrköping, Västerås och Jön
köping har hög andel av såväl industrisysselsatta som tuberkulos
döda. 

Torshällas extrema värden får tillskrivas tillfälligheter, men det bör 
också påpekas att Torshälla ligger helt nära Eskilstuna och delade 
stadens näringsmässiga struktur. De redovisade 8 o/oo utgör dock 
allenast 16 personer (9 i lungsot och 7 i övrig tuberkulos). Även i 
Arboga är dödsfallen få. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, ett visst samband 
mellan andelen industrisysselsatta och tbc-dödlighetens nivå, men 
studier över längre tidsperioder är erforderliga. Likaså måste de 
icke-industrialiserade städernas tbc-dödlighet noggrannare utreds. 
Vi har konstaterat ett klart samband mellan stadsstorlek och tbc-
frekvens. Man frågar sig om industrialiseringsgraden är av överordnad 
betydelse i förhållande till stadsstorleken, så att en mindre stad med 
högre industrisysselsättning har högre tbc-dödlighet än stora städer 
med mindre andel industrisysselsatta? 

Det är alltid vanskligt att jämföra stora och små städer. I de små 
städerna blir antalet dödsfall så få, att tillfälligheterna hetl kan av
göra. Detta framkom också av tabell 47, där Torshälla med 16 tuber-
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Tabell 48. Tbc-dödligheten i städer med låg andel industrisysselsatta, år 1900 
och med minst 6 000 invånare 

Tuberkulosdödlighet 

Lägsta andelen industri o/oo av % av alla 
sysselsatta i % MFM döda 

1. Karlskrona 34.4 3.13 18.4 
2. Östersund 38.3 2.62 22.5 
3. Härnösand 39.9 2.15 14.2 
4. Luleå 42.8 5.17 32.9 
5. Kristianstad 46.9 2.62 21.4 
6. Uppsala 48.1 2.84 16.2 
7. kalmar 48.1 3.46 19.0 
8. Karlshamn 48.9 2.26 14.8 
9. Sala 47.5 3.20 16.3 

10. Visby 49.4 1.67 9.6 

Alla städer 54.1 3.02 19.2 

Källa: BiSOS, serie K, tab 1 och 2 (Stockholm 1902) samt Lindman, C., Sund
hets- och befolkningsförhållanden i Sveriges städer, del II tabell II 
(Hälsingborg 1911). 

kulosdöda år 1900 hade en tbc-dödlighet på 8.45 o/oo. 
Hur förhåller sig då tbc-dödligheten i större städer med låg andel 

industrisysselsatta? I tabell 48 redovisas de städer, med över 6 000 
invånare, som hade den lägsta andelen industrisysselsatta. 

Den nedre gränsen har i ovanstående tabell satts till 6 000 
invånare. Lägsta antalet industrisysselsatta hade då garnisonsstaden 
Karlskrona och norrlandsstäderna Östersund, Härnösand och Luleå. 
Visst finns det städer med betydligt lägre industrisysselsättningsgrad, 
t ex Skanör-Falsterbo (12.1%),Marstrand (27.6%), öregrund (27.7%), 
Vaxholm (29.2%) och Haparanda (34.3%). Men de små befolknings
talen gör att dessa städer måste studeras för längre tidsperioder 
vilket också sker nedan. 

Av ovanstående dikotomisering efter andelen industrisysselsatta 
jämfört med tbc-dödligheten, framgår att sambandet mellan de två 
variablerna inte är helt entydigt. Eskilstuna står visserligen i särklass 
både vad gäller andelen industrisysselsatta och tuberkulosdödlig
hetens omfattning och även Norrköping, Västerås och Jönköping 
har förhållandevis hög andel industrisysselsatta och likaledes hög 
tbc-mortalitet. Men Karlskrona, Luleå, Kalmar och Sala har samtliga 
en relativt liten andel industrisysselsatta och trots detta en hög tbc-
dödlighet. Luleås höga tbc-dödlighet tyder på, att omkringliggande 
områdes höga tbc-dödlighet slår igenom. Här hade landsbygden 
tidigare en högre tbc-dödlighet än staden (se kap VIII:4:2). 
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Detta behöver i och för sig inte innebära att ett samband mellan 
industrialisering och tbc-dödlighet inte skulle finnas, det är kanske 
snarare ett uttryck för att även andra faktorer än industrialisering 
kan starkt bidra till en hög tbc-frekvens, och att dessa faktorer är 
verksamma i de ovan diskuterade städerna. Dessutom kan andelen 
industrisysselsatta vara ett felaktigt eller inte nog specifikt mått för 
den diskuterade relationen. För att om möjligt besvara dessa frågor 
studeras därför i det följande ett antal större och mindre industri
städer under ett längre tidsskede. 

3.3 Stadsstorlek och andelen industrisysselsatta efter 1860 

I följande genomgång studeras städer med förhållandevis hög andel 
industrisysselsatta med särskild hänsyn till befolkningsstorlek och 
tuberkulosdödlighet. Städerna har grovt indelats i små och medel
stora industristäder. De fyra största behandlas för sig. 

Fyra stora industristäder 

De stora städerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping 
har alla en stor andel industrisysselsatta.100 Antalet fabriker och 
arbetare år 1900 framgår av tabell 49. 

Vi har tidigare konstaterat att tuberkulosdödligheten ökar med 
stadsstorleken. Samtidigt har »tiolistorna», i bilaga XIII, över de hår
dast drabbade städerna visat att mindre städer mycket väl kan ha en 
tbc-dödlighet av samma omfattning som storstäderna, ja tom högre. 
Skillnaderna i tbc-dödlighet är också anmärkningsvärd de fyra stora 
emellan. I Göteborg och Malmö ökar tbc-mortaliteten från 1860-
talet och till 70- och 80-talen, se tabell 50 a och b. 

Tabell 49. Industrisysselsättning och folkmängd i Sveriges fyra största städer 
år 1900 

Antal Antal Antal 
Städer fabriker arbetare MFM döda 

Stockholm 666 27 128 301 543 5 372 
Malmö 288 8 617 60 286 1 001 
Göteborg 251 9 598 128 734 2 135 
Norrköping 175 8 549 40 740 625 

Källa: Sundbärg, G., Sweden, It's people and it's Industry»,tab 115 (Stockholm 
1904), s 772, BiSOS, serie A, tab 4 år 1900. 
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Tabell 50a. Dödligheten i lungtuberkulos i de fyra största städerna 1861 — 
1900, per 1 000 av MFM, tio års me de It al 

Stockholm Göteborg Malmö Norrköping De fyra 
stora 

1861-70 4.33 2.79 2.64 4.09 3.46 
1871-80 4.06 3.26 2.98 4.04 3.59 
1881-90 3.46 3.22 3.31 3.55 3.39 
1891-00 2.92 3.03 2.91 3.21 3.02 

1861-00 3.69 3.08 2.96 3.72 3.36 

Tabell 50b. Dödligheten i lungtuberkulos i de fyra största städerna 1861 — 
1900 i % av alla döda, tioårsmedeltal 

Stockholm Göteborg Malmö Norrköping De fyra 
stora 

1861-70 13.4 10.5 12.3 14.4 12.7 
1871-80 13.4 14.6 14.2 16.8 14.8 
1881-90 15.3 16.8 16.5 19.8 17.1 
1891-00 15.3 17.7 17.4 17.9 17.1 

1861-00 14.4 14.9 15.1 17.2 15.4 

Källa: Sungbärg, G. (1905), tab 4. 

Andelen döda i lungsot är genomgående högt i Norrköping. Under 
80-talet berodde vart femte dödsfall i staden på lungtuberkulos. 
Norrköping var en utpräglad industristad. Ullen spelade sedan år
hundraden en avgörande roll och under 1800-talet växte bomulls
fabrikerna snabbt i antal. Staden har kallats Nordens Manchester, 
vilket säger en hel del om dess struktur. Textilarbetarnas svåra 
sociala situation i staden har också belysts i ett flertal studier.101 

Särskilt kvinnornas utsatta läge förtjänar att understrykas.102 

Men i Norrköping fanns också många andra industrier, t ex brygge
rier, tobaks- och papperstillverkning liksom gummiindustri. 

De stora städernas komplexa näringsliv gör det svårt att direkt 
dra några slutsatser om sambandet mellan industriarbete och tuber
kulos. Därför bör problematiken även belysas med exempel från 
mindre industristäder. 
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Små industristäder 

Vi föreställer oss gärna att de små städerna skall ha varit renare och 
därmed bättre ur hälsosynpunkt än de större. De har en klart lägre 
total dödlighet och tvärsnittsstudierna för åren 1805 och 1900, 
liksom undersökningen av stadsstorlek och tuberkulosfrekvens be
lägger att detta förhållande också är giltigt vad gäller dödligheten i 
tuberkulos (se ovan kap VI:3:4). 

Frågan är nu, hur tuberkulosdödligheten ser ut i småstäder, som 
domineras av industriell verksamhet. Vilket blir utslagsgivande, 
den lilla stadens hälsosammare miljö eller industriarbetets negativa 
inverkan? I den andra huvudhypotesen fanns ett indirekt antagande 
om att tbc-frekvensen uttrycker den samlade effekten av miljön, 
negativa såväl som positiva faktorer. 

Svårigheterna att finna små industristäder har redan påtalats. 
Kring sekelskiftet blev många av de industrisamhällen, som växte 
till följd av en industriell utveckling, ombildade till städer eller tog 
steget från lugna handels- och förvaltningsstäder till industristä-
der.103 

Men om man söker någon liten industristad, som redan vid 1800-
talets mitt hade en industriell karaktär, blir urvalet mindre. En av de 
självklara torde dock vara Motala med sin Mekaniska verkstad. Den 
grundades redan 1823 och 1840 räknade verkstaden 176 arbeta
re.104 Kring sekelskiftet fanns över 1 000 anställda vid Motala verk
stad.105 Staden hade då sammanlagt 3 000 invånare. Verksamheten 
var mångsidig, och man tillverkade framförallt ångfartyg och far
tygsmaskiner. En fördel är det geografiska läget 

»Motala verkstad låg ungefär i centrum av den del av landet där fabriksindu
strin vunnit insteg,» 

skriver Gårdlund.106 58% av stadens yrkesverksamma befolkning 
ägnade sig år 1900 åt industriell verksamhet.107 över 50% av befolk
ningen var vid den tiden i produktiv ålder, dvs mellan 15-50 år. Folk
mängden var nästan konstant fram till år 1917. Då skedde en kraftig 
ökning till över 5 000 invånare. Därefter var folkökningen åter svag. 
Den totala dödligheten gick långsamt neråt liksom tuberkulosdödlig
heten. 

Tuberkulosdödligheten i Motala låg långt under de större industri
städernas. När det gäller tuberkulosens andel av alla döda var ned
gången förhållandevis liten jämfört med i andra städer. Tuberkulos
dödligheten i Motala var något högre än för städerna i Östergötland 
tillsammantagna. Tbc-dödligheten i Norrköping var betydligt högre 
än i Motala medan däremot Söderköping, Vadstena och Skänninge 
i samma län hade en lägre tbc-dödlighet.108 En liten industristad 
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Tabell 51. Befolkning och dödlighet i tuberkulos per 1 000 av MFM och i % 
av alla döda i Motala 1881 — 1930, tio år s me de 11 al 

Total Tuberkulos 

MFM 
dödlighet 
o/oo 

o/oo av 
MFM 

% av 
alla döda 

1881-90 2 117 17.4 2.46* 14.1* 
1981-00 2 882 15.8 2.08* 13.2* 
1901-05 2.5* 17.5* 
1906-10 1.89 13.7* 
1911-15 2 885 16.0 2.15 13.5 
1916-20 5 035 15.2 1.92 12.8 
1921-25 5 805 13.5 1.38 10.1 
1926-30 5 790 12.9 1.01 8.9 

* Avser lungsot. 

Källor: 1881-1900: Runborg, C &: Sundbärg, G (1905). 
1901—1905: Johansson, J.E. & Moosberg, R. (Stockholm 1908), tab 4. 
1906—1910: Statistiska meddelanden, ser A, bd 1:6, SCB (Stockholm 

1915), tab D. 
1911—1930: Arosenius, E., översikt över tuberkulosdödligheten i Sverige 

(Stockholm 1917-1932), tab 2. 

Tabell 52. Befolkning och dödlighet i tuberkulos per 1 000 av MFM och i 
% av alla döda i Södertälje 1861—1930, tioårsmedeltal 

Total Tuberkulos 
dädlighet o/oo av % av 

MFM o/oo MFM alla döda 

1861-70 1 994 20.2 4.21* 20.8* 
1871-80 2 853 25.2 6.13* 24.3* 
1881-90 3 947 ?0.1 4.16* 20.7* 
1891-00 5 827 19.5 2.69* 13.8* 
1901-05 2.4* 15.8* 
1906-10 1.58* 11.1* 
1911-15 12 098 13.1 1.66 12.5 
1916-20 14 378 14.0 1.76 13.1 
1921-25 14 747 10.9 1.69 15.6 
1926-30 14 712 11.0 1.17 10.8 

* Avser lungsot. 

Källor: 1861 — 1900: Runborg, C & Sundbärg, G (1905. 
1901—1905: Johansson, J.E. & Moosberg, R. (Stockholm 1908), tab 4. 
1906—1910: Statistiska meddelanden, ser A, bd 1:6, SCB (Stockholm 

1915), tab D. 
1911—1930: Arosenius, E. (Stockholm 1917—1932), tab 2. 
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som Motala verkar inta en mellanposition mellan å ena sidan de 
större industristäderna med hög tbc-dödlighet och å andra sidan små 
städer utan industri och med lägre tbc-dödlighet. 

Även Södertälje var en liten stad, som år 1860 hade under 2 000 
invånare men som ökade sin befolkning mycket kraftigt, främst till 
följd av en stark industriell expansion. 

Under decennierna kring sekelskiftet fördubblades befolkningen 
ett par gånger. År 1900 hade staden över 8 000 invånare och femton 
år senare ytterligare 5 000. Sedan stagnerade staden. Under hela 
mellankrigstiden var folkmängden oförändrad, se tabell 52. 

Både den totala dödligheten och tuberkulosdödligheten steg kraf
tigt under 1870-talet. Vart fjärde dödsfall förorsakades av lungtuber
kulos. Under denna tid var folkökningen måttlig. Decennierna där
efter, när befolkningen ökar mycket kraftigt, sjunker däremot både 
den totala dödligheten och tuberkulosdödligheten, i synnerhet från 
1890-talet. Under krigsåren ökar åter tbc-dödligheten, särskilt år 
1916. Däremot är tbc-dödligheten mycket låg under 1918, spanska 
sjukans år, då den totala dödligheten till följd av epidemin är hög. 
Tbc-dödligheten fortsätter att successivt sjunka under efterkrigstiden, 
men med en markant nedgång år 1926. 

Om Motala uppvisade mycket små variationer i sin tbc-dödlighet 
så är förhållandena i Södertälje de motsatta. Från att ha tillhört en 
av de hårdast drabbade städerna sjunker Södertälje i fråga om tbc-
dödlighet drastiskt under 1890-talet. Södertälje var vid sidan av 
Marstrand Sveriges främsta kurort för bröstsjuka. Men den klara 
luften och det rena källvattnet kunde uppenbarligen inte motverka 
lungsotens härjningar bland stadens egen befolkning. Stadens »indu
stribild» var den som så många andra småstäder uppvisade. Vid 
1870-talets mitt fanns några mekaniska verkstäder, bryggeri, garve
rier, en mineraloljefabrik och ett spinneri. Alla fabrikerna var små. 

Hälsovårdsnämndens rapporter berättar om många grundläggande 
hygieniska förbättringar kring sekelskiftet 1900 men inte heller det 
var något unikt för Södertälje.109 

Ett speciellt förhållande i Södertälje är däremot att staden varit 
kurort. Det kan ha betytt, att information om smittspridning lättare 
togs emot av befolkningen, när man på 90-talet och kring sekel
skiftet blev mera medveten om de möjligheter, som fanns när det 
gäller att skydda sig mot smitta. 

Medelstora industristäder 

Hälsingborg, Jönköping och Eskilstuna hade alla en stor andel 
industrisysselsatta. Antalet fabriker och arbetare var år 1900 följan
de: 
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Tabell 53. Industrisysselsättning och befolkning i Hälsingborg, Jönköping och 
Eskilstuna år 1900 

Antal Antal 
Stad fabriker arbetare Befolkning 

Hälsingborg 99 2 856 24 670 
Jönköping 75 4 010 23 143 
Eskilstuna* 132 3 604 13 663 

* Den del av Eskilstunas järn- och stålindustri, som är förlagd till landsbygden 
utanför staden är inte medtagen. 

Källa: Sundbärg, G., Sweden, its People and Industry, s 772, BiSOS, ser K 
(1900), tab 2. 

En undersökning om dödsorsaker och dödlighet under åren 1876— 
90 i Hälsingborg företogs år 1894 av Carl Lindman. Inledningsvis 
konstaterar han, att antalet fabriker under dessa år stigit från 19 till 
45 och antalet fabriksarbetare från 319 till 1 066. Förutom färgerier 
och garverier byggdes bl a en svavelsyrefabrik och en ättikfabrik. 
Särskilt garverierna vållade miljöproblem. Vatten- och avloppssyste
men var otillräckliga. Först mot slutet av 80-talet var problemen 
avhjälpta . Bostadsbristen var stor och flertalet arbetarbostäder 
kännetecknades av stark trångboddhet. 

Sammanlagt avled 3 776 personer under den tid som Carl Lindman 
undersökte. Av dem dog 666 i tuberkulos. Fördelningen mellan olika 
former av tbc framgår av tabell 54. 

Tabell 54. Antal döda i olika former av tuberkulos i Hälsingborg 1876—1890 

män kvinnor Summa 

Lungsot 262 277 539 
Tuberkulos meningit 67 52 119 
Ben- och ledgångstbc 4 3 7 
Tbc i andra organ - 1 1 

Summa 333 333 666 

Källa: Lindman, C., Dödsorsakerna och dödlighet i Helsingborg 1876—1890 
(Stockholm 1894), s 33. 
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Dödligheten i tuberkulos motsvarade 3.61 o/oo av befolkningen 
1876—1880. Sedan steg den under 80-talets första hälft till 3.92 o/oo 
för att därefter sjunka till 2.58 under 80-talets andra hälft. Lindman 
förklarar det tidiga 80-talets förhöjda tbofrekvens med, att en mängd 
arbetarefamiljer sökt sig till staden, och att många av dem inte fick 
något arbete utan levde ett liv i nöd.110 Om fördelningen av tbc-
dödligheten på stadsdelar skriver författaren: 

»Undersöker man, i hvilka stadsdelar och hur dödsfallen i kroniska infek
tionssjukdomar förekommit, så visar det sig, att de stadsdelar, som äro be
bodda av arbetarfamiljer, mest härjas av dessa sjukdomar. Med några få 
undantag, hafva alla dödsfallen förekommit i gamla och dåliga hus. I åt
skilliga af dessa hafva under hvarje femårsperiod flera fall förekommit.»^ 1 

Med kroniska infektionssjukdomar avsågs i undersökningen tuber
kulos och förvärvad syfilis. Tuberkulosen redovisades i de fyra del
grupper som förekommer i tabellen ovan. Bara en person finns redo
visad som avliden i förvärvad syfilis. I gruppen »andningsorganens 
sjukdomar» ingick ett stort antal lungsjukdomar.11^ Dödligheten i 
dessa sjukdomar följer i stort sett tuberkulosens, dvs en ökning under 
80-talets första hälft och därefter en minskning. De akuta lung
inflammationerna och tuberkulosen samvarierar på ett iögonenfallan
de sätt, men även dödligheten i luftrörsinflammationer och lung-
emphysem beter sig likartat med tuberkulosen. Lindman framför 
en intressant iakttagelse. Han påpekar att 

»luftrörsinflammationer och lungemphysem nästan uteslutande söker sina 
offer i samma hus som tuberkulosen också förekommer i.»1 ̂  

Lungsoten härjade synnerligen svårt bland fattighusets hjon. Under 
den första perioden (1876—1880) förorsakade lungsoten vartannat 
dödsfall, under den andra (1881—85) vart fjärde och under den sista 
perioden (1886—90) inte fullt vart femte dödsfall 114bland hjonen. 
Även de övriga lungsjukdomarna förknippades av Lindman med 
fattigdom och bostadsbrist. 

Både tuberkulosen och de övriga lungsjukdomarna hade sina 
dödlighetsmaxima under våren. Däremot skiljer sig köns- och ålders
fördelningarna något åt. ökningen i tuberkulos drabbade huvudsak
ligen män i åldern 20-60 år, bortsett från den tuberkulösa meningi-
ten som främst drabbade spädbarn, också med en viss överdödlighet 
för pojkar. Även bland de övriga lungsjukdomarna förekom en man
lig överdödlighet. Dödligheten är hög under småbarnsåren, i synner
het spädbarnstiden, samt bland de allra äldsta, få avlider i mellan-
åldrarna. 

Lindmans och Sundbärgs undersökningar skiljer sig något åt, både 
vad gäller tillvägagångssätt och resultat.115 Oavsett dessa skillnader 
kan vi fastslå att tuberkulosdödligheten ökade samtidigt som fabriks
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verksamheten och befolkningstillväxten tog fart. Befolkningen mer 
än fördubblades från drygt 9 000 invånare till över 20 000. Samtidigt 
byggdes endast 333 nya hus under Lindmans undersökningsperiod. 
Varken skolbyggnader eller fattighus räckte till för de ökande beho
ven. 

»I fuktiga, låga rum, som saknade tillräckligt ljus och ventilering, inpackades 
öfverfullt med barn» 

skriver Lindman om skolan.116 I »Svensk stad» heter det om Hälsing
borg under industrialiseringsskedet: 

Denna industrialismens första flodvåg under 1880-talet medförde trots en 
livlig byggnadsverksamhet en oerhörd trångboddhet. En närbild av ett av de 
centrala kvarteren i regionen, kv Danmark, ger talande fakta. Ehuru dess 
flesta bostadshus tillkommit under 1860-70-talen och bebyggelsen var av 
ovannämnda, föga intensiva karaktär med en- och tvåvåningshus, steg befolk
ningstätheten i kvarteret till 516 personer, en befolkningstäthet som nästan 
kan jämföras med slumdistrikten i det dåtida London.»!* ' 

Sundbärgs undersökning sträcker sig alltså något decennium längre 
bakåt i tiden, till 1861. Även under denna tid ökar stadsbefolkningen 
kraftigt. Vi kan sålunda konstatera att även enligt Sundbärgs stati
stik var dödligheten i lungtbc störst under tider när inflyttningen till 
staden likaledes var stor. Sedan sjunker tbc-dödligheten kraftigt mot 
seklets slut trots att befolkningsökningen fortfarande är kraftig. 
Tbcn ökar åter under första världskriget, i synnerhet år 1916, då 
nivån motsvarar 1800-talsfrekvenser. Tbc-dödligheten ökar också 
under depressionsåren vid 20-talets slut.118 

Förutom under krigsåren är tbc-dödligheten i Hälsingborg lägre än 
den i Malmöhus städer tillsammantagna.119 Även jämfört med rikets 
övriga städer är tbc-dödligheten i Hälsingborg lägre. 

Tabell 55. Dödligheten i lungtuberkulos i Hälsingborg, Jönköping och Eskils
tuna, samt rikets städer 1861 — 1910, o/oo av MFM 

Hälsinborg Jönköping Eskilstuna Rikets städer 

1861-70* 2.79 2.83 4.64 3.06 
1871-80* 2.72 2.90 5.18 3.24 
1881-90* 2.67 2.54 5.42 3.00 
1891-00* 2.39 2.86 3.42 2.70 
1901-05 1.7 2.5 3.0 2.43 
1906-10 1.62 2.21 2.31 2.14 

* Avser lungsot. 

Källor: 1861-1900: Runbärg, C. 8c Sundbärg, G. (1905. 
1901 —1905: Johansson, J.E. & Moosberg, R. (Stockholm 1908), tab 4. 
1906—1910: Statistiska meddelanden, ser A, bd 1:6, SCB (Stockholm 

1915), tab D. 
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Även i tändsticksstaden Jönköping var dödligheten i tbc lägre än 
medeltalet för rikets samtliga städer under 1860—1870 och 1880-
talen. Under 90-talet ökade dödligheten i lungtbc och även under 
början av 1900-talet är den högre än medeltalet för samtliga städer. 

Av Carl Lindmans undersökning över städernas hälsotillstånd fram
går, att akuta infektionssjukdomar och lungsot dominerade döds-
orsaksspektrat under 1800-talets sista decennier och kring sekel
skiftet 1900 i både Hälsingborg, Jönköping och Eskilstuna.12 

Till följd av tändsticksfabrikens arbetsmiljö var fosfornekroser 
vanliga sjukdomar bland de anställda där.121 Varken i Hälsingborg 
eller Jönköping var således lungtuberkulosen, trots kraftig urbanise
ring och industriell expansion, nämnvärt högre än för städerna i 
medeltal. Däremot var tbc-dödligheten i Eskilstuna anmärknings
värt hög, vilket förtjänar en mer ingående undersökning. 

3.4 Konklusion 

I kapitel VI undersöktes och fastslogs städernas generellt högre tbc-
dödlighet i förhållande till landsbygden under den period när Sverige 
på allvar tog steget in i industrialismens samhälle och då urbanise
ringen tog fart. 

I detta avsnitt har industrialiseringsgradens effekter på tbc-dödlig
heten studerats. Inget ovedersägligt samband har kunnat fastställas 
mellan tuberkulosdödlighet och industrialiseringsgrad. 

Tuberkulosdödligheten i städerna ökade visserligen generellt under 
1870-talet, men ökningen föll inte alltid på de städer som fick en 
ökad andel industrisysselsatta. I många av de städer, där industri
sysselsättningen ökade på 80- och 90-talen, sjönk tuberkulosmortali-
teten. Samtidigt ökade dock tuberkulosens andel av dödligheten, 
vilket tyder på att konkurrensen från andra letala sjukdomar minska
de. Norrlands höga tbc-dödlighet tyder på att det inte i första hand är 
industrisysselsättningens omfattning utan andra levnadsnivåkompo
nenter som påverkar tbc-nivån i ett samhälle. 

Om för tbc-frekvensen negativa faktorer, som t ex dåliga bostads
förhållanden, otillräcklig nutrition, bristande hygien, dvs förhållan
den som ofta följde i den snabba urbaniseringens fotspår förelåg, 
drabbades dock städer med hög andel industrisysselsatta avsevärt 
svårare än andra, i synnerhet om de därtill var belägna i områden med 
generellt hög tbc-frekvens. Eskilstuna är ett sådant exempel. Industri
sysselsättningen som sådan tycks däremot inte ensam förmå höja en 
stads tbc-frekvens såvida inte andra för hälsan negativa faktorer före
ligger. Här krävs studier på lägre nivå där olika yrkesgrupper direkt 
kan studeras och där andra sociala grupper inom samhället inte 
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tillåts influera på undersökningen. Av detta skäl görs en fördjupad 
undersökning av Eskilstunas järn- och metallarbetare. 

4. Eskilstuna, stålets och tuberkulosens stad 

4.1 Inledning 

Eskilstuna hade således en extremt hög tuberkulosdödlighet under 
1800-talets sista decennier och kring sekelskiftet, samtidigt som 
andelen industriellt sysselsatta var den högsta i landet.122 Frågan är 
nu om dessa två förhållanden kan kopplas samman. Var den höga 
tbc-dödligheten en effekt av industriarbetet? Mer precist, var det 
sysselsättningens karaktär, dvs järn- och metallarbetet, som var 
speciellt hälsofarligt? Om så var fallet, fanns det yrkesgrupper bland 
järn- och metallarbetarna som var mer utsatta för tbc än andra? 

Järn- och metallindustrin utvecklades ur en hantverkstradition, 
som hade djupa rötter i Eskilstuna-området. Redan vid 1700-talets 
mitt sysselsattes många i olika former av metallhantverk. Är 1771 
grundades Fristaden, som innebar ett särskilt stöd till och expansion 
av metallhantverket. Inledningsvis undersöks därför lungsotsfre
kvensen i Eskilstuna decennierna kring Fristadens tillkomst. Därefter 
görs en jämförelse mellan lungsotsdödligheten i själva staden jämfört 
med grannsocknarna. Sedan undersöks tuberkulosen under den 
expansiva industriella fasen vid 1800-talets slut. En jämförelse görs 
mellan tbc-frekvensen i riket och i Eskilstuna fram till andra världs
krigets slut. Slutligen behandlas tuberkulosens förekomst bland järn-
och metallarbetare i Eskistuna utifrån en medicinsk undersökning 
som utfördes år 1911. 

4.2 1 700-talets Eskilstuna, smedjor och tuberkulos 

Eskilstuna var vid 1700-talets mitt en småstad med ca 500 invånare. 
Befolkningen var förhållandevis homogen.123 I stadens omedelbara 
närhet, i grannsocknarna Kloster och Fors fanns två burk, Carl 
Gustafs bruk och Tunafors bruk. Under 1700-talets senare hälft 
samredovisas stadens befolkning i de statistiska tabellerna 
med dessa församlingar.124 Bruksbefolkningen utgjorde ca 10% av 
en sammanlagd befolkning på knappt 2 000 i hela Eskilstuna-områ
det. 

Ar 1771 grundades Eskilstuna-Fristad, ett område som undantogs 
från skråtvånget med såväl fri prissättning som fri avsalu av sina 
produkter.12 Fristadens tillverkning expanderade snabbt och 
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Tabell 56. Befolkning, total dödlighet och dödlighet i lungsot, per 1 000 av 
MFM och i % av alla döda i Eskilstuna-området* 1749—1801, 
jämförelsetal för riket inom parentes. 

Total dödlighet Lungsot*** Lungsot*** 
Period** Befolkn o/oo o/oo av bef. % av alla döda 

1749-55 1 947 26.34 (26.25) 4.48 (2.17) 17.0 (8.3) 
1756-60 2 233 32.96 (28.19) 4.21 (2.09) 12.8 (7.4) 
1761-65 2 305 36.62 (28.97) 2.69 (2.11) 7.3 (7.3) 
1766-72 2 456 29.90 (26.22) 2.15 (2.00) 7.2 (7.6) 
1780-85 2 994 38.81 (27.80) 3.07 (2.10) 7.9 (7.9) 
1786-90 3 163 28.26 (28.26) 3.29 (2.43) 11.6 (8.6) 
1791-95 3 163 33.32 (25.21) 3.92 (2.35) 11.8 (9.3) 
1796-01 3 350 27.86 (25.65) 2.69 (2.44) 9.6 (9.5) 

Beräkningsmetoderna redovisas i not 127. 

* Med Eskilstunaområdet avses Eskilstuna stad, Fristaden, Kloster och Fors 
församlingar 

** Lakun 1774—1779, 1773 är exkluderat. Jämförelsetalen avser jämna 
femårsperioder 1751/1755 osv. 

*** 1749—1772 avses lungsot /bröstsjuka och blodstörtning, 1780—1801 
avses lungsot och blodstörtning. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, serie G, Eskilstuna kyrkoarkiv, (ULA ), samt 
Sundbärg, G. (1905), tab 2. 

befolkningen ökade, medan däremot den gamla staden stagnerade. 
Fristaden var ett avgränsat område som skildes från den gamla 
staden av Eskilstuna ström.1 Men det fanns också hantverkare 
som ägde gårdar och/eller var bosatta i den gamla staden, trots att 
de formellt flyttat sin verksamhet till Fristaden. I mortalitetsstati-
stiken kan inte Fristadens och den gamla stadens befolkning skiljas 
från varandra. I tabell 50 redovisas därför förhållandena i hela 
Eskilstunaområdet. 

Eskilstunaområdets totala dödlighet låg liksom lungsotsdödlig
heten över rikstalen. Under 1760-talet sjunker tbc-dödligheten kraf
tigt i staden liksom sjukdomens andel av alla. döda. Andelen lungsots
döda är för perioden 1761 — 1785 lika eller till och med lägre än riks
genomsnittet. Därefter ökar tbc-dödligheten och dess andel av alla 
döda kraftigt från 1780-talets mitt, för tbc-mortaliteten något tidi
gare. 
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4.3 Det tidiga 1800-talet, en jämförelse mellan tuberkulosen i 
staden och i grannsocknarna 

Under 1800-talet kan utvecklingen i staden studeras skild från 
Kloster och Fors. Däremot är det fortfarande inte möjligt att under
söka eventuella skillnader mellan gamla stadens och Fristadens be
folkning. 128 

Av tabell 57 framgår att stadens befolkning ökade kraftigt under 
1800-talets första decennier, medan däremot randsocknarna i stort 
sett stod stilla. Mortaliteten var anmärkningsvärt hög inom hela om
rådet, det gäller såväl staden som randsocknarna. 

Dödligheten i lungsot var synnerligen hög i själva staden medan 
däremot Kloster och Fors endast befann sig något över rikstalen, 
se tabell 58. Diskrepansen i randsocknarna är inte större än att den 
kan förklaras med Sörmlands generella överdödlighet i lungsot visavi 
riksmedeltalen.129 

Nästan hälften av den gamla stadens befolkning fick sin försörj
ning direkt eller indirekt från hantverkssektorn. I Fristaden var hant
verkshushållen än mer dominerande. 85% av alla hushåll i Fristaden 
med 80% av dess befolkning var beroende av olika hantverk.130 

Läder- och skinnberedning liksom andra »vardagshantverk» i städerna 
dominerade i den gamla staden, medan smide och metallhantering 
dominerade i Fristaden. Eftersom Fristaden snart var dubbelt så stor 
som den gamla staden, var också antalet hantverkare inom metall
sektorn dominant. Yrkesstrukturen var således ganska speciell jäm
fört med andra städer av motsvarande storlek. Under 1800-talets 
första decennier framträdde en social skiktning med en allt mer mar
kant hantverkareunderklass: å ena sidan ökad skuldsättning och eko
nomiskt beroende bland flertalet smidesarbetäre, å andra sidan en 
grupp förmögna manufakturister som ökade sin andel av produk
tionen.131 

Den extremt höga dödligheten i lungsot kan kanske förklaras med 
den speciella yrkesstrukturen och därmed förknippade förhållanden, 
i synnerhet polariseringen mellan olika grupper i samhället. Om så är 
fallet borde dödligheten i tuberkulos varit fortsatt hög allt eftersom 
järn- och metallindustrin expanderade, med fortsatt dominans av de 
hälsofarliga produktionsmetoder, som rådde inom järn- och stål
industrin under 1800-talet och med fortsatt pressande ekonomiska 
villkor för arbetarna.132 
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Tabell 57. Befolkning och total dödlighet, per 1 000 av MFM i dels Eskils
tuna stad och Fristad, dels Kloster och Fors och med jämförelse
talför hela riket, 1802—1830 

Eskilstuna stad Kloster Eskilstuna-
och Fristad och Fors området 

Total Total Total Hela 
dödl dödl dödl riket 

Befolkn o/oo Befolkn o/oo Befolkn o/oo o/oo 

1802-05 1 530 31.37 2 105 23.28 3 635 27.33 24.35 
1806-10 1 693 36.62 1 955 27.11 3 648 31.87 32.11 
1811-15 1 946 29.80 1 859 36.58 3 805 33.19 27.11 
1816-20 1 978 30.33 1 931 31.59 3 909 30.96 24.63 

1821-25 2 202 30.43 2 015 28.39 4 217 29.41 22.07 
1826-30 2 536 34.15 2 092 28.39 4 628 31.27 25.10 

Beräkningsmetoden redovisas i not 127. 

Källa: Statistiska tabeller, tab i-III, serie G, Eskilstuna kyrkoarkiv (ULA) samt 
Sundbärg, G (1905), tab 2. 

Tabell 58. Dödlighet i lungsot, per 1 000 av MFM och i % av alla döda i dels 
Eskilstuna stad och Fristad, dels Kloster och Fors, med jämförel
se tal för hela rike t, 1802—1830 

Eskilstuna stad Kloster Eskilstuna Hela 
och Fristad och Fors området riket 

o/oo % o/oo % o/oo % o/oo % 

1802-05 5.39 21.5 2.61 11.2 4.00 16.4 2.37 9.7 
1806-10 7.32 20.0 2.86 10.6 5.09 15.3 2.65 8.3 
1811-15 4.62 15.5 3.23 8.8 3.93 12.2 2.73 10.1 
1816-20 6.77 22.3 2.69 8.5 4.73 15.4 2.65 10.9 
1821-25 6.27 20.6 3.08 10.8 4.68 15.7 2.64 12.0 
1826-30 5.68 16.6 3.15 11.1 4.42 13.9 2.90 11.5 

Beräkningsmetoden redovisas i not 127. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III, serie G, Eskilstuna kyrkoarkiv (ULA ) samt 
Sundbärg, G (1905), tab 2. 
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4.4 Tbc och industriell expansion i sekelskiftets Eskilstuna 

Från 1860 när det åter finns statistik tom ökar lungtuberkulosen 
för att nå ett maximum om 5.42 o/oo eller 23.3% under 80-talet. I 
tabell 53 avses enbart Eskilstuna stad. En stor del av de nytillkomna 
industrierna lokaliserades till randsocknarna, och många arbetare 
var också bosatta (och därmed skrivna) där. Tyvärr saknas uppgifter 
om dödsorsaker i dem efter 1830, eftersom de var landsbygdssock
nar. I början av 1900-talet inkorporerades dessa områden. Det för
klarar delvis den stora befolkningsökningen under århundradets 
första decennium, 

Eskilstuna var vid 1800-talets slut alltså en utpräglad industri
stad. Expansionen hade varit snabb och intensiv. Under 1870-talet 
blev övergången från hantverk till fabrikssystem alltmer märkbar. 
Ångkraften togs i bruk och antalet arbetare ökade. Vid 70-talets slut 
närmade sig arbetarnas antal 2 000.133 Staden var till ytan alltför 
liten för att rymma alla nytillkomna. Detta var också förklaringen 
till den ovan nämnda expansionen i randområdena. Dessa utveckla
des till kanske ännu mer utpräglade industrisamhällen än staden själv. 
När de år 1907 införlivades tillförde de staden en befolkning om 
6 000 personer.134 

Under 1900-talets början sjunker tbc-dödligheten snabbt i Eskils
tuna, i synnerhet efter kriget, då den är lägre än medeltalet för samt
liga städer. Andelen tuberkulosfall av alla döda var betydligt över 
stadsgenomsnittet ända fram till 1920-talet, sedan sjunker också den 
mycket snabbt, snabbare än för städerna i allmänhet. Detta tyder 

Tabell 59. Befolkning, total dödlighet och dödlighet i lungtuberkulos per 
1 000 av MFM i Eskilstuna stad, jämfört med rikets samtliga 
städer 1861 —1900 

Total dödlighet Tbc Tbc, % av 
o/oo av MFM alla döda 

Alla Alla Alla 
MFM Eskilstuna städer Eskilstuna städer Eskilstuna städer 

1861-70 5 038 31.6 26.2 4.64 3.06 14.7 11.7 
1871-80 7 005 30.1 24.0 5.18 3.24 17.2 13.5 
1881-90 9 243 23.2 19.7 5.42 3.00 23.3 15.2 
1891-00 12 168 17.2 17.4 3.42 2.70 19.9 15.6 

1861-00 8 364 25.5 21.8 3.67 3.00 18.8 14.0 

Källa: Runborg, C & Sundbärg, G (1905), tab 1-4. 
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Tabell 60. Befolkning, total dödlighet och dödlighet i tuberkulos, per 1 000 
av MFM och i % av alla döda i Eskilstuna*, jämfört med rikets alla 
städer, fernårsme deltal 

Total dödlighet Tbc, o/oo Tbc, % av 
o/oo av MFM alla döda 

Alla Alla Alla 
MFM Eskilstuna städer Eskilstuna städer Eskilstuna städer 

1901-05 3.00 2.43 21.7 15.6 
1906-10 2.32 2.14 18.4 15.0 
1911-15 28 900 11.42 13.39 2.45 2.36 21.5 17.7 
1916-20 30 201 11.41 13.27 2.00 2.09 17.7 15.7 
1921-25 30 286 9.94 11.13 1.43 1.58 14.6 14.2 
1926-30 31 255 10.79 11.19 1.02 1.36 9.5 12.1 
1931-35 33 533 11.02 11.09 0.89 1.10 8.1 9.9 
1936-40 38 408 10.70 10.74 0.63 0.78 5.8 7.3 
1941-45 43 234 9.43 10.01 0.56 0.65 5.9 6.6 

* 1907 inkorporeras Kloster och Fors. 

Källa: Arosenius, E (1911—1948), tab 2. 

på att livsvillkoren förbättras snabbare i Eskilstuna än i städerna i 
gemen. Samtidigt blev stadens näringsstruktur mer differentierad. 
Järn- och metallarbetarnas andel av stadsbefolkningen blev allt 
mindre. 

Frågan är om den höga tbc-dödligheten under 1800-talets slut och 
1900-talets första decennier, kan förklaras med industriarbetets nega
tiva inverkan, eller om det är andra förhållanden i staden, som främst 
förorsakat den höga tbc-dödligheten. För att belysa detta undersöks 
nu förhållandena bland Eskilstunas järn- och metallarbetare i början 
av 1900-talet. 

4.5 Tuberkulos bland järn- och metallarbetare 

Bengt Berglund har i den tidigare nämnda avhandlingen »Industri
arbetarklassens formering» bl a undersökt sjukfrånvaron i en av 
Eskilstunas större industrier, Eskilstuna Jernmanufåktur (Jernbo-
laget). Jernbolaget hade år 1905 sammanlagt 294 anställda.135 

Med hjälp av den frivilliga sjukkassans material har Berglund kunnat 
mäta antalet sjukdagar/sjukfall från 1880 till 1910. Utifrån en be
varad kladd över sjukfrånvaron 1907 har sjukdagarna beräknats på 
olika sjukdomstyper (sjukdomarnas lokalisering och art). Samman
lagt förekom år 1907 6125 sjukdagar (4 982 män och 1 143 kvin
nor) 45% av de registrerade sjukdagarna förorsakades av sjukdomar 
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lokaliserade till luftvägarna, det var förkylning, influensa, lungsot 
samt andra åkommor i öron, näsa, hals och lungor. Tyvärr redogör 
Berglund inte närmare för om det var några speciella yrkesgrupper 
som främst drabbades av bröst- och lungsjukdomar. Förutom stad
gad sjukhjälp kunde personer med allvarliga sjukdomar även erhålla 
extra sjukhjälp. De var år 1907 112 män och 22 kvinnor. Lungsoten 
dominerade helt bland dessa.136 

Av Carl Lindmans redogörelse över dödsorsakerna i Sveriges 
städer framgår det, att infektionssjukdomarna dominerade i Eskils
tuna, och att lungsoten var den största av dem.13^ I stadsläkaren 
Mossbergs berättelse från 1875 ges följande förklaring: 

»Orsaken till den stora dödligheten äro osunda bostäder, flerstädes för tät 
befolkning i små rum, vanvård av barn, o ordentligt lefnadssätt och de ogynn
samma förhållanden, som pläga åtfölja en arbetare-befolkning.»^® 

Dessa förhållanden var ingen ny företeelse. Redan 1851 gav lasa
rettsläkaren Malm följande skakande redogörelse om arbetarnas 
brännvinsmissbruk : 

»Fredagsaftonen kl. 6, då arbetet slutar, börjar supandet, det fortsättes lör
dag, söndag, måndag och af mången äfven tisdagen och dessa dagar gå de i 
ständigt rus utan att förtära någon mat utom öl och dåligt svagdricka. Nästan 
hela den för veckan beräknade kvantiteten går under dessa dagar åt och de 
öfriga arbeta de och dricka vatten. På maten förmodar las.-läk. mången ej 
heller då gör särdels skada. Följderna häraf ligga för ögonen. Hvad som an
vändes till brännvin måste saknas i födan, beklädnaden, barnens omvårdnad, 
hvaraf ock den stora dödligheten bland dessa. Oförmögen slutligen att äfven 
njuta någon födande näring lefva de, som ofta säges, endast af brännvin och 
framsläpa på detta sätt ett uselt lif tills någon särskild omständighet tillstöt e 
för hvilken de duka under, oftast innan beslutet att tillkalla läkaren sättes i 
verket, hvilket de i allmänhet ej skynda med, isynnerhet då det gäller barnen, 
hvilka fiere ej så ogärna se att de blifva kvitt.»**" 

Lite längre ner i sin rapport skriver lasarettsläkaren 

»Lungsot är bland supare sällsynt, och är detta ett stöd för åsikten om spiri
tuösa dryckers hämmande inverkan på tuberkulosens utveckling.» 

En märklig slutsats med tanke på den höga lungsotsdödligheten och 
det likaså allmänna brännvinsmissbruket. Modern forskning visar 
som tidigare nämnts att ett visst samband finns mellan alkoholmiss
bruk och tuberkulos.141 

Är 1911 företog doktor Nils Holmin på uppdrag av Svenska 
Nationalföreningen mot Tuberkulos en specialundersökning av 
tuberkulosfrekvensen bland stadens järn- och metallarbetare. Det var 
den första undersökningen av detta slag över arbetare i ett visst yrke 
i Sverige. 

Det år som Holmins undersökning ägde rum hade Eskilstuna 
28 000 invånare, dödligheten var något lägre än rikets. Stadens 
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tuberkulosdödlighet utgjorde 2.46 o/oo eller 21.3% av samtliga av
lidna.142 Detta var höga tal jämfört med omgivningen. Totalt hade 
Södermanland en tbc-dödlighet på 1.67 o/oo, därav hade landsbyg
den 1.46 o/oo och städerna 2.28 o/oo. I Eskilstuna provinsialläkar
distrikt, dvs landsbygden runtomkring staden, men ej själva staden, 
var tuberkulosdödligheten 1.94 o/oo eller 13.0% av samtliga döda. 

Genom att både Eskilstunas fabriksförening (en arbetsgivareföre
ning) och järn- och metallarbetareförbundet verkade för undersök
ningens genomförande blev bortfallet mycket litet. Undersökningen 
avser dock endast dem som arbetade vid den tiden, dvs sjuka som 
inte orkar arbeta ingår inte. Med tanke på att tuberkulosen är en 
sjukdom, som efter en tid gör den sjuke oförmögen till så pass tungt 
arbete, som det här var tal om, kan man anta att de erhållna resulta
ten är en underskattning av tuberkulossjukligheten. 

Sammanlagt undersöktes 4 133 arbetare av dem var de flesta män, 
endast 210 var kvinnor. Kvinnorna arbetade med paketering, 
putsning och polering eller i en emaljverkstad. Bland kvinnorna kon
staterades 28.6 o/oo lungtuberkulos och 14.3 o/oo annan tuberkulos. 
För männen konstaterades 18.4 o/oo lungtuberkulos, 5.9 o/oo 
annan tuberkulos och 8.7 o/oo misstänkt tuberkulos. Kvinnornas 
anmärkningsvärt höga tuberkulossjuklighet beror på att en stor del 
(35%) av dessa kvinnor tagit fabriksarbete, därför att deras män varit 
sjuka eller dött i tuberkulos. 

Tabell 61 visar tuberkulosens omfattning bland de manliga arbe
tarna inom olika yrkesgrupper. Av männens yrkesfördelning framgår 
flera intressanta drag. Anmärkningsvärd är bl a gjutarnas låga tuber
kulos-frekvens. Gjuteriarbetet var dammigt och tungt. Arbetet var 
dock mer välavlönat, deras ansvar och anseende var också större än 
de andra yrkesgruppernas. Det är också möjligt att denna grupp 
underrepresenterats mer än de övriga genom att de sjuka inte togs 
med i undersökningen. I det tunga gjuteriarbetet slutade man kanske 
tidigare om man blev lungsjuk. Sliparna var den mest utsatta yrkes
gruppen. Hos dem var tuberkulosfrekvensen nära fem gånger så stor 
som bland andra grupper. Om sliparnas arbetsförhållanden sägs: 

»Det lider väl intet tvifvel, att orsaken till tuberkulosens härjningar bland 
sliparna ligger i de hygieniska missförhållanden. 

För att såvitt möjligt förhindra att det damm, som bildas vid slipningen, 
ryker omring i arbetslokalen, användes dels en kraftig fläkt, som suger ut luf
ten genom en huf, placerad öfver slipstenen, dels begjutes stenen ständigt med 
vatten. Härigenom minskas om också ej upphäfvas de värsta olägenheterna, 
inandningen av dammet, men detta kan ej åstadkommas med mindre än 
tvänne andra skadliga faktorer, fuktig luft och starkt luftdrag, i stället införas. 
Båda dessa äro givetvis i hög grad ägnade att framkalla och vidmakthålla kro
niska bronkiter, och att sådana spela en viktig roll för utlösande af den tuber-
kulösa processen, torde icke kunna betviflas. Vid vissa tillfällen då stenen 
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Tabell 61. Tuberkulossjukligheten bland manliga järn- och metallarbetare i 
Eskilstuna år 1911 

Antal Lungtbc Misstänkt Lungtbc 
under lungtbc + misstänkta 

Yrkesgrupper sökta Antal o/oo Antal o/oo Antal o/oo 

Gjutare 214 1 4.7 — — 1 4.7 
Fabriksarbetare 797 6 7.5 4 5.0 10 12.6 
Filare 586 8 13.7 1 1.7 9 15.4 
Filhuggare 67 2 29.9 1 15.0 3 44.8 
Knifarbetare 158 2 12.7 1 6.3 3 19.0 
Lås arbetare 90 2 22.2 3 33.3 5 55.6 
Maskinarbetare 475 12 25.3 4 8.4 16 33.7 
Metallgjutare 43 — — 1 23.3 1 23.3 
Metallputsare 49 1 20.4 1 20.4 2 40.8 
öfriga metallarbetare 378 6 15.0 5 13.2 11 29.1 
Smeder 228 4 17.6 2 8.8 6 26.3 
Hej ar smeder 64 - - - - - -

Plåtslagare 69 1 14.5 - - 1 14.5 
Träarbetare 231 8 34.6 3 13.0 11 47.6 
Slipare 131 10 76.3 5 38.2 15 114.5 
Smärglare 240 5 20.8 3 12.5 8 33.3 
Valsverksarbetare — — — — — — — 

Stål- o metalltryckare 84 4 47.6 - - 4 47.6 

Summa 3 923 72 18.4 34 8.7 106 27.0 

Källa: Holmin, N. (1911), s 13. 

genom slipningen blifvit ojämn, jämnas den, »rifves», genom att ett grovt 
järn med en skarp kant slipas mot densamma, och härvid står ett moln af 
slipdamm omkring stenen. Sliparna äro således gemenligen i hög grad utsatta 
för inandning af slipdamm, och erkännas måste, att svårigheterna att etablera 
ett verksamt skydd häremot äro mycket stora.»1^4 

Holmin ger i ovanstående citat en mycket värdefull skildring av 
själva arbetsprocessen i sliperiet. Samtidigt saknas motsvarande 
redogörelse från gjuteriet. Vad var det som orsakade de stora skill
naderna i tuberkulos mellan dessa två arbetsuppgifter, som båda 
var dammiga och utfördes i dragiga lokaler? Holmin anför själv en 
skillnad, kanske den avgörande: alkoholen. Just sliparna var ökända 
för sin stora alkoholkomsumtion.145 

Genom att undersöka sjukkassornas statistik för ett antal år kunde 
Holmin konstatera att letaliteten bland sliparna var mångdubbelt 
högre än hos de andra yrkesgrupperna. Ca 10% av arbetarna var 
slipare och smärglare, nästan 30% av alla sjukdomsfall i tbc fanns i 
den gruppen och 40% av dödsfallen i tuberkulos. Ett mycket klart 
bevis för hur olika sjukdomen kan slå inom olika grupper och vilka 
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gradskillnader som finns i prognosen vid redan konstaterad tbc 
mellan olika yrkesgrupper.14 

De slipstenar som användes var av sandsten. Genom modern forsk
ning vet vi att slipdammet från dessa kan ge upphov till pneumo
konioser, t ex silikos.147 Tbc-frekvensen är idag betydligt högre hos 
siliko-exponerade, t ex arbetare i gruvor, kemisk industri, betong
arbete etc. Pneumokonios förstärker immunreaktionen vid t ex 
tuberkulos och försämrar därmed sjukdomstillståndet. Letaliteten 
ökar därmed. 

Brytningen av bly i Laisvall under andra världskriget är ett 
modernt exempel på siliko-tuberkulos. Malmen innehöll 80-90% 
k v a r t s  o c h  b r y t n i n g e n  f ö r e t o g s  u t a n  n å g r a  s k y d d s å t g ä r d e r ,  t o m  
torrborrning företogs. Många arbetare insjuknade i pneumokonios, 
främst silikos och personer med tbc blev akut sjuka.148 Den s k 
Orsasjukan, bland stenarbetare i Orsa, som uppmärksammades redan 
på 1700-talet torde också ha samma förklaring. I ett flertal studier 
från 1800-talets England ges också exempel på hög dödlighet bland 
slipare, i synnerhet män under 35 år, i något som benämndes 
»grinders sickness», dvs sliparesjuka.149 Även Gotlands sandstens
arbetare var en i detta hänseende utsatt grupp.150 

Holmins undersökning bekräftar, att järn- och metallindustrins 
arbetare hade en högre tuberkulosfrekvens än andra, och att skill
naderna mellan olika yrkesgrupper var stora. Holmin konstaterar 
också att sjukdomen sedan sprids vidare inom de familjer den fått 
fäste i. Bland de friska arbetarna förekommer tuberkulos hos andra 
familjemedlemmar i 17% av alla fallen, medan motsvarande värde 
för lungsiktiga arbetares familjer är 30.6%. Bland de friska männen 
har 7.9% av föräldrarna tuberkulos, och bland de lungtuberkulösa 
15.3%. Motsvarande tal för syskon till arbetare är 4.2% och 9.7%. 
I stort sett'verkar således tuberkulosen finnas dubbelt så ofta hos de 
tuberkulösas anhöriga som hos icke tuberkulösa. 

I en industristad som Eskilstuna var vid denna tid således tuberku
losen mer än dubbelt så vanlig som i de små, så gott som industri
lösa städerna Sigtuna, Mariefred och Trosa i samma del av landet. 
Holmins undersökning visade att stadens industrisysselsatta drabba
des mycket hårt. Trots dessa starka indicier är det ändå inte helt 
avgjort, att det var industriarbetet som sådant, som orsakade den 
höga tbc-sjukligheten, utom möjligen för sliparna som kan tänkas 
ha haft silikos. Av Holmins undersökning framgår att de sjuka indu
striarbetarnas familjer också drabbades mycket hårt. Berodde det 
enbart på smitta, eller var det något i arbetarnas levnadsvillkor som 
förorsakade den höga tbc-frekvensen. Hur var till exempel boende-
förhållandena bland stadens industriarbetare och deras familjer? 
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4.6 Konklusion 

I Eskilstuna utvecklades tidigt en hantverkstradition inom järn- och 
metallsektorn. Mot slutet av 1800-talet expanderade staden kraftigt, 
och den industriella karaktären blev mer uttalad. Vid sekelskiftet 
hade Eskilstuna den högsta andelen industrisysselsatta i landet. 
Tbc-dödligheten var likaledes hög. 

I detta avsnitt fastslås, att ett visst samband förelåg mellan dessa 
två faktorer. Det var inte industrialiseringen som sådan utan snarare 
järn- och metallarbetet, i synnerhet slipning och smärgling, som 
visade sig vara förödande för tuberkulos-situationen. 

Redan från 1700-talets mitt var såväl den totala dödligheten som 
tbc-dödligheten avsevärt högre än medelvärdet för riket. Själva 
stadskärnan, dvs Fristaden och den gamla staden hade en hög andel 
hantverkare sysselsatta i järn- och metalltillverkning. Det var också 
här som lungsotsdödligheten var hög. I randsocknarna var förhållan
dena betydligt gynnsammare. Under 1800-talets senare hälft utveck
lades dock en stor del av metallindustrin i dessa områden, som sedan 
i början av 1900-talet inkorporerades i staden. Tbc-dödligheten ökar 
fram till 1880-talet därefter sjunker den successivt med undantag 
av krigsåren. 

I en medicinsk undersökning av järn- och metallarbetarna från 
1911 redovisas tuberkulosens förekomst bland olika yrkesgrupper. 
Sliparna hade en tbc-sjuklighet som var nära fem gånger så stor som 
hos övriga yrkesgrupper. Dessutom var prognosen särskilt ogynnsam 
för dem. Denna sjukdomsbild med ökad frekvens av tbc med dålig 
prognos stämmer väl med senare tiders beskrivna siliko-tuberkulos. 
över 40% av alla dödsfall i tbc återfanns bland sliparna och smärg-
larna trots att bara 10% av arbe tar s tyr kan hade sådana sysslor. 

Även andra faktorer än yrkesarbetet kan ha bidragit till den höga 
tuberkulosfrekvensen. Hit hör den stora alkoholkonsumtionen, som 
redan från 1800-talets mitt finns dokumenterad av stadens lasaretts
läkare och senare i hälsovårdsnämndens berättelser. Särskilt sliparna 
var kända för en hög alkoholkonsumtion. En ökad tuberkulossjuk-
lighet bland de anhöriga till tbc-sjuka yrkesarbetare har även konsta
terats. En faktor som torde haft effekt på denna form av smittsprid
ning är arbetarnas boendeförhållanden som därför granskas utför
ligare. 

292 



5. Boendet 

5.1 Syfte 

»Däruppe låg grå lungsotsgårdar. Man såg 
att de var lungsotsgårdar därför att de var 
grå. I röda, bredbukiga gårdar trivdes 
lungsoten inte så bra, och i gårdar med 
telefon och ny separator och självbindare 
fick den aldrig fäste.» 

Eyvind Johnsson Sagan om dimman och 
lungsoten. 

Människans boen de förhållanden under gångna sekler är svåra, ja näst 
intill omöjliga att statistiskt belägga. Adekvata källserier saknas. Men 
enskilda undersökningar av olika gruppers eller områdens bostads
förhållanden finns, särskilt för städernas vidkommande från 1800-
talets mitt. I kapitel III redovisades några klassiska undersökningar 
som avsåg industrialismens engelska städer.151 I det följande skall 
några svenska undersökningar redovisas med särskild hänsyn till 
huruvida eventuella skillnader finns i tuberkulos frekvens mellan olika 
industriarbetargrupper och områden med skilda boendeförhållanden. 
Avsikten är att belysa hur förändringar i boendemiljön bidrar till att 
förändra tbc-frekvensen inom olika områden. 

5.2 Industriarbetarnas bostadsförhållanden 

I den tidigare refererade undersökningen av Eskilstuna järn- och 
metallarbetare undersöktes också arbetarnas boendeförhållanden. 
Resultaten var nedslående. De flesta familjer hade oavsett familje
storlek inte mer än ett rum och kök. En uppmätning av 20 famil
jers bostäder gav i medeltal en rumsvolym om 50 m3.15^ För 4 118 
undersökta personer som lämnade uppgifter om sitt boende var 
situationen enl tabell 56. 

Litet över hälften disponerar ett halvt rum eller mer, och nästan 
hälften av alla undersökta har mindre än ett halvt rum att disponera 
och då har även köken räknats som rum. Tyvärr finns det inga upp
gifter om bostädernas kvalitativa standard, men i provinsialläkarnas 
rapporter återkommer ideliga påpekanden om den dåliga bostads
situationen. Frågan är om denna bostadssituation är den för tiden 
vanliga; om dessa arbetares boende skiljer sig från andra Eskilstuna-
bors och om Eskilstuna som helhet avviker från andra städers 
bostadsförhållanden. För att söka besvara dessa frågor har boende-
situationen i några andra städer också studerats. 
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Tabell 62. Järn- och metallindustriarbetarnas bostadsförhållanden i Eskilstuna 
år 1911 

Antal % 

< 1 rum 516 12.6 
1 < 2/3 rum 653 15.9 
2/3 < 1/2 rum 1 105 26.9 
1/2 < 1/3 rum 1 141 27.6 
1/3 < 1/4 rum 500 12.1 
1/4 < 203 4.9 

Summa 4 118 100.0 

Källa: Holmin, N. (1911), s 7. 

Det finns många samtida vittnesbörd om städernas tilltagande 
pauperism och myndigheterna genomförde flera omfattande utred
ningar som idag är värdefulla dokument över tidens bostadsför
hållanden. 

I ett betänkande från Göteborg år 1865 sägs t ex om arbetarbe
folkningens bostäder: 

»De bostäder, som i allmänhet innehafvas af arbetarklassen, äro ofta lägen
heter i gamla, bofälliga, upprötta trähus, antingen sjelfstående eller liggande 
på gården till någon nyare bättre byggnad. Vinden spelar här in genom otäta 
fönster, dörrar, som ej kunna stängas och de murkna väggarne. Golfven äro 
i öfre våningen öfver ett brygghus, vedbod eller dylikt, dragiga och kalla, på 
nedre botten upprötta, ofta fuktiga af väta, som vid regn eller töväder suger 
sin in i fogningarna mellan de gamla bräderna i tak och väggar, och från går
den rinner ned och stannar under byggnaden. Eldstäderna röka oftast in. Vid 
köld förslår intet bränsle att skaffa tilräcklig värme, och denna måste hållas 
inne medelst sorgfälligt tillstoppande af hål och springor med trasor, som i 
sin mån bidraga att göra den förut osunda luften ännu osundare och detta ju 
mera, desto bättre det lyckas att härigenom utestänga den yttre kalla luften. 
Köld, rök, fukt och osund luft äro således här de vanliga ölägenheterna.»^^ 

I det citerade betänkandet jämför man arbetarnas bostäder med 
cellfängelserna och konstaterar att en fånge kan tillgodoräkna sig lika 
stor luftvolym i sin cell som en hel familj i en vanlig arbetarbostad. 
Också luftrenhet, hygienen i rummen, värme och ventilation är enligt 
betänkandet hos fångarna »ojemförligt bättre» än i arbetarnas bostä
der. I betänkandet konstateras vidare att: 

»I dessa källarerum äro innevånarne sällan friska. Männerna, som hafva sitt 
arbete ute, lida jemförelsevis minst, mera qvinnorna, som plågas af rheumati-
ska åkommor, kroniska bröstsjukdomar, bleksot mm., mest barnen. I mörker, 
fukt och smutsiga trasor uppväxer här ett uselt slägte af bleka, pussiga, med 
skrofler, tuberkler, rachitis och kroniska tarmkanalsjukdomar behäftade 
barn.»^4 
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Tabell 63. Dödligheten i lungsot inom olika bostadsområden i Göteborg 
1869—1876, per 1 000 av folkmängden och i % av alla döda 

Stadsdelar 

Total 
dödlig
het, o/oo 

Lungsot 
o/oo av 
bef 

Lungsot 
% av 
alla döda 

Antal döda 
i lungsot 

Staden inom Vall 15.4 2.3 14.9 352 
graven 

Masthugget och 
Majorna 

23.4 3.4 14.5 352 

Haga och Hagaheden 23.4 3.3 14.1 426 
Stampen och 
Redberget 

23.4 2.7 11.5 121 

under distrikt:* 
Södra staden 12.9 2.1 16.2 140 
Masthugget och 
Maj ornas berg 

24.6 3.4 13.8 374 

F attigf örsörjningen - - - 280 

* Underdistrikten avser del av staden inom Vallgraven respektive Masthugget 
och Majorna. Uppgifter om totala antalet fattigförsörjda saknas. 

Källa: Hey m an, E. (1877), s 56. 

I Elias Heymans avhandling om Göteborgs mortalitet och hälsovård 
från 1877 sägs om bostäderna att dessa var sådana att 

»så kallade husepidemier vid hvarje gängse farsot uppträda, och hvilka van
ligtvis bilda infektionshärdar för hela den kringliggande trakten.»*55 

Heyman konstaterar att lungsoten är en av de vanligaste dödsorsa
kerna. Som orsaker till lungsoten anför han dålig luft, dåliga bostä
der, otjänlig eller otillräcklig föda och umbäranden av olika slag, dvs 
förhållanden som ofta är förknippade med fattigdom. Men de för 
tiden vanliga förklaringarna arv och konstitution diskuteras ock
så.156 Heuman undersökte även lungsotsdödligheten inom olika 
bostadsområden i Göteborg, se tabell 63. 

Av tabellen framgår att Masthugget, Majorna och Haga, dvs om
råden som under den studerade tiden var arbetarförstäder hade en 
betydligt högre lungsotsfrekvens än staden inom Vallgraven. Däre
mot var lungsotens andel av dödligheten högre inom Vallgraven till 
följd av områdets generellt lägre dödlighet. I en delstudie av södra 
staden contra Masthuggets och Maj ornas berg framträdde skillnader
na än tydligare. I de undersökta stadsdelarna var andelen befriade 
från mantalspenningar och personlig skyddsavgift avsevärt högre än 
hos befolkningen inom Vedigraven. Lungsot, fattigdom och dåliga 
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bostadsförhållanden var kända företeelser för Göteborgs arbetarebe
folkning vid den undersökta tiden.157. Av Hälsovårdsnämndens 
årsberättelser framgår att skillnaderna i dödsorsakspanoramat stads
delar emellan var synnerligen stabilt även under de efterföljande 
decennierna.158 

Vid 1800-talets slut och under 1920-talet genomfördes ytter
ligare några bostadsundersökningar i Göteborg. I dessa konstateras 
att luftvolymen ökat något men att trångboddheten alltjämt var be
svärande. Bostadssituationen förbättrades långsamt, men på 1920-
talet saknade alltjämt 60% av alla barn i Göteborg egen säng. De fick 
sova tillsammans med föräldrar eller syskon, ofta låg 4-5 personer i 
sängen eller utdragssoffan. I Göte Brinks minnesbok om hans barn
dom i arbetarstadsdelen Landala i detta sekels början finns många 
skakande interiörer från hem där det kunde bo tio personer i ett 
rum och kök i ständig kamp mot »lössa, pankor och kackerlac-
kor».159 

Hans Wallentin redovisar i sin avhandling om arbetslöshet och 
levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet hur bostadssitua
tionen förändrades mellan de två bostadsräkningarna 1920 och 
1930.160 Huvuddelen »nybyggda bostäder» bestod av små lägenheter 
om ett rum och kök som efterhand ökade med ytterligare ett rum. 
Samtidigt redovisar Wallentin hur drygt 2/3 av de lägre tjänstemän
nen och arbetarna var inneboende, vilket måste ha betytt att bostads
bristen var betydande. 

En grupp industriarbetare vars bostadsproblem ofta omtalats är den 
norrländska sågverksindustrins. I kapitel VII behandlades bl a förhål
landena för arbetarna vid vattensågen i Matfors. Den riktigt stora 
sågruschen skedde dock längs kusten i synnerhet i Sundsvallsom
rådet.161 Det har hävdats att det främst var under sågverksindustrins 
första årtionden som arbetarnas boendeförhållanden var svåra.162 

Trångboddheten, som torde vara den viktigaste faktorn ur smitto-
risksynpunktj fortsatte dock att vara stor även senare. Boendeför-
hållandena för sågverksindustrins arbetare kring sekelskiftet är för-

i r q 
hållandevis väl dokumenterad. Skillnaderna var stora sågverks
samhällena emellan. Svartvik beskrivs t ex i de samtida källorna som 
ett patriarkaliskt och förhållandevis välordnat samhälle medan däre
mot Skön vik karaktäriseras som byggnadstekniskt av sämre kvalitet, 
med större trångboddhet och med sämre hygieniska förhållanden.164 

1913 ingick Skönsmon och Skönsberg, i samma område, i den all
männa bostadsräkningen. De två samhällena visade sig vara de sam
hällen som, näst efter Kiruna/Malmberget, hade den största trång
boddheten i landet.165 Denna bostadsräkning fäste uppmärksam-
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Enfamiljshus i Båtskärsnäs, Norrbotten, år 1900. »Bebyggelsen börjar ett hundra
tal meter från sågen och sprider sig uppför backsluttningen. Rakt fram är ett 
virrvarr av småkåkar och det hela domineras av Betlehem, en barack i två våningar 
och finnkasern, som var placerad på nakna, svarta urberget» Sågverksminnen, 
Johannes Vikström, E,U. 35062, Nordiska Muséets arkiv. 
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heten på de svåra bostadssociala förhållanden. Ännu vid 1933 års 
bostadsräkning hade Skönsmon/Skönsberg en mer utpräglad ett-
rumsstandard än något annat samhälle i Sverige.166 Bostädernas 
kvalitet var alltjämt undermålig. Vatten- och avlopp saknades i 
hälften av lägenheterna. Wc och hall/tambur var ännu något okänt. 
I andra intilliggande samhällen var förhållandena betydligt bättre.167 

Uppgifter finns om andelen tbc-döda i Sundsvallsområdets läkare
distrikt från 1911 och vidare. Av dessa uppgifter framgår att tbc-
andelen av alla dödsfall var högre i Skönsmons läkardistrikt än i de 
angränsande distrikten.168 

Vi kan således konstatera att såväl industristäder som de under
sökta industriorterna av mindre storlek hade en svår boendesituation 
och en tillika hög tbc-frekvens. Här behövs dock mer ingående 
studier av enskilda samhällen för att mer precisa samband skall kunna 
påvisas. 

Inte heller de små städerna, vars äldre bebyggelse vi idag lätt idylli-
serar, gav någon större komfort. Bebyggelsehistorikern Rolf Näslund 
har i sina studier över Härnösand visat hur stadens kraftiga befolk
ningsökning vid mitten av 1800-talet medförde en markant förtät
ning av folk, djur och byggnader. På samma utrymme där tidigare 
några hundratal personer levde skulle en fyrdubbel befolkning 
rymmas.169 Det dröjde långt in på 1900-talet innan gemene mans 
bostadsförhållanden nådde en standard, som medgav egna rum och 
goda hygieniska faciliteter. 

Så sent som på 1930-talet, då makarna Myrdal slog larm i befolk
ningsfrågan, var bostadsstandarden för de lägsta socialgrupperna i 
Sverige sämre än i det för sin bostadsnöd ökända England.170 

På många håll i landet hade bara ett barn av fyra egen säng. 
»Trångboddheten i svenska städer är mycket större än i andra länder med 
jämförligt välstånd och allmänna levnadsstandard.»171 

Det gällde inte minst Stockholms miniatyrlägenheter. 
»Bakom dessa genomsnittstal dölja sig fullkomligt förfärande förhållanden 
för den mer trångbodda delen av de barnrika familjerna.»17^ 

5.3 Kiruna: från kaos till ordning 

Ar 1607 byggdes ett kapell för samerna i Jukkasjärvi. Som på så 
många andra håll i världen fick det kristna evangeliet tjäna som för
trupp åt jordiska intressen. Drygt hundra år senare, 1736, kom en 
Kunglig kommission av malmletare och kartritare till de fyndig
heter som skulle visa sig vara världens största sammanhängande 
malmkropp. Under 1800-talet företogs bara spridda försök med 
inmutningar och malmletning. Bergen var alltjämt samers och renars 
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nästan orörda vildmark, och alla transporter fick ske på stigar och 
längs vattendrag.173 

Först under 1800-talets sista decennium skapades förutsättningar
na för gruvdrift i större skala. 1898 fattades beslut om ett järn
vägsbygge till norska gränsen. På hösten 1899 nådde järnvägen fram 
till Kiruna och i januari 1903 kunde det första fartyget lastat med 
Kiruna-malm lämna Narviks hamn.174 Före Ofotenbanans tillkomst 
fanns ingen fast bebyggelse. Järnvägsrallarna fick bo i kåtor, torv-
kojor och tillfälliga baracker. Den första fasta byggnaden i Kiruna 
uppfördes sommaren 1890.175 Den andra påbörjades 1895, det var 
det »disponentpörte» som fick tjäna LKAB:s disponent Hjalmar 
Lundbohm till kontor och bostad. 1898 byggdes de första handels
bodarna. 

Luossavaara-Kirunavaara AB hade bildats 1890, men den meto
diska brytningen började inte förrän vid sekelskiftet. Antalet an
ställda vid LKAB:s gruvor i Kiruna ökade från 21 personer år 1899 
till 1 107 år 1905.176 Samtidigt ägde en explosiv folkökning rum i 
Kiruna samhälle. Enligt kyrkobokföringen steg folkmängden från 
8 personer år 1899 till 4 743 år 1905 och 9 511 år 1915.177 Till 
dessa siffror bör läggas ett stort antal icke kyrkobokförda tillfällig
hetsarbetare. Dessa var särskilt många under sommarhalvåret. Enligt 
Fritz beräkningar var bara 40% av LKABrs arbetare år 1904 mantal-
skrivna på orten.178 

Till en början rådde en stark rörlighet bland arbetarna, som till över
väldigande del var unga och ogifta, ca 70% av arbetsstyrkan utgjor
des av ogifta.179 Helt naturligt var bostadsbristen svår de första 
åren, även om bolaget uppmanade de anställda att inte ta med sina 
familjer. Redan 1900 skrev den förste polismannen på platsen och 
slog larm till länsstyrelsen i Luleå om bostadsbristen.180 En gammal 
dam, som bodde i ett fårhus, har följande minnesbild: 

»Jag minns det var i januari 1900, bolaget hade annonserat efter arbetare, 
då kom det många från Narvik. Och dom hade ingenstans att ta vägen och 
bad att åtminstone få sitta mot väggen. Och det var så kallt, så man kunde 
inte stänga ut någon, så dom fick stanna.»^8^ 

För arbetarna fanns ingen annan utväg än att själva uppföra kåkar 
utan laga tillstånd, en bebyggelse som snart spred sig längs Luossa-
vaaras sluttningar. Kåkarna byggdes av torv, ibland av gamla dyna
mitlådor. De flesta låg på området Tippen, där järnvägen slutade. 
Många, bland dem agitatorn Kata Dahlström, har vittnat om gruv
arbetarnas svåra situation. 

Med hänvisning till Nordiska muséets samling »Kirunaminnen» 
sammanfattar bebyggelsehistorikern Lasse Brunnström gruvarbetar
nas liv under de hårda pionjäråren: 
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»Ett tungt, riskfyllt arbete i snö, pinande kyla och besvärande vind, sådan var 
gruvarbetarens vardag. Då han i mörkret sökte sig hem till bostaden kunde 
kläderna vara hopfrusna av svett och kyla till ett ispansar. Inne i kåken eller 
baracken skulle gruvkläderna torka över natten. Smutsen, fukten och lukten 
måste ha varit på gränsen till det outhärdliga. 

Om männens arbete på berget var slutsamt, så var hustrurnas lott knap
past lättare. Vattenhämtning och tvätt tillhörde de dagliga bestyren. I den 
kuperade terrängen och bland björksnåren var det lätt att gå vilse. Och hur 
bar man sig åt för att i snöstorm och mörker hämta vatten i kallkällor, bäckar 
och sjöar? Vägar existerade ännu inte. bara upptrampade stigar, som kunde 
vara spångade där det var som dyigast.»* 

Om maten skriver han: 

»Det är allmänt omvittnat hur svårt det var att hålla hushåll den första tiden. 
Inte nog med det Greens ka proviantmonopolet, de få varor som fanns var 
både dyra och i dåligt skick. Hösten 1899 kostade t ex potatisen omkring 
tre gånger så mycket som i genomsnitt i länet. Därtill kunde den vara både 
liten, skämd och frusen. Smöret var ofta härsket, och fick dyrt betalas med 
det höga priset 2:33 per kg. Färskt kött och fisk saknades nästan helt, däre
mot verkar det ha funnits gott om konserver. Det viktiga amerkanska fläsket 
'blev i längden både gult och illasmakande'.»*^ 

Efter några år kom bolagets bostadsbyggande igång. De olagliga 
kåkbebyggarna vräktes och rucklen revs. Det nya samhälle som nu 
uppfördes var för sin tid mönstergillt, och bostäderna var av hög 
standard jämfört med vad arbetare på andra håll i landet fick hålla 
till godo med. Men trångboddheten byggdes inte bort i en hand
vändning. 

Är 1910 var Kirunas kyrkoskrivna befolkning 7 468 personer. Den 
verkliga befolkningen torde ha varit avsevärt större. Sysselsättningen 
i Kiruna hade på grund av näringsstruktur och klimat starka säson-
mässiga skillnader, som förstås också i hög grad påverkade boendet. 

För dessa drygt 7 000 invånare fanns samma år 372 boningshus 
med sammanlagt 1 877 rum, dvs en boendetäthet på i genomsnitt 
fyra personer per rum.184 Till dessa siffror bör sedan ett stort antal 

1 D C t 

icke kyrkoskrivna läggas. Merparten av bostäderna var s k »spis
rum», dvs rum och kök i ett. Arbetare med större familj eller arbe
tare med mindre familj men med lång anställningstid kunde av LKAB 
få sig tilldelade rum med kök. LKAB:s bostäder var pga högre 
standard och lägre hyror mycket attraktiva. Väntetiden för en bolags
bostad kunde vara flera år. Under tiden fick man bo på den s k 
»Stadsplanen». Ett tredje bostadsområde var SJ:s, som hyste de 
järnvägsans tällda med familjer. Majoriteten av arbetarna var under 
1900-talets första decennium ensamstående.186 De fick nöja sig 
med att dela spisrum med andra ungkarlar. 

Inneboendesystemet var här, liksom på annat håll, mycket vanligt. 
Av de ovan nämnda »Kirunaminnena» framgår att 10-12 personer 
per rum inte var ovanligt, till och med 16 personer i ett litet krypin 
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Samhällets första infödda, det lilla flickebarnet Kiruna Söderberg, såg dagens ljus 
i en boning som knappast förtjänar kallas hus. Foto: Borg Mesch, Kiruna stads 
fotoarkiv. 

har nämnts.187 Bostadssituationen i Kiruna var länge svår. LKAB 
tvingades uppföra 16-rums arbetarebostäder för lika många familjer. 

Kiruna saknade också många andra faciliteter, som var vanliga 
i tätorter av motsvarande storlek. Det kom att dröja till 1909 innan 
Kiruna blev eget municipalsamhälle. Såväl de borgerliga som de 
kyrkliga myndigheterna var sedan tidigare förlagda till Vittangi.188 

Dessa omständigheter medförde stora organisatoriska svårigheter för 
det snabbt växande samhället. 

I denna miljö med hårt klimat, kraftig folkökning, socialt kaos och 
extrem trångboddhet bör således de mest förödande riskförhållanden 
ha förelegat för en hög tbc-frekvens. Eftersom Kiruna inte fick stads
privilegier förrän sent, finns ingen officiell statistik över tbc-frekvens 
i området före 1911. Vårvintern 1910 genomfördes dock en omfat
tande undersökning av tuberkulosens omfattning bland Kirunas be
folkning under ledning av Gustaf Neander.189 
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Tabell 64. Tuberkulosmorbiditeten i Kiruna år 1910, andel misstänkt eller 
konstaterad lungtbc av 2 000 undersökta personer, i procent 

Vuxna 
Barn under 

15 år Summa 

Lungtuberkulos 5.6 0.8 3.2 
Misstänkta fall 2.5 0.5 1.5 
Ansvällda lymfkörtlar 0.9 33.5 17.2 

Summa 100 (998) 100 (1 002) 100 (2 000) 

Källa : Neander ( 1910), s 3 Of. 

Sammanlagt undersöktes 2 000 personer. Undersökningen avsåg 
att omfatta hela befolkningen, men gällde alltså i praktiken endast 
27% av denna. Merparten av de undersökta var bosatta på bolags
området. Med hänvisning till vad som ovan sagts om bostadssegre
gationen innebar detta, att det främst var större familjer och lång
tidsans tällda som undersöktes. Av dessa 2 000 var endast 464 per
soner arbetare, dvs 23.2% av de undersökta. Sammanlagt var LKAB:s 
arbetareantal vid tillfället 1 276, vilket innebär att endast 36% av 
arbetarna undersöktes. Som yrkesselektiv undersökning är därför 
Neanders studie otillräcklig. Däremot ger den en förhållandevis god 
bild av tuberkulossjukligheten bland de familjer som bosatt sig på 
bolagsområdet under 1900-talets första decennium. Könsfördel
ningen var i undersökningen förhållandevis jämn, 979 män och 
1 021 kvinnor. 

Bland 485 undersökta vuxna män konstaterades 25 säkra fall av 
tuberkulos och 10 misstänkta, dvs tbc hos över 7% av männen. Av 
513 undersökta vuxna kvinnor konstaterades 31 fall av säker tbc 
och 15 fall av misstänkt sådan, dvs tbc hos nästan 9% av de under
sökta kvinnorna. För barnen var förhållandena något bättre. Av de 
1 000 barnen kostaterades endast åtta fall av tuberkulos och fem 
misstänkta, dvs tbc hos ca 1% av barnen. Däremot hade en mycket 
stor andel av barnen förstorade lymfkörtlar, något som i och för sig 
inte behöver vara tuberkulos, men som av läkaren ansågs indikera 
negativt allmäntillstånd. 

Åldersstrukturen i Kiruna var till följd av att samhället var helt 
nybildat ungdomlig. Detta återverkade också på tuberkulossituatio
nen. Av de 64 fall av manifest och 30 av misstänkt tuberkulos, som 
upptäcktes i samband med undersökningen, var inte någon över 60 
år. Största sjuk do m s an t ale t påträffades i åldersgruppen 31-40 år. För
delningen mellan könen var jämn, 30 manifesta sjukdomsfall bland 
männen och 34 bland kvinnorna. 
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Trots att Neanders undersökning avsåg arbetare i förhållandevis 
gynnsamma positioner, och trots att endast arbetare med friskintyg 
anställdes, kunde 64 fall av manifest tuberkulos således konstateras. 
Av dessa var många i ett långt framskridet sjukdomsstadium, och 
torde ha utgjort allvarliga smittkällor. 

Under åren som följde vidtogs omfattande sociala åtgärder. Sam
hället bytte skepnad. De första årens kåkstäder ersattes med nybyg
gen i välplanerade miljöer. Förutom de byggnationer som utfördes 
av LKAB och SJ byggdes ett stort antal hus i privat regi. Arbetarna 
erhåll förmånliga byggnadslån och tomtpriserna var låga. övriga 
sociala inrättningar såsom skolor, sjukhus, bastur och förenings
lokaler togs i bruk. I böljan av 1911 invigdes Kaptensgårdens sana-
toriufn,. Sanatoriet drevs av LKAB för den egna personalens räk
ning.190 

Under sanatoriets första verksamhetsår, 1911, intogs 69 patienter. 
Där fanns bl a de tuberkulosfall som upptäckts vid den ovan rela
terade undersökningen året innan. Många var i ett så långt framskri
det sjukdomsstadium att de under andra omständigheter inte kommit 
i fråga för vård.191 Avlägsnandet av dessa smittokällor från familj 
och omgivning hade säkerligen en positiv effekt på samhällets tbc-
nivå. Av det första årets vårdade avled sex, 18 blev åter fullt arbets
föra och de övriga blev antingen förbättrade men ej arbetsföra eller 
försämrades och fick fortsatt vård.19^ Antalet vårdplatser var 27 
med följande resultat för de efterföljande åren: 

Tabell 65. Vårdade vid Kaptens gårdens sanatorium, Gällivare 1911—1923 

Antal patienter Antal Medel-
underhålls- längd 

Intagna Döda dagar vårdtid 

1911 69 6 7 123 105 
1912 66 7 9 373 142 
1913 87 13 7 892 121 
1921 58 5 8 121 163 
1922 48 13 8 452 228 
1923 50 4 8 167 126 

Källa: Larsson, S. (1928), tab 11. 
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Tabell 66. Tuberkulosdödlighet i Vittangi läkare distrikt jämfört med Norr
botten 1911 — 1940, per 1 000 av MFM och i % av alla döda,fem-
årsmedeltal 

Tbc, o/oo av MFM Tbc, % av alla döda 
Vittangi 1. Norrbotten Vittangi 1. Norrbotten 

1911 -1915 3.14 3.05 21.2 20.4 
1916 -1920 2.44 3.47 17.7 21.7 
1921 -1925 2.15 2.85 18.7 22.6 
1926 -1930 2.24 2.66 19.7 21.0 
1931 -1935 1.51 2.24 16.1 19.0 
1936 -1940 1.27 1.57 13.7 14.4 

Källa: Arosenius, E (1911—1943), tab 2. 

Från 1911 finns dödsorsaksspecifik statistik för Vittangi provinsial
läkaredistrikt, dvs Kiruna med omkringliggande landsbygd. Av denna 
statistik framgår att den totala dödligheten sjönk för att tom bli 
lägre än dödligheten i länet som helhet.193 Även tbc-dödligheten var 
lägre och minskningstakten snabbare än i länet som helhet. 

Under de första krigsåren var visserligen både tuberkulosens andel 
av alla döda och i förhållande till hela folkmängden något högre än 
för länet i sin helhet, men förhållandet blev det omvända redan från 
1916 och förblev sedan så under de följande årtiondena.194 

I samband med 30-talets depressionsår ökade tuberkulosen i 
Kirunaområdet. Samhället var genom sitt fullkomliga beroende av 
malmbrytningen konjunkturkänsligt. Under dessa år ökade arbets
lösheten i Kiruna och förhållandena var allmänt svåra.195 Men som 
helhet förmådde de kraftfulla åtgärder, som sattes in vad gäller 
boende, förbättrade livsmedel och vård av de sjuka, kraftfullt vända 
en tidigare hög tbc-frekvens till motsatsen. Förhållandena i Kiruna 
kan därför sägas vara ett ypperligt åskådningsmaterial för de sociala 
förhållandenas effekter på tbc-dödligheten inom ett område. 

5.4 Några bondbyar i Norrbottens kustland 

Förhållandena i Kiruna var extrema med en utveckling från socialt 
kaos till kåkstadsbebyggelse till en patriarkaliskt välordnad samhälls
struktur. Hur var då förhållandena i traditionella bondbyar där ut
vecklingen endast långsamt rörde sig framåt? 

Genom deet socialhygieniska experimentet »Hälsan» som genom
fördes i några byar i Norrbottens kustland, kan vi få kunskap om hur 
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Hälsangården i Nederluleå socken, Antnäs by. 
Foto: Svenska Nationalföreningen mot Hjär t' och Kärlsjukdomar. 

tuberkulossituationen var i de olika gårdarna och hur den påverkades 
av upplysning och olika terapeutiska åtgärder.196 

Byarna är belägna i Nederluleå socken, som redan på 1700-talet 
hade en anmärkningsvärd hög lungsotsdödlighet.197 Den höga tbc-
dödligheten bestod generation efter generation, trots att rörligheten 
inom området var förhållandevis låg. Dessa förhållanden var ett av 
de främsta skälen till att just dessa byar valdes för experimentet.19® 

Den egentliga försöksverksamheten pågick i tolv år, men Hälsan
gården fortfor att vara centrum för tuberkuloskampen inom om
rådet ända in på 1950-talet, dels som sanatorium, dels som dispen
sât199 Under de första tjugo årens verksamhet, som finns avrappor
terad inom försökets ram, sjönk tbc-frekvensen kraftigt inom om
rådet. I de fyra byarna Antnäs, Ersnäs, Alvik och Långnäs bodde 
1 860 personer i sammanlagt 371 hushåll. När försöket påbörjades 
anträffades tuberkulos i 48% av de undersökta hemmen.^00 
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Interiör från bondgård i Nederluleå socken med s k lucksäng. 
Foto: Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Kärlsjukdomar. 
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Försöksverksamheten inleddes med att Hälsanläkaren personli
gen undersökte alla invånare.201 Någon dag i förväg besöktes 
hemmen av en sköterska, som på ort och ställe upprättade en skiss 
över bostaden. Där antecknades rummens inbördes läge, eldstäder, 
ventilationsmöjligheter och sängplatser, eventuella lucksängar ritades 
in på skissen. Sköterskan frågade också om sovplatsernas fördelning 
mellan samtliga familjemedlemmar. 

När läkaren sedan undersökte familjemedlemmarna hade han sam
tidigt tillgång till bostadsskissen. 

Bostäderna var huvudsakligen av två typer: bondgårdar eller torp
stugor. Bondgårdarna var rymliga, men vintertid användes i regel 
endast köket, möjligen någon kammare. Man både åt, arbetade och 
sov i köket. Bruket av s k lucksängar var vanligt. 

I Hälsanprojektets ambitioner ingick att förbättra människornas 
livsmiljö och stärka motståndskraften, stor vikt fästes därför vid 
bostadsförhållandena. Man propagerade för att fler rum skulle an
vändas också under de kalla vintermånaderna, att fönstren som 
tidigare spikades igen om vintrarna skulle bytas ut mot mer hygie
niska sängar.202 Vid försökets början fanns sammanlagt 158 luck
sängar i gårdarna. Till följd av upplysningsverksamheten minskade 
de kraftigt i antal. Vid 20-talets mitt fanns det bara 30 kvar, och 
enligt uppgift var det bara ett fåtal av dem som var i bruk. För 
många var det svårt att göra sig av med »den vackraste möbeln» eller 
som en bonde svarade: 

»I den har far och farfar dött vid hög ålder, i den skall jag dö, sen får sonen 
göra som han vill.»20^ 

Idag är det många som betraktar förstörelsen av dessa allmogemöbler 
som nidingsdåd, men i en tid när de enda åtgärder som stod till buds 
för att hindra tuberkulosen var god hygien och stärkande av mot
ståndskraften utgjorde dessa sängar ett allvarligt hinder. Solljus och 
renlighet var bacillens fiender. I lucksängarnas mörker kunde däre
mot bacillerna hålla sig levande i torkat tillstånd, i t ex damm, upp 
till tre månader.204 I sängarnas instängdhet inandades man varand
ras luft. Det är lätt att förstå, vilka fatala följder gammelmormors 
hosta kunde få för det lilla barnet. Förhållanden som så träffande 
beskrivits av författarinnan Stina Aronsson, som var väl förtrogen 
med det norrbottniska allmogelivet: 

»Den gamla och barnet sov ännu. Deras huvuden vilade tätt ihop på kudden, 
liksom inneslutna i samma cell av sömn. Så omaka och likväl en levande 
enhet. En mördare kunde skurit halsen av bägge med ett gemensamt snitt. 
De förgiftade varandras andedräkt. Ty den flöt ur mun i mun i en oren växel
ström, som aldrig hann hämta nytt syre på vägen. Sängkläderna och dörr
gläntan stank av ull och barnväta.»^"^ 

307 



Det var inte bara i dessa byar som upplysningsverksamhet om 
bostadshygieniska förbättringar förekom. Under de efterföljande 
decennierna spreds genom Nationalföreningens försorg olika informa
tionsskrifter om bostadshygien, samtidigt som det utvidgade dispen-
särsystemet möjliggjorde uppsökande verksamhet i de lungsiktigas 
hem.206 När någon avlidit i tuberkulos rapporterades detta av 
läkaren, och dispensärpersonalen besökte hemmet. Det blev vanligt 
att bostäderna desinficerades och att den lungsiktiges kläder brändes. 
I städerna där omsättningen på hyresgäster var stor, var dessa åtgär
der av utomordentlig betydelse. 

Men rädslan för de hus där lungsotsdrabbade familjer bott höll 
länge i sig. På landsbygden kan man ännu idag i det övre Norrland 
träffa på hus som inte bebotts på många decennier och där förkla
ringen är att husen varit »lungsotshus». Gårdar där kanske en tiohöv-
dad fam'lj på några år fått ge vika för »den vita döden». 

När konstnärinnan Ottilia Adelborg på 1890-talet strövade och 
tecknade sig fram i Dalarna observerade hon samma företeelse. Hon 
skriver i sina hågkomster från Flöda socken år 1893: 

»Det var där jag första gången hörde ordet ödegård, som då genast grep mig 
så hårt. ödegårdarna voro lungsotsgårdar, där hela familjen: de gamla, far, 
mor och barn, alla hjälplöst efter varandra dött och blivit utburna, och där 
lungsotsskräcken sedan härskade i obestridd rätt. Ingen vågade flytta in i 
gårdarna; man vågade inte ens ta ner byggnaderna och begagna timret. 

Jag såg en sådan ödegård. Något ödsligare grått i grått har jag aldrig sett. 
Den tomma gården gav en känsla nästan av mörkrädsla mitt på ljusa dagen. 

Det var också i Flöda jag ritade en blek, vacker gammal gumma med fina 
drag, men med en knöl, tydande på tuberkulos på kinden. Två små flickor, 
hennes barnbarn, följde henne. De små hostade mycket. 

Den gamla berättade lugnt och naivt, att hon om natten alltid hade 
barnen hos sig i sängen. Två systrar äldre än dessa hade också hostat mycket, 
sjuknat och dött,och nu var hon rädd att dessa båda små också skulle dö, 
eftersom de hostade så illa. Det tycktes henne helt naturligt. Ett par blom
mor vid vägen som vissnade och föllo av. Hon väntade också själv på att dö.» 
(min kursiv).2 

I intervjuer med nu levande personer i de byar där Hälsanprojektet 
bedrevs har man beskrivit den rädsla som tidigare fanns: 

»Tuberkulosen var som helvetet och helvetet var en levande realitet i det 
religiösa Norrbotten.» 

Den rådande synen på döden bjöd att man tåligt skulle bära sitt 
lidande. Neanders och hans medarbetares sakliga syn på sjukdomen 
medförde en så stor omvälvning av tänkesätt och sinnelag, att det tog 
flera decennier innan den till fullo slagit rot. Till en början var man 
skeptisk, men efterhand vändes denna avvaktande attityd till ett gen
svar. Besöken på Hälsangårdens bastukvällar blev en träffpunkt för 
Antnäsborna. De goda råden om hygien och föda vävdes in i den 
sociala samvaron och grundlade långsamt sundare vanor. Arbetet 
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Tabell 67. Tuberkulosdödligheten i försöksområdet, jämfört med Nederluleå 
socken, Norrbottens län och hela riket, perioderna 1911-15 respek
tive 1921-25 

Tbc-dödlighet i o/oo 
1911-15 1921-25 Minskning 

Sverige 1.94 1.46 25% 
Norrbottens län 3.29 2.93 11% 
NederLuleå socken 3.99 3.97 0.5% 
Försöksområdet 8.3 6.0 28% 

Källa: Neander, G., Anstalten Hälsan i Norrbotten (Stockholm 1927), s 98. 

gav resultat. Medan tuberkulosen sjönk endast långsamt i Nederluleå 
socken som helhet, sjönk tbc-frekvensen i de byar som ingick i för
söket med hela 28% fram till 1925, se tabell 67. 

När de lungsiktiga som togs in på Hälsangården och sedermera 
Sandträsksanatoriet för vård tillfrisknade och återvände, när barn, 
grannar och vänner reste sig från sjukbäddarna, då var slutkampen 
mot »folkfienden tuberkulosen» inledd. Idag finns bara minnena 
kvar, av gubbarna som »spottade rött» bakom stugknuten, av små-
stintorna som inte fick leva, av sköterskans stränga uppsyn, när 
någon glömde sig och slängde iväg en spottloska. Idag ber barn
barnen gamlingarna berätta de där ruskiga historierna, som väl 
knappast kan ha varit verklighet...! 

5.5 Konklusion 

I ovanstående avsnitt har effekten av ingripande förändringar i olika 
miljöers boendeförhållanden med särskild hänsyn till tuberkulosens 
förekomst belysts. 

Inledningsvis har den låga standard och höga boendetäthet som 
långt in på 1900-talet var dominerande för de svenska stadssamhäl
lenas arbetarebefolkning behandlats. En ökad tbc-dödlighet i stads
delar dominerade av arbetarbefolkning i förhållande till de mer väl
beställda centrala stadsområdena har fastslagits. 

Den tidiga Kirunabebyggelsens bristfälliga karaktär och förändring 
till ett ordnat gruvsamhälle visade sig tidsmässigt sammanfalla med 
en förändrad tuberkulossituation. I en undersökning av gruvarbetare
familjer år 1910 konstaterades att drygt sju procent av den vuxna 
befolkningen led av lungtuberkulos. Under de efterföljande decen
nierna vidtogs en mängd sociala förbättringar i Kiruna, och samtidigt 
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minskade tbc-morbiditeten. Från första världskrigets slut sjönk även 
tbc-dödligheten. Tbc-dödligheten var lägre i Kirunaområdet än i 
övriga Norrbotten med undantag för depressionsåren på 1930-talet. 
Detta kan tolkas så, att 30-talets problem drabbade gruvarbetare
befolkningen hårdare än andra grupper i det norrbottniska samhäl
let och att detta återspeglas i en förhöjd tbc-frekvens. 

I början av 1900-talet gjordes en undersökning av tuberkulosens 
förekomst hos befolkningen i några byar i Norrbottens kustland. 
Sjukdomen fanns i nästan hälften av alla gårdar (48%). Då genom
fördes ett socialhygieniskt experiment som innebar att befolkningens 
boende och hälsoförhållanden noggrant kartlades och att alla för 
tiden till buds stående medel vidtogs för att minska tuberkulosens 
förekomst. En av de viktigaste åtgärderna var att förbättra befolk
ningens bostadshygieniska situation, vilket också lyckades. Tuber
kulosen sjönk avsevärt mycket snabbare inom försöksområdet än i 
motsvarande byar utanför försöksområdet. 

Av de redovisade bostadsundersökningarna framgår, att boendet 
spelade en avgörande roll för exposition och att tuberkulosens om
fattning minskade, när förbättringar i boendetäthet och boende-
hygien vidtogs. 
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X. FÖRÄNDRINGENS ORSAKER: EFFEKTER AV TERAPI 
OCH FÖREBYGGANDE VÄRD 

1. Syfte 

I föregående kapitels slutavsnitt redovisades en omfattande försöks
verksamhet, som under ca 20 år bedrevs i några byar i Norrbottens 
kustland. I detta försök ingick olika terapeutiska och preventiva åt
gärder vars sammantagna verkan blev synnerligen positiv för tbc-
frekvensen inom området. 

Syftet är nu i detta kapitel att söka bedöma terapins och den före
byggande vårdens effekter på tuberkulosfrekvensen i allmänhet i 
Sverige under de senaste hundra åren. 

De terapeutiska och förebyggande åtgärder som var aktuella för 
en bredare allmänhet finns utförligt skildrade hos många författare 
och skall därför endast i korthet rekapituleras.1 I inledningskapitlet 
redovisades kortfattat de viktigaste landmärkena, vad gäller tuberku
loskunskapen under den tid när den nya synen på tuberkulosens 
etiologi slog igenom. Från det att en upptäckt gjordes eller en 
behandling föreslogs var dock steget långt till dess att insikt och åt
gärder fick allmän spridning i ett land som Sverige, avlägset och med 
små egna forskningsresurser. För att kunna bedöma olika åtgärders 
effekter undersöks därför inledningsvis frågan om kunskapsretarda-
tionen, dvs när den nya kunskapen om tuberkulos når Sverige. Där
efter diskuteras tuberkulosen som modellsjukdom för den preven
tiva och offentliga vårdens organisering. Avslutningsvis diskuteras 
vårdens utformning och effekter mot bakgrund av den omfattande 
diskussion som förts om medicinens roll. 
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2. Tuberkulosen bekämpas 
2.1 Den nya synen på tuberkulosens etiologi når Sverige 
Redan i kapitel II fästes uppmärksamheten vid hur fåtalig läkarveten
skapens skara var ännu långt in på 1800-talet. Är 1805 fanns det 
282 läkare i Sverige och Finland jämte ett antal fältskärer.^ Under 
1800-talet förbättrades läkarutbildningen i vårt land oavbrutet och 
antalet läkare mångdubblades.3 1877 bildades Medicinalstyrelsen 
som övertog Sundhetskollegiets uppgifter. 

1807 stiftades Svenska Läkaresällskapet (SLS).4 Svenska Läkare
sällskapets medlemmar representerade den medicinvetenskapliga 
forskningseliten i 1800-talets Sverige. Vid seklets början rådde i 
landet brist på litteratur och periodica. Lånebibliotek och läsesäll-
skap växte upp. Ett flertal försök att bilda läkaresammanslutningar 
hade strandat, bl a på grund av avslag från konungen. Tillståndet 
för vetenskap och litteratur förvärrades ytterligare genom Napoleons 
kontinentalsystem 1806. 

Genom att studera Svenska Läkaresällskapets och Allmänna 
svenska läkareföreningens, senare kallat Sveriges Läkareförbunds, 
protokoll och sammandragen av de vetenskapliga meddelanden som 
lämnades vid SLS sammankomster, kan man få en bild av när och hur 
avgörande vetenskapliga rön nått vårt land. Utgångspunkten tas här 
i en jämförelse mellan första kända internationella publiceringstill
fälle och när detta finns belagt i protokoll och/eller i de tryckta 
»Handlingarna» som gavs ut av SLS samt i de medicinska facktid-
skriftern Hygiea och Svenska Läkartidningen. 

Sällskapets ambitionsnivå var hög. Dess förste sekreterare Gade-
lius skriver 1811 apropos Sällskapets egen tidskrift: 

»Sällskapet har länge önskat att åt den läsande Allmänheten kunna öfverläm-
na de originela afhandlingar och inhemska observationer, som Sällskapet 
funnit vara af något särdeles intresse.»^ 

Redaktionens arbete var grannlaga. I enlighet med 1817 års regle
mente § 3 skulle 

»Alla handlingar och skrifter af vetenskapligt innehåll, som uti Sällskapets 
allmänna sammankomster blifvit uppläste, föredragas av Secreteraren uti 
redaktionen och fördelas mellan ledamöterna, som böra till redaktionens 
nästa sammankomst granska dem eller införas uti handlingarna, samt i förra 
fallet skrifteligen tillkännagifva de tillägg eller förändringar, hvilka pröfvas 
nödige, Hvarje skrift bör af trenne ledamöter genomses och bedömas.»" 

Av allt att döma fullföljdes också dessa ambitioner. »Handlingarna» 
blev under en lång tid den svenska medicinens internationella språk
rör och en kanal från utlandet till Sverige. Flera internationella be
tydande tidskrifter refererades utförligt. Från och med 1922 trycktes 
»Handlingarna» på svenska, engelska och franska alternativt tyska. 

Tidskriften Hygiea utkom från 1839. Tidskriften var visserligen 
fristående men kom att knytas till Sällskapet, dess sekreterare redi-
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gerade tidskriften och Sällskapets »Förhandlingar» trycktes också i 
denna. Förhandlingarna var beteckningen för Sällskapets protokoll
serie, ej att förblanda med »Handlingarna» som var en tidskrift. 
Hygiea innehöll såväl originaluppsatser som referat, nekrologer, 
annonser etc. 

Förutom Hygiea utkom senare ytterligare ett flertal medicinskt 
inriktade tidskrifter.7 

Den Svenska Läkartidningen utkom med sitt första provnummer 
1903. Tidningen var avsedd att vara organ för Almänna svenska 
Läkarföreningen. Tanken var att tidningen skulle 

»behandla yrkesfrågor, bevaka fackintressen och bidraga till kontakten mellan 
såväl läkarna inbördes som mellan dessa å ena sidan och stat och samhälle å 
den andra. 

Läkarkåren hade länge varit medveten om tuberkulosens härjningar 
men inte kunnat göra mycket. Behandlingsmetoderna hade knappast 
förändrats mycket genom århundradena. Vid 1700-talets slut lästes 
alltjämt Galenos texter från det första århundradet e Kr då de 
hippokratiska doktrinerna systematiserades. 

Av den korta resumén ovan i inledningskapitlet över tuberkulos
forskningens utveckling framgick att en kvalitativt ny fas inträdde i 
och med Bayles och Laënnecs forskning. Det blir därför naturligt 
att ta denna som utgångspunkt för en jämförelse. 

Laënnecs och de övriga franska klinikernas arbeten om tuberkulo
sen blev snabbt kända i det svenska Sällskapet. Redan 1820 referera
des Laënnecs Traité (1819) i Sällskapets årsberättelse. En hel rad 
andra utländska arbeten om tuberkulosen, bland andra Lanthois 
arbete hade recenserats av svenska läkare på Sällskapets samman
träden.9 

Vi vet inte med säkerhet när perkussionen (percussio = lat. slag), 
dvs att med fingret slå mot kroppen, som undersökningsmetod blev 
känd i Sverige. I Gadelius årsberättelse från 1811 beskrivs baron 
Corvisarts utveckling av 

»Auenbruggers method, att genom percussion å bröstets olika yttre delar 
bestämma de innanföre liggande inälfvornas sjukdoms åtskilnader.»10 

Genom Laënnecs uppfinning — stetoskopet — blev det möjligt att 
höra de sjuka bröstorganens olika ljud (auskultation). Stetoskopet 
demonstrerades i Sällskapet redan den 10 oktober 1820. 

Från 1830-talet växte celläran fram internationellt med mikro
skopet som hjälpmedel. Den tyske forskaren Virchow (1821—1902) 
utkom 1858 med det grundläggande verket »Cellularpathologie». 
Enligt Henschen skedde den första obduktionen, där mikroskop 
också användes, i Stockholm år 1851. Många problem återstod att 
lösa. Man hade exempelvis ännu inte lärt sig att färga vävnadsprover
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na, vilket kraftigt begränsade mikroskopets användbarhet. Enligt 
Gustaf Petrén fick Lunds lasarett sitt första mikroskop först 1881.11 

Brytningstiden mellan humoralpatologien och cellularpatologien 
medförde stor förvirring. 1840 utkom i Uppsala en avhandling om 
lungsoten, som i sitt synsätt bygger på den gamla humoralpatologien. 
En av tidens mer framstående läkare, Magnus Huss, vände sig i en 
artikel i Hygiea samma år mot detta samtidigt som han försöker för
klara, att den tuberkulösa processen var en cellular-patologisk före-•i o 
teelse. Av diskussionen som följde framgår med tydlighet, att 
många av de svenska medicinarna var väl förtrogna med den medi
cinska forskningsfronten i Europa, och att de också själva i viss mån 
bidrog till forskningens utveckling. Kännedomen om tuberkulosens 
patologiska anatomi var således under stark utveckling. 

Den fjärde december 1865 presenterades Villemins (1817—18920 
tidigare nämnda inokulationsförsök på kaniner vid Académie des 
Sciences i Paris. I Sällskapet lämnades ett referat av undersökningar
na redan den 6 februari 1866, dvs endast två månader senare. Några 
år senare, i augusti 1868, höll Villemin åter ett föredrag för samma 
auditorium. Detta refererades också i Sällskapet samt översattes 

i ^ och trycktes i Hygiea redan samma år. I detta föredrag påstod 
Villemin att tuberkulosen framkallas av ett specifikt virus samt att 
sjukdomen inte var ärftlig men väl dispositionen för densamma. Vi 
drar oss till minnes att Laënnec hävdat motsatsen, dvs att tuberku
losen inte var smittsam men väl ärftlig. 

En häftig strid utbröt. Under 1870-talet hölls den svenska läkar
kåren à jour med denna diskussion genom återkommande referat 
i Hygiea. Någon egen forskning i ämnet verkar de svenska läkarna 
däremot inte ha bedrivit. I Hygiea publicerades under åren 1877-78 
en omfattande 

»Historik öfver inokulationstuberkulosen och ftisisdisciplinens utveckling 
under det innevarande århundradet.»^ 

Detta arbete torde ha varit en värdefull information för landets 
läkare. 

Den 17 november 1868 skakades åter den franska akademin, då 
veterinären Chauveau (1827—1917) meddelade, att han överfört 
tuberkulos från en sjuk ko till friska kvigor genom att utfordra dem 
med tuberkulöst material från kon. Chauveau hävdade att tuberkulos 
kunde överföras till människan genom kött från smittade kreatur. 
Aret därpå hölls ett föredrag av Cohnheim (1839-84), som ytterligare 
betonade att tuberkulos orsakades av ett specifikt virus. Föredraget 
refererades i Hygiea samma år. 

Vi kan med stöd av dessa exempel konstatera en förvånande liten 
retardation när det gäller informationen om nya forskningsrön till 
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den medicinska eliten i Sverige. Däremot bedrevs under samma tid 
få egna försök inom landet. Intresset ägnades huvudsakligen åt tuber
kulosens patologiska anatomi. När det gäller den fysikaliska diagnos
tikens införande var intresset betydligt svalare. 

Landsortsläkarnas främsta informationskanal var Hygiea. Tidskrif
tens spridning var dock begränsad och referatens verbala åtkomlighet 
inte den bästa. Det finns all anledning att vara försiktig vid en be
dömning av den fortsatta kunskapsförmedlingen från Stockholm 
och ut i landet. 

Efter Kochs upptäckt av tuberkelbacillen skedde något kvalita
tivt nytt. Tuberkulosen blev inte bara ett stort samtalsämne inom 
Sällskapet utan också ute i samhället. Samtidigt kom läkarkåren att 
spela en avgörande och aktiv roll, när det gällde tuberkulosvårdens 
utformande i landet. Programmen för de allmänna svenska läkar-
mötena liksom de två stora läkarsammanslutningarnas protokoll 
vittnar om detta. 

Svenska Läkaresällskapet hade år 1884 en stor tuberkulosdiskus
sion, där man avhandlade tuberkulosens teoretiska sidor.15 

Vid läkaresällskapets medicinkongress i Norrköping år 1887 till
sattes en kommitté som skulle undersöka tuberkulosens utbredning. 
Tryckta frågeformulär sändes till läkare och veterinärer.16 Tyvärr 
blev resultatet magert. Landsbygdens läkare levde inte upp till det 
intresse som man från centralt håll visade. På många mindre konfe
renser dryftades också tuberkulosen. Medvetandet om sjukdomens 
härjningar och om möjligheterna att bekämpa den spred sig. Tuber
kulosfrågan blev den stora hälsofrågan. 

Vid Svenska Läkaresällskapets diskussion år 1896 behandlades 
tuberkulosens sociala aspekter mer ingående.1^ Ännu våren 1904, 
då åter tuberkulosfrågan diskuterades under tre på varandra följande 
sammanträden hos Sällskapet, rådde stor osäkerhet om sjukdomens 
patogenes och spridningsvägar.18 Man reste runt i Europa och tog del 
av de erfarenheter som fanns. Dessa diskuterades sedan ingående vid 
sammanträdena. Långsamt växte kunskapen om sjukdomen och hur 
den skulle bekämpas fram. 

Före sekelskiftet fanns det endast två mindre anstalter för tuberku
losvård i Sverige. Den äldsta av dessa var Haralds minne, som grunda
des 1887 genom en enskild donation. Det var ett litet hem nära 
Alingsås för tolv lungsiktiga kvinnor från Göteborg. Hemmet flytta
des till Göteborg år 1903. 

Det äldsta egentliga sanatoriet öppnades i Mörsil i Jämtland år 
1891 och rymde 50-70 platser. Sedan tidigare fanns hälsohem längs 
kusten, särskilt i Marstrand och förstås de traditionella kurorterna, 
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som bl a tog emot lungsiktiga. Ett annat alternativ var att vistas på 
någon bondgård som tog emot klena och gav dem vila och kraftig 
föda. Några egentliga sanatorier var det alltså inte tal om utom möj
ligen i Mörsil, som förestods av en specialintresserad läkare. 

Dagarna före sekelskiftet öppnades Sabbatsbergs tbc-avdelning i 
Stockholm. Huvudstaden hade, som vi sett, genomgående en skräm
mande hög tuberkulosdödlighet. Behovet av vårdplatser var enormt, 
och för en medellös lungsiktig var utsikterna att få vård ännu vid 
sekelskiftet minimala. 

I samband med firandet av Oscar II:s tjugofemåriga regentskap 
insamlade svenska folket 2.2 miljoner kronor till sin Konung. Denne 
beslöt, som tidigare nämnts, att gåvan, den s k Jubileumsfonden, 
skulle användas till uppförande av folksanatorier för tuberkulösa. 

Svenska Läkaresällskapets diskussioner och krav om offentliga 
åtgärder för tuberkulosens bekämpande torde ha varit bidragande 
till konungens beslut. Den andra stora läkarsammanslutningen All
männa svenska läkarföreningen (Sveriges Läkarförbund) spelade en 
avgörande roll vid tillkomsten av »Svenska Nationalföreningen mot 
tuberkulos», som bildades i februari 1904. 

Både sanatoriebyggandet och Nationalföreningens bildande skedde 
under inverkan från vad som skedde ute i Europa. Redan åren efter 
Kochs upptäckt bildades de första nationalföreningarna mot tuber
kulos, sanatorier upprättades i allt snabbare takt, en rad projekt för 
att diagnosticera sjukdomen och förhindra smittspridning sattes 
igång. 

I Mälarområdet sjönk tbc-frekvensen snabbare än i mer avlägsna 
delar av landet. Detta har, som vi sett, tolkats som ett belägg för den 
immunologiska hypotesen. Men kan det inte lika gärna vara en följd 
av informationsspridningen? Storstaden nåddes tidigast av 
kunskaper om skyddsåtgärder och motmedel mot sjukdomen, sedan 
spreds dessa så sakteliga ut i landet. Städerna kring Mälaren torde 
varit tidiga mottagare av informationen, medan däremot det avlägsna 
Norrbotten nåddes mycket sent. Den kraftiga nedgången i tbc-dödlig-
heten i Södertälje, som behandlades i föregående kapitel, kan vara 
ett exempel på effekterna av ökad smittomedvetenhet och förbättrad 
allmänhygien. Många hälsohem och kuranstalter var belägna i Mälar
området. Kring dessa fanns en tradition att behandla sjukdomen, 
något som inte alls fanns i t ex Norrbotten, där sjukdomen ända in 
på vårt århundrade av många betraktades som ett syndastraff, som 
det gällde att tåligt bära, inte bekämpa. 
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Dr Homeys privatsanatorium i Mörsil. Kunskapen om tuberkulos kom förhål
landevis snabbt till Sverige. Däremot dröjde det länge innan sanatorie tanken om
sattes i praktiken. H. Brehmer grundade det första egentliga sanatoriet i Europa 
år 1854. Haralds minne startade 1883 och Mörsilsanatoriet först 1891. 
Foto: Svenska Nationalföreningen mot Hjär t- och Lungsjukdomar. 
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2.2 Nationerna mobiliserar 

Man har beräknat att ungefär en miljon människor årligen dog i 
tuberkulos i Europa vid vårt sekels inbrott.19 Ändå hade, som vi 
sett, antalet börjat sjunka mot slutet av 1800-talet och skulle fort
sätta att göra det under praktiskt taget hela det nya seklet. Det be
rodde inte på att man uppfunnit någon medicin som kunde rå på 
tuberkelbacillen, det skulle inte ske förrän mot århundradets mitt. 

Det enda botemedel som fanns var i stort sett kroppens egna själv-
läkande krafter, »självläkarkåren» som sanatoriehumorn döpt dem 
till. 

Den viktigaste orsaken till att dödskurvan pekade nedåt var, som 
vi sett, den allmänna välståndsutvecklingen i västerlandet. Allt fler 
människor slapp trångboddhet, svält, omänskliga arbetsmiljöer och 
maximal risk för smittspridning. Det var också tack vare den höjda 
levnadsstandarden som nationerna fick råd att bekosta en rad andra 
hjälpmedel, inklusive medicinsk forskning och sjukvård. Det främsta 
av dessa var att sjukdomen allt oftare kunde upptäckas i tid och inte 
som förr när den första lungblödningen vällde fram och allt oftast re
dan var för sent. 1895 hade Wilhelm Conrad Röntgen upptäckt den 
strålning som kunde tränga igenom kroppsvävnaderna och urskilja 
sjukliga förändringar i bl a lungorna. I Thomas Manns »Bergtagen», 
som skildrar förhållandena på ett sanatorium i Davos under 1900-
talets början, har de nya apparaterna för genomlysning och fotogra
fering tagits i bruk. När huvudpersonen Hans Castorp skiljs från sin 
älskade får han som avskedsgåva ett diapositiv av hennes genomlysta 
bröstkorg att bevara i plånboken. 

En annan ung kvinna som han möter briljerar med att vissla med 
lungorna: 

»Hur hon åstadkommer det kan jag inte tala om, hon kan inte beskriva det 
själv heller. Men när hon har gått fort, kan hon vissla ur sitt inre, det gör hon 
för att skrämma folk, särskilt nykomna sjuka. Jag tror förresten att hon slösar 
bort kväve med det, för hon måste fyllas var åttonde dag.»^^ 

Den visslande fröken Kleefeld tillhör »Föreningen Halvlunga» som har 
s k pneumothorax. Det var en metod som uppfunnits av italienaren 
Carlo Forlanini redan på 1880-talet. Samma år som Koch fann tuber
kelbacillen, föreslog Forlanini ett sätt att pressa ihop en del av eller 
en hel sjuk lunga med hjälp av kvävgas som släpptes in i bröstkorgen, 
s k kollapsterapi. bröstkorgen,Avsikten var att lungan skulle få förbli 
i vila, medan resten av lungorna övertog allt arbetet. Metoden för
finades alltmer och kombinerades med operativa ingrepp i bröstkor
gen, s k thorakokaustik. Det innebar att sammanväxningar i lung
ödem, som hindrade lungan att falla ihop brändes av, adherensav-
bränningar utförs på bild, se sid 327. När sammanväxningen var så 
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utbredd att man inte kunde göra avbränningar, genomförde man 
ibland ingrepp på själva bröstkorgen, s k thorakoplastik. Det innebar 
att ett antal revben togs bort. En av de skickligaste kirurgerna var 
sanatorieläkaren Suerbruch i Davos som i sina memoarer skriver: 

»Vartenda år vann jag nya insikter i bröstorganens operativa behandling. Jag 
lärde mig att riktigt känna och bedöma sjukdomsbilder, och jag lärde andra 
att känna igen och bedöma dem. Mina medarbetare och jag kom därhän att 
vi utan alltför stor fara för den sjuke kunde förbättra ensidiga tuberkulosfall 
som inte längre kunde botas på konservativ väg. Många fall gick till full hälsa, 
vilket gjorde oss mycket lyckliga emedan dessa människor annars skulle ha 
dött. Dessutom utgjorde de som bacillbärare en stor fara för omgivningen, 
i synnerhet för barn.»2! 

Även de kirurgiska ingreppen innebar i princip att man lät lungan 
falla samman, för att få vila. Inte förrän omkring 1950 började man 
ta bort angripna lungdelar. 

Förutom de olika kirurgiska ingreppen har en rad andra botemedel 
och vacciner prövats och förkastats genom åren.22 Koch själv lanse
rade tuberkulinet som framställdes av dödade tuberkelbaciller. Med
let hade ingen kurerande effekt. Tuberkulinet fick däremot en viktig 
funktion som diagnostikum. Det kunde visa om en person hade varit 
smittad av tbc under sin livstid eller inte. En liten dos tuberkulin 
insprutades i huden. Om det uppstod en reaktion efter ett par dygn, 
sades personen vara tuberkulinpositiv, dvs kroppen »kände igen» och 
reagerade mot tuberkulinet. Den som aldrig smittats var tuberkulin-
negativ, dvs reaktionen uteblev. 

Det visade sig att de som smittats, oftast i barndomen, hade ett 
långt bättre skydd mot nya tuberkulosangrepp än de som hade nega
tiv reaktion. Den övervunna tuberkulosen hade skapat resistens, 
motståndskraft. Av en grupp sjuksköterskeelever med tuberkulin-
positiv reaktion i Stockholm fick bara två promille tbc under en 
kontrollperiod, medan hela 17 procent av de med negativ insjukna
de.23 Av kapitel V framkom att personer som smittats i sin barndom 
kunde få recidiv i samband med förändrade levnadsbetingelser, t ex 
på grund av infektioner, ålderdom eller för kvinnorna i samband med 
graviditet. Den förvärvade immuniteten hade nedsatts. Människor 
som inte haft kontakt med sjukdomen har inte heller förvärvat 
immunitet och är därför redan från början skyddslösa mot tuberku
los. 

På dessa iakttagelser byggde de många försöken att finna ett vaccin 
mot tuberkulosen. Enligt samma principer som ifråga om smittkop
por ville man tillföra den mänskliga organismen försvagade tuber
kelbaciller, vilka skulle få mottagaren att bilda skyddsämnen, anti
kroppar, utan att insjukna. 
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Under åren efter Kochs upptäckt av bacillen gjordes en rad miss
lyckade försök, men till slut kunde det franska forskarlaget Calmette-
Guérin på Pasteurinstitutet i Lille framställa ett effektivt vaccin 
av levande, men försvagade bovina mycobakterier. Vaccinet fick 
namnet BCG, vilket står för »Bacille-Calmette-Guérin». Efter 13 års 
försök och 230 bakterieodlingar visade det sig effektivt på nötkrea
tur och marsvin. På 1920-talet vågade man äntligan pröva det på 
människor. I juni 1924 ympades 217 nyfödda i Frankrike med för
svagade baciller.24 

Nu följde en snabb kampanj över stora delar av Västerlandet för 
BCG-vaccinering av nyfödda. Den fick ett tragiskt bakslag i Lübeck 
1930 på grund av förväxling med virulenta baciller. Av 251 vacci
nerade barn dog 72.25 På många håll hejdades försöken, men de tog 
fart igen sedan rigorösa säkerhetsbestämmelser införts på alla BCG-
laboratorier. Till en början gavs vaccinet i mjölk, numera ges det i 
huden. I Sverige har Calmette-vaccinering ägt rum sedan mitten av 
20-talet. I början på 1950-talet hade vaccineringen mer än 90% 
anslutning.26 Vaccineringen är ofarlig men vissa komplikationer kan 
tillstöta.27 Numera vaccineras svenska barn inte längre mot tuberku
los. 

För att hejda tuberkulosen blev det allt viktigare med tidiga och helst 
förebyggande åtgärder. Ett medel för att åstadkomma sådana blev 
att man upprättade s k dispensärer. En dispensär är en byrå vårs 
huvuduppgift är att diagnosticera och uppspåra sjukdomsfall. Dispen-
sären skulle också bistå de sjuka med råd och anvisningar om hygien, 
kost och boende. Den första dispensären i världen grundades i Edin
burgh år 1887. Den mest uppmärksammade, som också stått modell 
för de första svenska dispensärerna, var den i Lille som år 1901 
startades av Calmette (dispensare, lat = utdela). Dispensären i Edin
burgh hade mer poliklinisk karaktär, man delade ut förnödenheter 
till behövande och gav råd. Vid dispensären i Lille låg huvudvikten 
på diagnosticering och uppspårande av sjuka.28 I Sverige upprättades 
den första dispensären år 1905 i Uppsala, året därpå grundades en 
andra dispensär i Sundsvall, och senare byggdes dispensärer över hela 
landet.29 

En avgörande front var också de olika ländernas lagstiftning. Antitu-
berkulosföreningarna gjorde allt för att tvinga fram lagar, som stadga
de vård och anmälningsplikt och förhindrade smittspridning. I flera 
länder blev även BCG-vaccinering obligatorisk. I Sverige var däremot 
de lagstiftande åtgärderna mot tuberkulos mycket svaga. Det dröjde 
ända till 1939 innan full anmälningsplikt vid tbc infördes.30 
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Skärmbildsbussarna utgjorde länge en vanlig syn på landets vägar. 

Foto: Svenska Nationalföreningen mot Hjär t- och Kärlsjukdomar. 

Röntgen-undersökningarna var en kostsam procedur. Genom 
skärmbilds fotograf ering, som var en billigare metod, kunde mass-
och gruppundersökningar genomföras, många sjukdomsfall upp
täckas och vård ges medan tid var. 
Trots världens kanske mest välorganiserade tuberkulosvård, det var 
inte utan orsak som iust Sverige fick ta hand om de lungsjuka från 
koncentrationslägren, 1 trots en dödlighetskurva som pekat nästan 
oavbrutet nedåt sedan slutet av 1800-talet, trots höjd levnadsstan
dard och allmänhygien, trots alla bussar med skärmbildsutrustning 
som for runt landet för att spåra sjuka och smittbärare, trots Cal-
mettevaccinationen och pastörisering av mjölk,32 trots skickliga 
bröstkorgsoperationer och behandling med finsenljus, fanns det fram 
till slutet av andra världskriget ingen effektiv bot mot tuberkulosen. 
Fortfarande måste de sjuka i stora skaror tillbringa år av sitt liv på 
sanatorier. De blev »bergtagna» liksom Hans Castorp i Thomas Manns 
roman, vilken naivt tror att han ska få stanna någon månad och som 
inte slipper ut förrän efter sju år. Tragiskt ofta blev slutstationen 
»staden av vita kors» i närheten av sanatoriet.33 
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De första 13 grammen av PAS. Foto : Ferrosan. 

Vid mitten av 1940-talet sker en dramatisk förändring. För första 
gången under tuberkulosens mångtusenåriga historia får mänsklig
heten fram mediciner som rår på den stavformade bacillen. Ungefär 
samtidigt upptäcktes år 1944 två verksamma kemoterapeutiska pre
parat mot tuberkulos, det var svensken Jörgen Lehmanns PAS 
(Paraaminosalicylsyra) och amerikanen Selman Waksmans strepto
mycin. En tvillingfödsel som gått till historien.34 Något decennium 
senare upptäcktes ett tredje preparat, INH (Isoniazid, år 1952) och 
idag finns ytterligare några synnerligen verkningsfulla preparat.35 

Genom att kombinera preparat med olika verkningsfält undviks upp
komsten av bakterieresistens hos bacillen.36 
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Till en början var preparaten orena och de förorsakade stora obe
hag för patienten. Idag räcker det med förhållandevis begränsade 
kurer för att bota tbc. Dessa läkemedel har av många benämnts som 
ett »mirakel».37 Mirakel är ett ofta missbrukat ord, inte minst i 
medicinska sammanhang. Men när man skall skildra vad som hände 
på sanatorierna i slutet av 1940-talet, när läkarna begåvades med två 
nya mediciner mot tbc, så är ordet mirakel det enda rätta. De fick 
PAS och streptomycin, och de kunde för många tusen människor 
förvandla »dödens väntrum» till en utkör sport tillbaka mot livet. 

En av konsekvenserna av de nya medicinerna har blivit, att de 
tuberkulösa inte längre, som Hans Castorp, behöver tillbringa år av 
sitt liv på sanatorier. 

q q 
1956 genomfördes en numera klassisk undersökning i Madrasy 

som visade att den kemoterapeutiska behandlingen var lika effektiv, 
om den gavs till de sjuka i hemmen, som om den gavs i samband med 
sanatorie vård. Trots att de hemvårdade, som deltog i Madrasunder
sökningen levde i fattiga områden med hög boendetäthet och i intim 
kontakt med sina familjer, smittade inte de sjuka sin omgivning 
under behandlingstiden. Smittspridningen upphörde när terapin 
inleddes, och efter fyra månaders medicinering kunde man konsta
tera att 90% av alla bacillodlingar från de sjuka var negativa hos både 
de hemmavårdade och de sanatorievårdade. Däremot visade det sig, 
att en del av de sanatorievårdade avbröt behandlingen, och att de 

o q 
familjesociala problemen var mer omfattande i den gruppen. Som 
ett resultat av denna undersökning har man under de senaste decen
nierna eftersträvat hemvård och ambulatorisk verksamhet snarare än 
institutionsvård för de sjuka. 

Karl Toman skriver i u-landsläkarnas gröna »tuberkulosbibel» att 

»There is no scientific justification, or any objective reason, for the general 
use of institutional treatment of newly diagnosed tuberculosis as a policy.>>4^ 

Runt världen talar man därför om »de stängda sanatoriernas tid». 
Sedan kemoterapin tagits i bruk har tbc-dödligheten sjunkit dras
tiskt i Västvärlden. 

Men »miraklet» har ifrågasatts. En del forskare hävdar, att kemotera
pin inte alls bidragit till nedgången i tuberkulos, och att övriga farma
kologiska preparat som sulfonamider (prontosil), antibiotika (peni
cillin) m fl inte heller påverkat dödlighetsnedgången i andra infek
tionssjukdomar.41 I en undersökning avseende Sverige och Finland 
fastslås t ex att kemoterapeutiska och antibiotiska preparat inte alls 
bidragit till att skynda på dödlighetsnedgången i sjukdomar som 
bronchitis, pneumonier, tuberkulos, tyfoidfeber m fl sjukdomar.42 
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Eftersom dessa undersökningar flitigt används i debatten kan det 
vara av intresse att ta del av resultaten och närmare granska under
sökningsmetodiken, särskilt vad gäller tuberkulosen. 

Hemminki & Paakulainen har med hjälp av svensk och finsk döds
orsaksstatistik analyserat effekterna av antibiotika- och kemoterapi-
behandlingar avseende ett antal sjukdomar, däribland tuberkulos. 
Man har med linjära regressionskurvor försökt finna trender i morta-
litetsnedgången för tiden före respektive efter den kemiska terapins 
införande.43 För tuberkulosens vidkommande jämförs tiden 1911— 
1949 med 1950-70 genom medelvärden för femårsintervaller. 

Påpekas bör dock att undersökningen för Sveriges del inte bygger 
på vare sig ålders- eller könsspecifika mortalitetstal. Av tidigare kapi
tel ovan framgår dock att skillnaderna mellan könen och olika ålders
grupper varit synnerligen markant och att den totala befolkningens 
förändrade ålderssammansättning mellan de två perioderna därför 
påverkar mortalitetstalen avseende tbc. Hemminki & Paakulainens 
undersökningsresultat kan därför ifrågasättas. Förutom de rent bio
logiska skillnader, som ovan konstaterats, vad gäller tbc-mortalitet 
har även vikten av kohortvisa analyser av tbc-mortaliteten fastsla
gits. Till dessa allvarliga invändningar mot Hemminki & Paakulai
nens undersökning bör också läggas frånvaron av hänsyn till effek
terna av den omfattande BCG-vaccinationen av barn som genom
fördes från 30-talet. Hemminki & Paakulainen är visserligen med
vetna om de brister som undersökningen har genom att dödligheten 
inte beräknats på åldersspecifika tal. De hänvisar till Tadao Shimao 
som enligt dem skulle ha kommit fram till att tbc-mortaliteten mins
kar jämnt över alla åldersgrupper, även om trenden varit mer uttalad 
för de yngre grupperna (!). Hänvisningen är felaktig, dels motsvarar 
tidsperioden i Shimaos undersökning inte den period som Hemminki 
& Paakulainen analyserar, Shimao avslutar sin undersökning 1956, 
dels visar Shimao faktiskt att minskningen i tbc-mortaliteten inte är 
likartad i samtliga åldersgrupper.44 Hemminki & Paakulainens studie 
blir av dessa skäl oanvändbar. Man kan inte med linjära regressions
analyser mellan två så grova perioder utan ålders- och könsstandardi
sering och utan hänsyn till skillnader mellan könen och olika ålders
grupper påvisa att kemoterapin inte bidragit till en snabbare nedgång 
i tbc-dödligheten. Däremot kan man ge Hemminki & Paakulainen 
rätt i deras påpekande att nyttjandet av semilogaritmiska skalor i 
diagram över tbc-frekvenser visuellt bidrar till en övervärdering av 
nedgångens hastighet. 
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2.3 Tuberkulosen som modellsjukdom för den preventiva och 
offentliga vårdens organisation 

Inledningsvis formulerades en hypotes om att tuberkulosen kan nytt
jas som en modellsjukdom för den preventiva och offentliga vårdens 
organisering. 

Genom sin omfattning och karaktär var tuberkulosen en folksjuk
dom som grep in i och påverkade både ekonomi och attityder i sam
hället samtidigt som den förorsakade ett enormt mänskligt lidande. 
Därför blev tuberkulosen föremål för ett offentligt åtgärdsprogram 
i en omfattning och med en inriktning, som aldrig tidigare kommit 
ifråga. Dessa åtgärder har haft en betydelse, som också sträckt sig 
utanför tuberkulosens domäner, den har påverkat vård och attityder 
i samhället, den har bidragit till att forma den hälso- och sjukvårds
organisation som vi idag har. 

En del av dessa drag är gemensamma för flertalet länder i Väst
europa, andra har fått en speciell utformning beroende på traditioner 
och förhållanden som varit speciella hos oss. 

I Sverige bildades kring sekelskiftet 1900 två nationalföreningar, 
en mot emigrationen och en mot tuberkulosen. Det var två före
teelser som hotade samhället och mot vilka man förklarade krig. 
Kampandan illustreras av det vikingaskepp som pryder avhandlingens 
framsida med devisen »I härnad mot folkfienden tuberkulosen». 
I denna stridsatmosfär växte den svenska offentligvården upp. Tidi
gare hade sjukvården främst varit en lokal angelägenhet. Vissa sam
hälleliga satsningar t ex initieringen av smittkoppsvaccineringen och 
kolerakarantänerna förekom visserligen, men någon bred allmän 
mobilisering i hälso- och sjukvårdsarbetet fanns inte tidigare.45 I och 
med landstingens tillkomst skapades de organisatoriska förutsätt
ningarna för vårdapparatens framväxt. 

Kring sekelskiftet byggdes i Oscar II:s jubileumsfonds regi de 
första sanatorierna, som sedan följdes av en landsomfattande utbygg
nad främst i landstingens regi. I kampen mot tuberkulosen provades 
många tidigare okända arbetsmetoder och terapier. Dispensärerna är 
ett exempel som sedan fått efterföljare i t ex barnavårdscentralerna. 
Det s k »Hälsan-experimentet» i Nederluleå gav prov på hur effektiv 
folkupplysning hand i hand med enkla terapeutiska åtgärder gav 
enastående resultat. Motsvarande metoder används idag i många 
utvecklingsländer. 

BCG-vaccinationer möjliggjorde att barnen kunde bo kvar i sina 
hem, även om någon i familjen hade tuberkulos. Tidigare hade det 
varit nödvändigt att utackordera barnen från sådana hem för att 
skydda dem från smitta. 

325 



Patienter under tysta vilan, Mörsil sanatorium (ovan). Säffle bygdesanatorium 
(nedan). De sk B-sanatorierna, erbjöd en mindre avancerad vård och var ofta 
förlagda till avlägsna skogsbygder. Av många benämndes de som »dödens vänt
rum», pga av att personer med långt framskriden tbc intogs, för att förhindra 
smittospridning. Foto: Svenska Nationalföreningen mot Hjärt och lungsjuk-
domar. 
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Pojke med ryggradstuberkulos. Barn är särskilt känsliga för denna form av tuber
kulos. Bacillen sprider sig från primärhärden via blodet och nya infektioner kan 
blossa upp i ben eller leder ofta i ryggraden eller i höfterna. Sjukdomen efter
lämnar bestående men som puckelrygg och andra deformationer. 
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Skärmbildsbussarnas offensivt uppsökande verksamhet är ett 
första exempel på vad som idag inom medicinen är en allmänt accep
terad arbetsmetod, s k screening. 

Samtliga dessa åtgärder genomfördes först i liten skala i National
föreningens regi. När åtgärderna visade positiva resultat, som också 
vetenskapligt dokumenterades, blev detta till kraftfulla incitament 
för vidare åtgärder inom den offentliga vården. Genom dispensär-
reformen 1937 och tuberkulosförordningen 1939 tog samhället sitt 
ansvar för mass- och gruppundersökningar med skärmbildsfotogra
fering i stor skala. 

Tillverkning av BCG-vaccination skedde till en början med stöd 
av och sedermera i regi av Nationalföreningen. Senare övertogs också 
denna verksamhet av samhället.46 

Under 1940- och 5 O-talen var den kirurgiska verksamheten som 
nämnts omfattande och väntetiderna var långa. Därför organiserades 
i Nationalföreningens och sanatorieläkarnas regi en kirurgisk opera
tionsgrupp, som cirkulerade mellan några sjukhus och som speciali
serade sig på pneumoplastikoperativa ingrepp.47 På så vis kunde 
»flaskhalsar» flexibelt undvikas. 

Vid sidan av dessa förebyggande åtgärder satsades alltmer på 
vetenskaplig tuberkulosforskning, samtidigt som ett centralt tuber
kulosregister upprättades. Genom tillkomsten av ett sådant register 
blev det möjligt att kontinuerligt utvärdera olika åtgärders effekter 
på tbc-frekvensen i Sverige. 

Sammantaget visade det åtgärdsprogram som genomfördes mot 
tuberkulosen under 1900-talets första hälft på ett flexibelt och krea
tivt handlande. För tiden avancerad forskning hand i hand med folk
upplysning och enkla arbetsmetoder gav resultat. Kampen försiggick 
på många nivåer och med ett flertal myndigheter och frivilligorganisa
tioner inblandade. Några »motsättningar» av det slag, som anförts 
i debatten om medicinens roll, var det aldrig tal om. Bakslagen var 
förvisso många. Mediciner prövades och visade sig vara verkningslösa. 
På 1940-talet skedde till slut det genombrott som alla hoppats på. 
Vi har ovan konstaterat att de verkningsfulla kemoterapeutiska pre
paraten upptäcktes i stort sett samtidigt dels i Sverige, dels i USA. 
Tillsammans utgjorde de ett effektivt vapen mot den hårdhudade 
bacillen — mycobacterium tuberculosis. 

Man kan med fog säga att de olika åtgärder som provades i tuber
kuloskampen sedan fått stå modell för vårdprogram och åtgärder mot 
andra sjukdomar. 

Den omfattande mödra- och barnahälsovården, som byggdes ut 
från 30-talet och framöver, hämtade många av sina arbetsformer från 
just tuberkulos vår den. Det gäller också den övriga förebyggande vår
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den som var ett nästan oskrivet kapitel innan tuberkuloskampen 
organiserades. 

Också inom den egentliga sjukvården torde tuberkuloskampen ha 
tjänat som förebild. Utbyggnaden av sanatorierna kom förhållandevis 
tidigt och bröt delvis mot den gamla lasarettsvårdens principer. 
Genom differentieringen av vårdutbudet och rekryteringen av patien
ter inte efter ekonomi utan på grund av sjukdomsdiagnos. Resultatet 
blev en mer »jämlik» vård, där den behandling, kost och de fritids
sysselsättningar som erbjöds var desamma oavsett patienternas 
betalningsförmåga. Däremot dröjde skillnaderna i rumsfördelning 
länge kvar.48 Vårdorganisationen och dess praktiska verkställande 
illustrerar hur man betraktade olika grupper och individer i samhäl
let. Mycket av det nytänkande som infördes genom sanatorieterapin 
övertogs sedan av den övriga offentligvården allteftersom denna 
expanderade. Tuberkulosvårdens utformning blev en förebild. 

2.4 Medicinens roll 

Hittills har vi diskuterat hur kampen ;mot tuberkulos utvecklats i 
Sverige och västvärlden i övrigt under de senaste hundra åren. Av
slutningsvis behandlas kemoterapins genombrott på 1940-talet. 
Därefter görs en summering av den diskussion som förts om värdet 
av dessa framsteg. Ifrågasättandet av medicinens roll gäller inte bara 
den moderna tiden. Hela mortalitetsnedgången från slutet av 1700-
talet och framöver har, som vi sett, diskuterats, och man har ifråga
satt medicinens roll i denna utveckling. Frågan är av central betydelse 
för att bedöma tuberkulosens roll och dess orsaker i denna demo
grafiska transitionsprocess. 

Med terapi avses behandling av sjukdom, men även andra former av 
behandling, t ex psykologisk kan avses. Terminologin är dock oklar, 
hos en del forskare används begrepp som »preventiv» och »kurativ» 
terapi, dvs även förebyggande åtgärder avses, hos andra inbegrips 
också hygien. Den vanligaste innebörden är dock den förstnämnda, 
dvs medicinsk behandling. 

Värdet av denna terapi har som ovan nämnts ifrågasatts. Man har 
hävdat att medicinen överhuvud inte bidragit till förbättrad hälsa och 
minskad dödlighet utan att det är andra faktorer främst höjd levnads
standard som förklarar nedgången i infektionssjukdomar liksom 
mortalité ten i stort.49 
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Detta synsätt kan tyckas passa väl till den huvudhypotes som 
här uppställts om att tuberkulosen minskat på grund av förbättrad 
levnadsnivå. Av tradition har man tänkt sig den medicinska behand
lingen som ett fristående fenomen, som står i ett motsatsförhållande 
till miljö och levnadsnivåfaktorer. Tankegången är ofta inte explicit 
utan uttrycks så att säga på vägen, som t ex när Ivan Illich skriver: 

yj motsats till miljöförbättringar och moderna, ickeprofessionella hälsovård
ande åtgärder har den specifikt medicinska behandlingen av människor aldrig 
haft något signifikant samband med en nedgång i den samlade sjukdomsbe
lastningen eller en ökning av den förväntade livslängden.»5^ (min kursiv) 

Många andra, även medicinare, har varit tillskyndare av ett liknande 
synsätt. Thomas McKeown anför t ex att medicinen knappast kan ha 
spelat större roll under 1800-talet än vad den gör under 1900-talet 
och att envar medicinskt utbildad väl känner till dess begränsade roll 
under vårt århundrade.51 McKeown hävdar kategoriskt: 

»therapy contributed nothing to the trend of tuberculosis, certainly not until 
the present century, and probably not until the introduction of chemo
therapy.»^ 

McKeown utgår från en snävare definition av begreppet terapi, där 
annan behandling än den medicinska inte ingår.53 Han betonar 
däremot, som vi sett, nutritionens roll.54 Man frågar sig dock om 
inte sanatoriernas kostmedvetna behandling borde hänföras till tera
pins landvinningar, vilket den enligt McKeown alltså inte gör. övrig 
sanatorievård, revbensresektioner och pneumoplastic avfärdas av 
honom också såsom varande av ringa värde.55 

Detta underkännande av medicinens roll kan kanske ses som en 
reaktion mot ett tidigare okritiskt hyllande av de medicinska åtgär
derna som förklaring till befolkningsökning och minskad dödlighet. 
Det är lätt att förstå att just medicinen tidigt blivit uppmärksammad: 
de medicinska åtgärderna och upptäckterna var fysiskt lätt iakttag
bara. 

1800-talet har sålunda fått epitetet »medicinens gyllene århund
rade». Under detta sekel gjordes som vi sett stora framsteg inom den 
medicinska vetenskapen, inte minst vad gäller tuberkulosen. Förutom 
de direkta vetenskapliga framstegen skedde också en utbyggnad av 
barnmorskeväsendet, sjukstugor, lasarett etc. Läkartätheten ökade 
och en del förebyggande åtgärder såsom smittkoppsvaccinering och 
karantänsskydd genomfördes. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att inom tuberkulos vår den förtjä
nar särskilt perkussionen och införandet av stetoskopet, som avsevärt 
underlättade diagnosticeringen, liksom mikroskopering och odling 
av bakterier att nämnas. Under 1800-talets sista decennier och under 
1900-talets första hälft byggdes sanatorievården ut i Sverige liksom i 
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Europa. Förutom vila och näringsrik kost utvecklades också olika 
behandlingsmetoder av tuberkulosen. Mot 1800-talets slut och under 
1900-talets första hälft utvecklades pneumothoraxbehandlingarna 
och de thoracoplastiska operationerna. Pastöriseringen av mjölken 
förhindrade den bovina tuberkulosens spridning till människan och 
BCG-vaccinationen gav skydd mot smitta. Men de sistnämnda åtgär
derna fick full effekt först på 1940-50-talen. 

Den samlade effekten av dessa åtgärder är givetvis svår att mäta 
även om försök internationellt gjorts. År 1926 utkom engelsmannen 
G.T. Griffith med boken Population problems of the Age of Malthus». 
Griffith hävdade två ståndpunkter: 

»the first was that the increase of population in the late eighteenth and the 
early nineteenth centuries derived rather from a decrease in the death rate, 
than an increase in the birth rate, and the second that this decrease came 
largely from the improvement of the medical skills available to the popula
tion in general.»56 (min kursiv) 

Även om många kritiserat denna värdering av medicinens roll57 

kunde professor Habakkuk 1953 skriva: 

»Few generalisations are so well established in the books as that which 
ascribes the increase in the population of England and Wales in the second 
half of the eighteenth century to a fall indeath rate caused primarily by 
improvements in medical skill.>P° (min kursiv) 

De två uppfattningarna om medicinens roll kan ytligt sett tyckas 
oförenliga, men på ett djupare plan kan man invända mot båda och 
ställa sig frågan om det inte »är en strid om påvens skägg»? Är det 
verkligen meningsfullt att renodla och söka se ett motsatsförhållan
de mellan å ena sidan medicinsk behandling och å andra sidan olika 
levnadsnivåfaktorer såsom förbättrad hygien, bättre nutrition, boen
de osv? 

Bör inte läkarvetenskapens nivå snarare ses som ett uttryck för 
varje samhälles levnadsnivå? Under goda tider produceras ett över
skott stort nog att frigöra de resurser som krävs för att dels den 
vetenskapliga utvecklingen, dels hälso- och sjukvårdsutbudet för de 
bredare folklagren skall kunna utvecklas. Läkarvetenskap och terapi 
kan med andra ord inte utvecklas annat än som en del av den all
männa samhällsutvecklingen. Förhållanden i 1800-talets Västeuropa 
liksom i dagens u-länder ger oss många exempel som bekräftar ett 
sådant synsätt, t ex vad gäller diagnostikens utveckling. 

Tidigare fastställdes lungtuberkulos och bedömdes sjukdomens 
omfattning främst genom auskultation och perkussion. Möjligheter
na att avlyssna andningsljuden förbättrades avsevärt när stetoskopet 
togs i bruk. Efter tbc-bacillens upptäckt blev mikroskopering också 
ett värdefullt diagnosticum. Men mikroskopering förutsätter att 
det finns tillräckligt många baciller i sputumprovet, så att de är 
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Professor Jacobaeus utför en adherens av bränning. Även kollapsterapin förut
satte tillgång till elektricitet. I samband med s k adherensavbränningar lystes det 
in i lungsäcken och eventuella sammanväxningar brändes av med hjälp av elek
tricitet. Sammanväxningarna hindrade annars lungans sammanfall, Kollapstera
pin var vanlig, på 1920-talet fick 60-70% av sanatoriepatienterna kvävgasbehand-
ling. 
Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos* fotosamling. 

synliga utan odling (öppen tbc). När gasvärmen och elektricite
ten togs i bruk kunde man odla bakterieprover, så att även sputum-
prover med mindre bacillmängd kunde avslöja ett tuberkulos t till
stånd. Odling av bakteriekultur förutsätter dock jämn värme i flera 
veckors tid. Därför är det i många områden på jorden ännu inte 
möjligt att använda denna för oss så enkla diagnosticeringsmetod, 
därför att elektricitet saknas. 

Idag bygger medicinen på avancerad bioteknik och molekylär
biologi med elektronisk, högteknologisk apparatur. Det är lätt att 
kalla t ex den sofistikerade transplantationskirurgin som högtekno
logisk. Medicinaren Lewis Thomas vänder emellertid på begreppen.^ 
Enligt honom är de åtgärder som sätts in mot sjukdomar som cancer, 
MS, hjärnblödning och kronisk reumatism icke-teknologiska. Sjuk
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domarnas genes och fysiologiska förlopp är okända och behand
lingen koncentreras främst på att bekämpa symptomen. Transplan
tationer, konstgjorda organ etc representerar en halvteknologinivå. 
Själva grundsjukdomen har inte gått att förebygga eftersom den 
exakta kännedomen om sjukdomen saknas. Behandlingen av lung
tuberkulos är däremot högteknologisk. Diagnosen ställs snabbt och 
precist och sjukdomen bekämpas effektivt genom kemoterapeu-
tisk behandling. Borta är de omfattande operativa ingreppen och 
den långa sanatorievården. Detta är, säger Lewis Thomas, den sant 
högteknologiska medicinen. 

Med ett sådant perspektiv är det kanske lättare att förstå de svå
righeter som tuberkulosvården i dagens u-länder erfar. Skillnaderna 
mellan medicinteknologisk och allmän levnadsnivå är stor. I bästa 
fall erbjuds »högteknologisk medicinering», men terapi och efter-
behandling är inte anpassade till människors tänkesätt och livsstil. 
Även om sjukdomen idag kan botas med en enkel kur är kostnaderna 
ofta oöverstigliga för de fattiga, och påbörjade behandlingar full
följs inte. Många avbryter sin medicinering när de känner sig friska, 
ofta med recidiv som följd. 
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XI. AVSLUTNING 

1. Immunitet, levnadsnivå och tuberkulos, en diskussion av 
orsaksfaktorernas sammanhang 

1.1 Syfte 

Vi har konstaterat att tuberkulosdödlighetens omfattning i Sverige 
och Finland från 1700-talets mitt och till 1900-talets begynnelse be
skrev en vågrörelse med ett »rise-and-fall» förlopp. Syftet är nu att 
sammanfatta och diskutera de orsakskomplex som kan tänkas för
klara detta förlopp, dels förändringar i den immunologiska processen, 
dels olika levnadsnivåfaktorer. Innan vi diskuterar dessa två huvud
linjer i förklaringsmodellen skall dock några andra tänkbara orsaks
faktorer som undersökts diskuteras. Inledningsvis behandlas effekter
na av förändringar i tbc-diagnostikens tillförlitlighet. Därefter sam
manfattas resultaten av undersökningen om förändringar i tbc-död-
lighetens ålders- och könsmönster över tiden. Frågan om förändrad 
virulens och sjukdomars konkurrens berörs kortfattat. Därefter dis
kuteras de två ovan nämnda huvudförklaringarna. Avslutningsvis 
sammanfattas resultaten i en modell. 

1.2 Tbc-statistikens tillförlitlighet 

I inledningskapitlen diskuterades de förändringar som skett i diagnos-
ticeringen av tuberkulos och hur denna påverkat de källserier som 
nyttjas i avhandlingen. Validitet och reliabilitet avseende tbc-diagnos-
ticeringen och dödsorsaksregistreringen av lungsot har gradvis för
bättrats. Undersökningen av den tidiga dödsorsaksregistreringen av 
lungsot har trots dessa förändringar visat sig vara fullt användbar för 
de syften som här avses. På lokalsamhällesnivå har beroendet av de 
enskilda prästernas noggrannhet och kunskap varit uppenbar. För de 
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övergripande frågeställningar som främst studerats på aggregerad nivå 
har dessa lokala avvikelser varit av mindre betydelse . Källorna ger en 
viss underregistreing av antalet avlidna i lungtuberkulos. Genom att 
addera avlidna i dödsorsaker bakom vars benämningar sannolikt döljs 
fall av lungtuberkulos har en mer adekvat nivå på antalet lungsots
döda erhållits. Det är före 1900-talet endast möjligt att med någor
lunda säkerhet mäta lungtuberkulosdödligheten, övriga tuberkulos
dödsfall har så varierande symtom att de inte alltid med tidens noso-
logiska systematik kan urskiljas från andra icketuberkulösa sjuk
domar. 

1.3 Stabilitet och förändring i ålders- och könsfördelning 

Frågan om det förekommit någon ålderstransition eller om ålders-
och könsstrukturen varit stabil avseende tbc-dödlighet har varit av 
central betydelse för att bedöma samhälleliga faktorers respektive 
immunologiska processers inverkan på tuberkulosdödligheten inom 
olika åldersgrupper och mellan könen. Undersökningen har visat att 
det finns vissa konstanta drag i åldersstrukturen, men att varia
tionerna varit stora mellan könen för olika former av tbc. Tuberku
losens åldersfördelning i Sverige under 230 år kan grovt samman
fattas sålunda: hög spädbarnsdödlighet, därefter en kraftig nedgång, 
i synnerhet i åldrarna 5-10 år, sedan åter en ökning. 

Under 1700-talets senare hälft var ålderstuberkulosen hög. Denna 
högre ålderstuberkulos beror inte på ett förändrat åldersmönster 
utan är en funktion av förändringar i tbc-dödlighetens nivå mellan 
generationerna. Residualen av en högre tbc-mortalitet i tidigare ko
horter har varit större än ungdomstoppen hos senare kohorter. Den 
tidiga ungdomstoppen reflekterar dock sjukdomens naturalförlopp. 
En stor andel ålderstbc kan också bero på ökad mängd recidiv till 
följd av försämrat allmäntillstånd. 

Undersökningen har också visat på en allmänt högre lungsotsdöd
lighet för männen under 1700- och 1800-talen. Under 1900-talet 
har däremot kvinnorna en högre tbc-dödlighet. Den kvinnliga tbc-
dödligheten är mera åldersmarkant. Den är koncentrerad till ung
domsåren och kvinnornas reproduktiva åldrar. I de högre åldrarna 
dominerar männen, i synnerhet i städerna. 

1.4 Förändrad virulens? 

Förändringar i virus och andra mikroorganismers farlighet har anförts 
som förklaring till förändringar i den totala dödligheten. När det 
gäller tuberkelbacillen har några avgörande virulensförändringar inte 
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påvisats. De exempel som finns, t ex framställningen av BCG-vaccin 
av försvagade bovina tuberkelbaciller och förändringar i samband 
med kemoterapibehandling har visat att tuberkelbacillens virulens 
varit mycket stabil. Det är inte heller troligt att virulensförändringar 
skulle ha skett vid ungefär samma tidpunkt över hela västvärlden. 
De epidemier som uppstått i samband med att tidigare skyddade 
populationer smittats visar på att bacillen alltjämt är oförändrat 
virulent. 

1.5 Sjukdomars konkurrens 

Vid sidan av att sociala och biologiska determinanters effekter på 
tbc-dödligheten studerats har hänsyn tagits till det övriga sjukdoms
panoramat och hur detta förändrats. Undersökningen har inte visat 
på något entydigt samband mellan förändrad tbc-nivå och föränd
ringar i det övriga sjukdomspanoramat. Varken det tidiga 1800-talets 
ökande tbc-dödlighet, eller den senare nedgången, har sammanfallit 
med några avgörande förändringar i det övriga dödsorsaksspektrat. 
När det gäller 1900-talets första decennier är det dock möjligt att 
tbc-frekvensen påverkades av de förändringar som skedde i sjukdoms-
och dödsorsaksmönstret. Förändringarna är dock inte så omfattande 
att de ensamma förmår förklara de förändringar som skedde i tbc-
dödligheten. 

1.6 Immuno logiska förändringar i ett historisk t perspektiv 

Ett gott immunförsvar kan vara antingen genetiskt betingat eller 
förvärvat. Vid smittsamma sjukdomar som ger livslång immunitet, 
t ex mässling eller smittkoppor, är förvärvad immunitet hos männi
skorna en förklaring till att sjukdomsfrekvensen sjunker efter en epi
demi. När det gäller tuberkulos är det däremot oklart hur verksam 
den förvärvade immuniteten är och hur människan påverkas av 
immunicering. De långsiktiga effekterna av de nya baktericida pre
paraten är likaså okända. Den stora andelen ålders-tbc som i denna 
avhandling belagts för över 200 år i samtliga delar av landet, tyder på 
en stor andel recidiv, dvs att immuniteten inte varit särskilt varaktigT 

Mängden immuna människor i ett samhälle beror på vad som skett 
i en tidigare generation och på hur pass varaktig den förvärvade 
immuniteten är. Om samhället nyligen drabbats av tuberkulos är 
sjukdomsförloppet akut, letaliteten stor och andelen immuna liten 
(jfr fig 1). Man har antagit att det dröjer omkring hundra år innan 
sjukdomane övergår från ett epidemiskt till ett endemiskt tillstånd.1 

Fortfarande är mängden immuna inte så stor, många insjuknar i 
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tbc men sjukdomsförloppet är betydligt långsammare, mer kroniskt. 
Barnens immunicering och det naturliga urvalet spelar här en central 
roll. De populationer som undersökts i denna avhandling har befun
nit sig i detta stadium. Så sent som på 1940-talet, när den effektiva 
kemoterapin introducerades, hade sjukdomen fortfarande inte kom
mit till fas III i den av Grigg presenterade modellen, dvs nått ett 
stadium där sjukdomen till följd av allmän immunitet inte längre ut
gör något problem. Frågan är om vi någonsin skulle nått dit utan de 
terapeutiska åtgärder som då sattes in. Utvecklingen i många u-länder 
idag tyder på att människans naturliga och förvärvade immunitet mot 
sjukdomen inte är nog stark och tillräckligt varaktig. 

Det är snarare troligt att en kraftig ökning av tbc-frekvensen inom 
ett område antingen berott på att området inte tidigare varit infekte
rat eller att tuberkulosen funnits endemiskt och att ökningen i såda
na fall orsakats av en sänkt levnadsstandard. Detta resonemang har 
legat till grund för den i avhandlingen företagna undersökningen av 
dödsorsaksspektrat i 54 norrländska socknar. Av undersökningen 
framgick att tuberkulosen varit en endemisk sjukdom åtminstone 
från 1750 och att denna 150 år senare alltjämt var av stor omfatt
ning. Detta resultat, som strider mot det inom tidigare forskning 
antagna förhållandet att Norrland varit oinfekterat fram till 1800-
talets senare del, är ett centralt resultat. Tuberkulosens allmänna 
förekomst och den höga andelen ålders-tbc tyder på levnadsnivåfak
torer snarare än immunologiska processer som förklaring till de för
ändringar som ägt rum i tbc-frekvensen. 

En annan viktig faktor är genetiken. Ett barn till tuberkulösa för
äldrar föds inte med sjukdomen, det smittas. Men barnet kan ha ärvt 
en realtiv oförmåga att motstå infektionen. Man har tidigare antagit 
att minskningen i tbc-dödligheten under det sena 1800-talet berodde 
på ett intensifierat »wedding out» av människor med en nedsatt 
resistens visavi tbc. På så vis skulle tbc-resistensen i ett samhälle grad-
vid öka med varje generation. Resonemanget har en del begräns
ningar. Låt oss ta ett exempel: 

Tbc-dödligheten ökar i tider av svält och umbäranden. Om befolk
ningen i ett område med endemiskt förekommande tuberkulos 
drabbas av kraftigt försämrade levnadsbetingelser kommer bl a 
tbc-dödligheten i den drabbade generationen att bli stor. Genom det 
naturliga urvalet kommer sedan nästa generation att ha fler personer 
med genetiskt betingad resistens mot tbc. Tbc-frekvensen bör där
efter sjunka. Resonemanget förutsätter att de tbc-sjuka i »krisgenera
tionen» inte hinner reproducera sig eller att också barnen dör. Dessa 
omständigheter kan kanske gälla för mindre grupper men är inte till
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räckliga för att förklara den totala nedgången i tuberkulos. Vi vet att 
många av de tuberkulösa hann reproducera sig och även om dödlig
heten bland barnen var stor var det ändå tillräckligt många »gene
tiskt belastade» som överlevde. Dessutom har sådana omfattande kris
perioder inte föregått tbc-nedgången med de tidsintervall om ca 30 
år, som skulle vara förutsättningen för resonemanget. Det faktum att 
tuberkulosens förlopp är förhållandevis långsamt och att många hin
ner reproducera sig medför att enbart genetiska förklaringar till en 
sänkt tbc-nivå är högst osannolika. Det innebär dock inte att ärftliga 
faktorer inte skulle ha betydelse för sjukdomsförloppet. Resultaten 
av familjerekonstitutionerna för de sju socknarna tyder på att den 
ärftliga faktorn inte kan förbises. Det är dock i retrospektiva studier 
inte möjligt att särskilja arv från miljö. Genom tvillingstudier har 
man, som nämnts, påvisat en högre andel tuberkulos hos båda en-
äggstvillingarna också i de fall där de inte vistats i samma miljö, 
vilket tyder på att inte bara miljön bidragit till den dåliga progno
sen.2 

Immunitet behöver inte nödvändigtvis förvärvas genom smitta 
från andra människor. I områden med allmänt spridd bovin tuber
kulos innehöll också mjölken tuberkelbaciller. Skillnaderna i den 
åldersspecifika tbc-dödligheten mellan de socknar som undersökts 
i områden med smittade kreatur och i områden där bovin smitta inte 
fanns kan bero på denna form av immunicering. I undersökningen 
påvisas nämligen en högre dödlighet i barntuberkulos, men en totalt 
sett lägre tbc-nivå i de socknar där den bovina tuberkulosen var all
män. Detta tolkas så att den bovina tuberkulosen medfört ökad 
barnadödlighet i tbc, men givit ett visst skydd mot infektion senare 
i livet hos dem som övervunnit primärinfektionen. De undersökta 
populationerna är emellertid små och hypotesen bör prövas ytter
ligare. 

Thomas McKeown har, som vi sett, diskuterat och förkastat immu
nologiska förhållanden som förklaring till tbc-dödlighetens nedgång. 
McKeown postulerade tre villkor: 

1. att en tidigare isolerad landsbygdsbefolkning (virgin population) 
genom ökad migration under tidigare århundraden kom i kontakt 
med sjukdomen, 

2. att förbättrade kommunikationer och urbanisering skulle leda till 
»first exposure and death of many susceptible individuals» i nya 
stadsinflyttade generationer, 

3. att tbc-mortaliteten skulle öka kraftigt ca 30 år innan den åter 
började sjunka (epidemic wave). 
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McKeown ansåg att dessa villkor inte uppfylldes för engelskt vidkom
mande. Han antog att någon mer omfattande migration inte ägt rum 
under tidigare århundraden och att urbanisering och förbättrade 
kommunikationer främst var 1800- och 1900-talsföreteelser samt att 
tuberkulosen varit i stadigt sjunkande under 1700- och 1800-talen. 
Dessa antaganden om det historiska förloppet behöver korrigeras. 
Vi vet idag genom bl a Cambridgegruppens forskning att omfattande 
kontakter mellan landsbygden och städerna förekom redan i början 
av 1500-talet.3 I denna avhandling har också den omfattande dödlig
heten i lungsot i de engelska 1700- och 1800-talsstäderna behandlats. 
Det är med andra ord inte sannolikt att befolkningen på den engelska 
landsbygden var »virgin». Wrigley and Schofield har vidare påvisat att 
de lokala variationerna i dödlighetsmönstret avtar under 1700-talet 
till följd av en ökad marknadsintegration. Dessa resultat är också 
konsistenta med vad som ovan redovisats vad gäller Sverige. Även i 
det avlägsna Norrland var kontakterna och sjukdomsmönstren avse
värt mer utjämnade än vad som tidigare antagits. 

McKeowns andra postulat, att oskyddade människor skulle 
komma i kontakt med sjukdomen i städerna, med fatala följder, är 
troligen riktig, förutsatt att periodiceringen ändras. Som framgått av 
denna avhandling har för både Sveriges städer och Europas storstäder 
konstaterats en kraftig överdödlighet i tbc jämfört med landsbygden, 
fram till 1900-talet. Denna överdödlighet beror främst på ökad expo
sitionsrisk och bör inte sammanblandas med levnadsnivåförändringar. 
Wrigley och Schofield har tom anfört att en förbättrad levnadsnivå 
kan leda till en ökad total mortalitet genom att den förbättrade lev
nadsnivån leder till en ökad efterfrågan av varor och tjänster vilket 
i sin tur medför ökad inflyttning till städerna, vilket sedan till följd 
av den större smittrisken därstädes leder till en ökad mortalitet.4 

Även om denna förklaring allmänt sett kan vara riktig är förhållan
dena vad gäller tuberkulosen något mer komplicerade. 

Med utgångspunkt i den svenska utvecklingen sådan den redovisats 
ovan och med de jämförelser som gjorts vad gäller tbc-frekvensen i 
andra europeiska städer skulle förloppet kunna förklaras på följande 
sätt: 

Under 1600- och 1700-talen ledde en ökad befolkningstäthet, dålig 
hygien och låg bostadsstandard i de större städerna till en kraftigt 
ökad exposition och många som inte genomgått en primärinfektion 
insjuknade i akut lungtuberkulos. Resultaten från undersökningen av 
kungafamiljen och hovförsamlingens välbeställda skikt tyder på att 
smittosituationen snarare än nutritionen var bestämmande för 
tbc-nivån i Gustav III:s Stockholm. Under 1800-talet och 1900-talets 
första decennier var tuberkulosen så allmänt spridd att en stor del av 
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befolkningen bör ha genomgått en primärinfektion, även de som kom 
flyttande från landsbygden. Att sjukdomen alltjämt var mycket 
omfattande torde bero på att levnadsnivån var undermålig med 
recidiv som följd samtidigt som barnen insjuknade i primärinfek
tioner med akut förlopp, bl a tuberkulos meningit. 

McKeowns tredje postulat som gäller tuberkuloskurvans nivå och 
trend under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet är inte möj
lig att belägga för engelskt vidkommande. McKeown påpekar att en 
epidemic wave som förklaring till 1800-talets minskade tbc-frekvens 
skulle förutsätta en topp ca 30 år tidigare och att denna i sin tur 
skulle föregås av en period med lägre tbc-frekvens. McKeown till
bakavisar att så varit fallet och anför istället att tbc-dödligheten varit 
ännu högre längre tillbaka i tiden.^ 

I denna avhandling påvisas att ett rise and fall förlopp ägt rum i 
Sverige och Finland och att utvecklingen varit synnerligen markant 
för städernas del. Dessa resultat kan tolkas som ett avgörande bevis 
på att Griggs modell för en epidemisk tuberkulosvåg är riktig. Sådana 
slutsatser vore dock förhastade. Även om förloppet varit cykliskt är 
dess orsaker inte nödvändigtvis att enbart hänföra till immunologiska 
reaktioner hos befolkningen. Förklaringen är betydligt mer komplex 
än så. I följande avsnitt diskuteras tolkningen av de samband mellan 
levnadsnivå och tbc-frekvens inom olika områden och grupper som 
fastslagits i avhandlingen. 

1. 7 Tuberkulos och förändrad levnadsnivå 

Tuberkulosen fanns, som vi sett, endemiskt i det svenska samhället 
från åtminstone 1750 och framöver under hela 1800-talet och 1900-
talets första decennier. 

Levnadsnivån påverkade förekomsten av tuberkulos lika väl som 
tuberkulosen påverkade levnadsnivån. Levnadsnivån verkade dels 
genom att reglera expositionsgraden, dels genom att påverka männi
skornas resistens. Samma faktorer som ökar expositionen sän
ker i regel också motståndskraften. Med hög boendetäthet ökade 
t ex risken att någon i ett hushåll var smittbärare. Hög boendetäthet 
var oftast förenad med bristfälliga bostäder där drag och allmänt 
ohygieniska förhållanden bidrog till att försämra invånarnas allmän
tillstånd. och därmed underlätta risken för infektion eller recidiv. 

Av de sociala faktorerna bakom den höga dödligheten och tom 
ökningen av tuberkulos i Sverige under delar av förra seklet har den 
snabbt ökande urbaniseringen visat sig tillhöra de tyngst vägande, 
därför att expositionen för smitta därigenom mångfaldigades. För att 
söka utröna i vilken utsträckning ökad mottaglighet till följd av 
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försämrade levnadsvillkor spelade in har olika typer av städer grans
kats. 

Inledningsvis behandlades Stockholm. Under 8 O-årsperioden 
1750—1830 var dödligheten i lungtuberkulos över 8 o/oo, det högsta 
kända tal som någonsin registrerats för en större stad i hela världen 
för en så lång tidsperiod, Under 1800-talets senare del var stadens 
överdödlighet i tuberkulos alltjämt mycket stor. 

Strategin var att undersöka lungsotens andel av dödligheten hos 
grupper med extremt goda respektive dåliga livsvillkor. Förhopp
ningen var att de valda extrempopulationerna tydligare skulle återge 
den sociala miljöns inverkan än vad som sker i mer komplexa och 
blandade miljöer där olika sociala kategoriers beteenden, på en statis
tisk nivå, lätt släcker ut egenheter i delmiljöers eller gruppers reak
tionssätt. 

Tre olika grupper har undersökts, dels hovförsamlingen där många 
av de välbärgade fanns skrivna, dels fattighjonen på Sabbatsbergs 
fattighus och slutligen fångarna på Norrmalms kvinnofängelse. Trots 
god tillgång på näringsrik föda förmådde hovfolket alltså inte stå 
emot tuberkulosbacillens skadeverkningar. Resultaten tyder på att 
nutritionens roll, för tuberkulosens del, inte får överskattas i ett 
samhälle med hög allmän expositionsrisk. 

Också de källor som finns bevarade angående fattighushjonen och 
fångarnas kost, ger en förhållandevis ljus bild vad gäller näringstill
gången. Men uppgifterna är osäkra. Vi vet inte om livsmedlen verk
ligen kom hjonen och fångarna tillgodo. Det finns forskare som häv
dar att kosthållet i Stockholm var avsevärt sämre än för invånare i 
andra delar av landet. Boendetätheten var bland både fattighjonen 
och straff/arbetsfångarna på Norrmalm extremt hög. Andelen döda i 
lungsot och andra bristsjukdomar var hos dessa grupper mycket hög 
under 1800-talets första hälft, kring 50%. De undersökta grupperna 
var extrema. Även i Stockholm som helhet kan man tydligt se att 
dödligheten i lungsot var störst i de fattigare församlingarna och allra 
högst i dem som hyste allmänna försörjningsinrättningar. 

Levnadsnivåbegreppet är komplext och Stockholmsmiljön likaså. 
Det är svårt att isolera olika agens, klart är dock att stadsmiljöns 
samlade effekt haft en negativ inverkan på stadsbornas hälsa, inte 
minst vad gäller tuberkulos. Vi kan slå fast att den höga tuberkulos
dödligheten orsakades av förhöjd expositionsrisk och sänkt mot
ståndskraft genom ett uselt boende, dålig hygien, svåra arbetsför
hållanden och en ofullständig näringssituation. 

I ett försök att gradera de ovan nämnda faktorena har olika typer 
av städer granskats. Särskild vikt har fästs vid stadsstorlek, förhållan-

\ det mellan olika städers och deras omlands tbc-frekvens samt andelen 
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industrisysselsatta. Samband har påvisats mellan tuberkulosfrekvens 
och stadsstorlek. Ju större städer desto högre tuberkulosdödlighet. 
Samtidigt inverkade omlandets tbc-nivå på de olika städerna vilket 
innebar att små städer i områden med generellt högre tbc-frekvens 
ibland haft högre tbc-dödlighet än större städer i områden med lägre 
tbc-dödlighet. Effekten av stadsstorlek var dock den starkare av de 
två krafterna i områden där de inte samverkade. Urbaniseringens 
intensitet var också av betydelse. Under perioder med omfattande 
stadsinflyttning ökade tuberkulosdödligheten i de aktuella städerna. 
Rent generellt ökade städernas tbc-dödlighet på 1870-talet för att 
därefter långsamt sjunka. Under 1900-talet blir städernas överdödlig
het allt mindre och från 1930-talets mitt vänder utvecklingen. Från 
1936 och framöver har städerna en lägre tbc-dödlighet än landsbyg
den. För vissa typer av tbc, som t ex tuberkulos meningit, är för
loppet annorlunda. Dessa former av tuberkulos är dock så fåtaliga i 
förhållande till lungtuberkulosen att de inte förmår påverka trenden. 

Graden av industrisysselsättning har också visat sig vara en tung 
faktor. Så hade t ex Eskilstuna både den högsta andelen industri-
sysselsatta och tuberkulosdöda under 1800-talets sista decennier. 
Men inte heller industrialiseringsgraden räcker som ensam orsaksfak
tor. Vissa industristäder, särskilt mindre sådana som t ex Motala, 
hade låg tuberkulosdödlighet. Även industristädernas tuberkulos
dödlighet påverkades av omkringliggande områdens tuberkulosfre
kvens. När en stad både hade hög industrialiseringsgrad och därtill var 
belägen i ett område med generellt hög tuberkulosfrekvens, blev 
som i fallet Eskilstuna följderna förödande, medan däremot industri
städer som Borås, i områden med låg tuberkulosfrekvens inte alls 
drabbades lika hårt. Under 1800-talets senare del och under 1900-
talets början var tuberkulosdödligheten låg i Södermanland. Eskils
tuna fortfor trots detta att ha en hög tbc-dödlighet, vilket tyder på 
att de negativa faktorerna i arbets- och levnadsmiljö snarare än om
rådets generella tbc-frekvens varit avgörande för tuberkulosnivån. 
Inget ovedersägligt samband har dock kunnat fastställas mellan 
tuberkulosdödlighet och indus trialiseringsgrad. Tuberkulosdödlig
heten i städerna ökade visserligen generellt under 1870-talet, men ök
ningen ägde inte alltid rum i de städer som fick en ökad andel indu
strisysselsatta. I många av de städer där industrisysselsättningen 
ökade på 80- och 90-talen sjönk tuberkulosmortaliteten. Samtidigt 
ökade dock tuberkulosens andel av alla döda vilket tyder på att 
konkurrensen från andra letala sjukdomar minskade. 

I Mälarområdet sjönk tbc-frekvensen mycket kraftigt. Detta har 
tidigare ansetts bero på en naturlig immuniceringsprocess. Här har en 
annan förklaring framförts. Genom sitt centrala läge fick dessa städer 
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tidigare kunskap om skyddsåtgärder mot smittspridning. De allmän
hygieniska förbättringarna var också avsevärda. Till landets mer av
lägsna delar, i synnerhet Norrbotten, kom däremot informations
spridning och hygieniska förbättringar betydligt senare. Norrlands 
höga tbc-dödlighet tyder på att det inte i första hand är industri
sysselsättningens omfattning utan andra levnadsnivåkomponenter 
som påverkar tbc-nivån i ett samhälle. 

Om för tbc-frekvensen negativa faktorer, t ex dåliga bostadsför
hållanden, otillräcklig nutrition, bristande hygien, dvs förhållanden 
som ofta följde i den snabba urbaniseringens fotspår, förelåg, drabba
des dock städer med hög andel industrisysselsatta avsevärt svårare än 
andra, i synnerhet om de därtill var belägna i områden med generellt 
hög tbc-frekvens. Eskilstuna är ett sådant exempel. Industrisyssel
sättningen som sådan tycks däremot inte ensam förmå höja en stads 
tbc-frekvens såvida inte andra för hälsan negativa faktorer föreligger. 

Typen av industrisysselsättning spelar en viktig roll. Vissa yrkes
grupper är mera utsatta än andra, t ex metallindustrins slipare, 
smeder och skräddare. I en undersökning av Eskilstunas järn- och 
metallarbetare påvisades att tuberkulosdödligheten bland sliparna 
var nära fem gånger så stor som bland andra grupper vid 1900-talets 
böljan. Dessutom var sjukdomsprognosen särskilt ogynnsam för dem. 
Dessa förhållanden är intressanta i ljuset av vad vi idag vet om för
hållandet mellan pneumokonioser och tuberkulos. Även här kan lik
väl orsakssammanhangen kompliceras av faktorer som alkoholmiss
bruk, boende och nutrition. 

Modern medicinsk forskning har påvisat mycket klara samband 
mellan såväl alkoholmissbruk och tuberkulos som mellan nutrition 
och tuberkulos. Dessa förhållanden har självfallet gällt även i gångna 
tider. Vi vet att alkoholmissbruket var mycket omfattande under 
decennierna kring 1800 och att vissa yrkesgrupper av tradition var 
mer hemfallna än andra. Alkoholmissbruk leder rent medicinskt till 
försämrad nutrition, men även ekonomi och arbetsförmåga påverkas, 
vilket i sin tur leder till sämre boendeförhållanden. 

Även för andra grupper har bostäderna spelat en viktig roll när det 
gällt spridningen av tuberkulos-smittan. Trångboddheten i Sverige 
var svår långt in på 1900-talet. Arbetarebefolkningen bodde till över
väldigande del familjevis i ett enda rum, detsamma gjorde statare, 
torpare, lågavlönade i gemen. I städerna var dessutom inneboende
systemet utbrett. En högre tbc-dödlighet i stadsdelar dominerade av 
arbetarbefolkning i förhållande till mer välbeställda centrala stads
delar har fastslagits. Även bostädernas kvalitet och inredning var ofta 
en negativ faktor med fukt, kyla, obefintliga vädringsmöjligheter 
som normala inslag. Vi vet också att tuberkelbacillen kan överleva 
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långa tider i damm och smuts. Att fem sex personer delat samma 
säng eller att barn och vuxna för värmens skull stuvats in i s k luck
sängar har också befrämjat smittspridning i ofta katastrofal utsträck
ning. 

Den tidiga Kirunabebyggelsens bofälliga karaktär och förändring 
till ett ordnat gruvsamhälle visade sig tidsmässigt sammanfalla med en 
förändrad tuberkulossituation. I en undersökning av gruvarbetare
familjer år 1910 konstaterades att andelen sjuka i lungtuberkulos 
var omfattande hos befolkningen i Kiruna. Under de efterföljande 
decennierna vidtogs en mängd sociala förbättringar i Kiruna och sam
tidigt minskade tbc-morbiditeten. Från första världskrigets slut och 
framöver sjönk även tbc-mortaliteten. Tbc-mortaliteten var lägre i 
Kirunaområdet än i övriga Norrbotten med undantag av depressions
åren på 1930-talet. Detta tolkas här så att 30-talets problem drabba
de gruvarbetarebefolkningen hårdare än andra grupper i det norr
bottniska samhället och att detta återspeglas i en förhöjd tbc-fre-
kvens. 

I början av 1900-talet gjordes en undersökning av tuberkulosens 
förekomst hos befolkningen i några byar i Norrbottens kustland. 
Sjukdomen fanns i nästan hälften av alla gårdar (48%). I området 
genomfördes ett socialhygieniskt experiment som innebar att befolk
ningens boende- och hälsoförhållanden noggrant kartlades och att 
alla för tiden till buds stående medel vidtogs för att minska tuberku
losens förekomst. En av de viktigaste åtgärderna var att förbättra 
befolkningens bostadshygieniska situation, vilket också lyckades. 
Tuberkulosen sjönk avsevärt mycket snabbare inom försöksområdet 
än i motsvarande byar utanför försöksområdet. 

Av de redovisade bostadsundersökningarna framgår att boendet 
spelade en avgörande roll för exposition och att tuberkulosens om
fattning minskade när förbättringar i boendetäthet och boende-
hygien vidtogs. 

Terapi och förebyggande vård kan och bör ses som ett uttryck för 
förbättrade levnadsvillkor. De omfattande framsteg som gjordes i 
kampen mot tuberkulos hade inte varit möjliga om inte samhället 
haft råd att satsa omfattande resurser för vårdapparatens utbyggnad 
och för forskning, på så sätt som skett de senaste hundra åren. 
Under tidigare perioder har medicinens roll varit mer blygsam. Vil
ken roll man är beredd att ge terapin hänger självfallet samman med 
vad man lägger in i begreppet. Förutom den direkta medicinska tera
pin kan många andra åtgärder också komma ifråga. Den klassiska 
sanatorieterapin byggde t ex på vila, frisk luft och riklig näring, åt
gärder som otvetydigt hade en terapeutisk effekt. Sanatorievården 
kom senare att kombineras med diverse medicinska terapier. De ovan 
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nämnda kirurgiska ingreppen, pneumothorax och thoracoplastik-
operationerna utfördes ännu på 1960-talet, trots att kemoterapi-
behandlingen då kommit i kliniskt bruk. Man kan inte entydigt 
skilja effekten av den ena behandlingen från den andra. Tillsam
mantaget påverkade de de tuberkulossjukas situation i en positiv 
riktning. Dödstalen i tuberkulos sjönk drastiskt. 1943, året före 
kemoterapins debut, dog i Sverige 4 396 personer i tbc eller 0.69 
o/oo. 1951 var dödligheten mindre än hälften eller 0.23 o/oo och år 
1976 0.02 o/oo. 

De sociala faktorerna har som vi sett spelat en avgörande roll 
för tuberkulosspridningen. De samverkar ofta i ett komplicerat 
mönster och det kan ofta vara omöjligt att slå fast vilken av dem som 
bär den största skulden. Ett extremt exempel på en anhopning av 
många negativa faktorer var situationen i de nazistiska koncentra
tionslägren.6 

1.8 Modell för orsaksfaktorernas sammanhang 

Frekvensen av tuberkulos i en region, under ett skede, hos en kate
gori bestäms av ett komplicerat orsakssammanhang. Dessa orsaker är 
inte alltid statistiskt belagda och verifierbara, ofta föreligger mer eller 
mindre starka indicier, men sammantagna kan dessa ändå ge en över
tygande bild av ett förlopp. 

De många faktorer som kan medverka till uppkomsten av tuber
kulos hos individer, grupper, är av olika tyngd och nödvändighet. I 
en viss situation kan en faktor vara mer ödesdiger än en annan. 

Undersökningen visar på ett komplicerat samspel mellan immuno
logiska processer och olika levnadsnivåkomponenter som förklaring 
till en förändrad tbc-nivå i det svenska samhället under de senaste 
230 åren. Förändringar i immuniteten har inte varit den avgörande 
förklaringen till de förändringar som påvisats i tuberkulosdödlighe
ten. Trots detta har immunologiska förhållanden spelat en central 
roll. 

Immunologiska processer respektive levnadsnivåförändringar har 
skilda tidshorisonter. Trots att vi i denna avhandling studerat tbc-
dödligheten under en kvarts millenium är det ur genetiskt och immu
nologiskt perspektiv en alltför kort tid. Under hela den studerade 
tiden har Sverige, om vi utgår från Griggs modell, som nämnts, be
funnit sig i fas II. En viss ekologisk balans råder då mellan värd och 
parasit. 

Inom denna stora vågrörelse förekommer sedan ständiga mini-
epidemics . Den våg som här belagts för svenskt vidkommande (se 
fig 8), tolkas som en sådan. Dessa miniepidemics är en följd av för-
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Figur 33. Illustration av orsaksfaktorernas sammanhang vid förekomst av 
tuberkulos hos en befolkning 
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ändringar i kontaktmönster och levnadsnivå. Trots att sjukdomen 
karaktäriseras av långsamma biologiska processer reagerar den för
vånansvärt snabbt på förändringar i levnadsnivån. 

Medan immunologiska förhållanden påverkar tbc-morbiditeten 
och mortalitetens nivå i ett samhälle, påverkar förändringar i lev
nadsvillkoren tuberkuloskurvans variation, kortsiktiga fluktuationer 
såväl som trender över några decennier. 

Även om det är omöjligt att rättvist återge det komplicerade 
orsakssammanhang som påverkar förekomsten av tuberkulos hos en 
befolkning kan det ändå vara av ett visst pedagogiskt intresse att 
försöka sammanfatta de olika faktorerna i en modell. 

Primärinfektion förutsätter smitta. Expositionen för tbc-smitta , 
beror främst av boendeförhållanden, särskilt hygienisk standard och 
boendetäthet, men också arbetslivsförhållanden och bostadsort. 
Städerna erbjuder en långt större expositionsrisk än landsbygden, 
men de regionala skillnaderna är också stora. Smittomedvetande och 
samhällsinsatser som t ex sanatorie vård, vilket hindrade att folk 
smittade sin omgivning, påverkar också expositionens omfattning. 
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Resultatet av en primärinfektion, tillfrisknande eller insjuknande 
och eventuell död, beror av dels virulens- och immunitetsförhållan
den, dels de övriga faktorer som påverkar resistensen, främst närings
förhållanden men också allmäntillståndet i övrigt (t ex förekomst av 
andra sjukdomar, psykisk press, ålder, alkoholism osv). Ett samhälles 
immunologiska tillstånd påverkas inte bara av tidigare infektioner 
utan kan också påverkas med vaccination (BCG). Virulensen är däre
mot mycket svår att påverka. När det gäller tbc har någon avgörande 
förändring i själva bacillens virulens inte kunnat påvisas. 

Sammanfattningsvis konstateras att de centrala levnadsnivåkompo
nenterna har ett mycket stort inflytande dels vad gäller exposition 
för smitta (främst boende och arbete), dels för mängden insjuknade 
och döda i sjukdomen i förhållande till primärinfektionerna. Dessa 
socioekonomiska faktorer påverkar direkt tbc-kurvans riktning, 
medan virulens och immunitetsförhållanden verkar som bakomliggan
de faktorer vilka bestämmer tbc-sjukligheten och -dödlighetens all
männa nivå. 

Avslutningsvis får västerbottenspojken Samuel Burvall ge ord åt en 
del av de tankar som framförts om »huru lungsoten egenteligen färda
des över jorden»: 

»Burvallarna i Storholmträsk brukade dö i lungsoten, fyra fastrar åt honom 
och tre farbröder dödde medan han var barn och likaså farfar hans och två 
syskonen, endanen han hade, och tre kusiner. 

Och han grubblade mycket över detta. 
Det var ju jämt och ständigt tal om huru lungsoten egenteligen fordades 

över jorden, huru han tog sig fram från människa till människa, om det var i 
dimman om vintern eller i komjölken eller i vattnet eller i fårskinnsfällarna 
som folket låg under eller i andedräkten deras eller om det var i knivarna och 
skedarna som icke diskades nog väl, och var och en hade sin tro, en del var 
rädda för dimman och vattnet, andra för komjölken, somliga fruktade får
skinnsfällarna och somliga andedräkten, dem lutade sig bort då dem pratade 
vid någon, och många skydde knivarna och gafflarna och sekdarna.»^ 
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2. Nuet och framtiden 

»A requiem is an opportunity for re
calling disaster, not entirely in sadness, 
for on this occasion there is a message 
of hope. In the long history of the 
disease countless people were cured, 
many found in this crisis of their lives 
a rude shock which was a new beginn
ing. They pass, this long procession, 
down the ages, and they turn to greet 
us...Here is the theme of the requiem. 
It needs still the faith of the passionate 
few who will resist the brute pressures 
of germ toxins and human ignorance.» 

Harley Williams, Requiem for a Great 
Killer. 

Tuberkuloskurvorna i Västerlandet stupar brant nedåt. Den årliga 
tbc-mortaliteten i länder som Sverige omfattar inte ens hundratalet 
personer (1 per 100 000). Figurerna över incidens- och prevalenstalen 
smyger kring x-axelns nollstreck. 

Men Västerlandet är inte världen och idag är inte imorgon. På jor
den dör årligen minst tre miljoner människor i tuberkulos. Vaije år 
tillkommer ytterligare 4-5 miljoner nya smittosamma fall. Två av tre 
bland dessa sjuka kommer att dö inom en tvåårsperiod. Minst 10 
miljoner människor lider av öppen tbc.8 Till dessa svårt sjuka bör 
minst lika många i mindre smittosamma stadier och i andra former av 
tbc läggas.9 Detta är minimital. Många sjuka når aldrig fram till 
hälsocentralerna och förblir därför oupptäckta. Antalet rapporterade 
tbc-fall i Afrika är lika många som i Europa, dvs 60 per 100 000. I 
själva verket torde de afrikanska talen vara 20-50 gånger högre än de 
europeiska. 

Risken för exposition är stor. Man räknar med att en obehandlad 
person med öppen tbc hinner smitta i genomsnitt 12 personer per 
år. Vi har tidigare i avhandlingen givit exempel på hur en person 
under för spridning mer gynnsamma förhållanden hunnit smitta 
mångfalt fler.10 

Om de nuvarande förhållandena förblir oförändrade beräknas 
40-50 miljoner människor få sjukdomen inom en tioårsperiod. 2/3 
av dessa kommer att dö utan att ha fått någon som helst behandling. 
Därtill kommer alla de som tidigt i livet svepts bort i tuberkulos 
meningit och miliartuberkulos utan att diagnosen överhuvud kunnat 
ställas. Vi känner inte tillnärmelsevis antalet barn som avlider i tbc.11 

Bland de överlevande märks barnen med skelettdeformationer, som 
puckelrygg och de hundratusentals människor som lider av lungin-
sufficiens till följd av tuberkulos. 
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Allt detta lidande kan förhindras. Tuberkulos är, som vi sett, en 
sjukdom som idag kan botas genom medicinering. Problemen med att 
få fattiga och oftast okunniga människor att söka vård och att full
följa den är många och välkända.1^ Mycket återstår ännu att göra 
vad gäller den förebyggande verksamheten, liksom inom »case-find-
ing». Förutom dessa problem finns en rent ekonomisk aspekt på 
själva terapin. Medicinerna kostar pengar, i synnerhet de nya prepa
raten med kortare behandlingstider. En 12 månaders behandling med 
95% effektivitet motsvaras av en kostnad om 15 dollar i Latiname
rika medan en sex månaders behandling med 100% effektivitet kostar 
250 dollar.13 Många utvecklingsländer har idag inte ens råd att ge 
sina tuberkulossjuka medborgare den billigare behandlingen. 

Det är inte bara i den s k tredje världen som tuberkulosen utgör 
ett allvarligt hälsoproblem. I dagens Polen ökar tbc-incidensen åter. 
Utvecklingen i Krakowområdet, som är särskilt hårt drabbat, är ett 
belysande exempel på sjukdomens känslighet visavi förändringar i 
levnadsnivån. Tbc-incidensen är särskilt stor bland barn, i synnerhet i 
det centrala Krakow och i Nova Huta-området, där ett stort stålverk 
dominerar miljön och där boendetätheten är hög.14 

De prognoser som ovan relaterats är inga svartmålningar, tvärtom. 
Det verkligt stora hotet, kärnvapenkriget, skulle innebära en dödlig
het och sjuklighet av så stora mått att de inte ens låter sig beräknas. 
Bland de allvarligare sjukdomarna med hög incidens, hos eventuellt 
överlevande, kommer tuberkulosen att finna.15 Många av de för
hållanden som i denna avhandling beskrivits som förutsättningar för 
sjukdomens blomstring under äldre tider kommer då att återfinnas, 
t ex trångboddhet, utsatthet, stress och undernäring. De många 
tuberkulinnegativa som idag finns i Västvärlden kommer att reagera 
som »virgin populations». Förutom dessa faktorer tillkommer en ny, 
strålningen. Strålningen påverkar immunförsvaret och minskar 
effektiviteten av eventuell immunicering.16 

Delenda phthisis! — utplåna tuberkulosen!, var redan 1909 som slag
ord i tuberkuloskampen. I Sverige torde vi idag befinna oss så nära 
detta mål som överhuvud är möjligt, men i världen är, som vi sett, 
tuberkulosen alltjämt ett fruktansvärt gissel för människorna. Runt 
omkring i världen lever folk farligt nära den gräns som skiljer liv 
från död. Deras låga levnadsnivå kan utläsas i morbiditets- och mor
tali tetstalen för tbc, trots att verkningsfulla mediciner finns, som 
borde ha gjort detta lidande onödigt. 

Vi har följt tuberkulosens långa historia och mött några ur den 
oändliga processionen av »all these men of death», med sin klara hy 
och sina feberblossande kinder, sina skrangliga kroppar och sin stän-
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diga ekande hosta. Vi har slagit följe med den medicinska forsk
ningen på dess envetna och slingrande väg mot kunskap om lindring 
och läkedom för de sjuka. Vi har sökt efter mönster i sjukdomsför
loppet. Vem drabbades? Under vilka omständigheter? Kanske kan en 
klarare bild av processerna bakom de tbc-kurvor som vi läser bidra 
till en bättre förståelse av människans livsvillkor, hennes kamp mot 
sjukdom och död, viljan till liv. Just det faktum att kampen mot 
tuberkulos tedde sig så tröstlös inger ett paradoxalt hopp. Detta 
dramatiska förlopp, när nederlag vändes till seger, gör att vi vågar 
hoppas. 
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SUMMARY 

Aims, sources and area of study 

In this dissertation, the occurrence of tuberculosis and its causes are 
studied with special attention to developments in Sweden. The per
spective is a comparative one. Secular trends as well as short-term fluc
tuations are analysed. 

A common criticism of analyses based on causes of death is that the 
diagnoses are not exact, that they changed over a period of time, and 
that they were based on symptoms (nosology) and not causes (etio
logy). Pulmonary tuberculosis, however, is a disease that is relatively 
easy to diagnose in its lethal stages. The genus of the bacillus epide-
micus is also stable and the extent of the disease is sufficiently wide to 
allow statistical analysis. 

It is possible to distinguish an entire set of factors which each 
contribute to an explanation of the appearance and course of the 
disease. Certain of these factors are absolutely necessary preconditions 
for the outbreak of the disease, for example the presence of the germ 
itself, while other factors are more conditioned. These can be roughly 
sorted into biological and social determinants. In this dissertation, 
therefore, the following hypotheses are tested: 

— that the extent of tuberculosis in a given society is governed by 
immunological processes resulting in an epidemic wave, 

— that variations in the tuberculosis mortality rate are an expression 
of changes in the standard of living. 

An adequate treatment of these main hypotheses presupposes that 
the following problems are also examined: 

— the possibility to measure deaths due to tuberculosis in historical 
populations, 

— the stability and changes in TB age and sex distribution, 
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— possible changes in the virulence of the bacillus 
— the effects of changes due to competition from other diseases. 

The overall aim of this thesis is to increase the understanding of the 
relationship between tuberculosis, man and society. This means that 
not only aggregate and quantitative information, but even the disease's 
histoire de mentalités is treated. 

Tuberculosis, like most other biological phenomena, occurs in a 
cyclical pattern—in waves. The first hypothesis is based on changes in 
the occurrence of tuberculosis being seen as an immunological process. 
In demographic as well as medical research, it has been claimed that 
the decrease in the mortality rate during the last centuries was caused 
by the termination of such a cycle. This has been seen as the effects of 
a natural selection process, primarily because of improvements in the 
immunity defences against the most serious diseases. 

The second hypothesis implies that the TB mortality rate from the 
middle of the 19th century to the introduction of modern therapy is 
treated as an expression of changes in the standard of living. 

Tuberculosis is a social disease that is extremely sensitive to changes 
in the standard of living. The disease is an infection that is primarely 
spread directly from human being to human being. The degree of 
crowding and the standard of housing are therefore important factors 
when it comes to the spreading of the disease. Usually, steady contact 
is required in order that the disease should be transmitted. Tubercu
losis is also sensitive to nutrition. Persons with good diets are far more 
resistant to the disease than those suffering from malnutrition or those 
with a poor diet. Protein deficiency is particularly dangerous, especial
ly a lack of animal proteins. À reduction of nutritional intake together 
with a greater degree of crowding should thus lead to an increased TB 
frequency in societies where the disease is endemic. On the other hand, 
a decrease in the tuberculosis frequency presupposes better standards 
of nutrition and housing, at least for the period prior to modern 
chemotherapy, and to a certain extent even afterwards. Where diet 
and housing conditions operate against each other, the frequency and 
occurrence of tuberculosis functions as measure of the net result. 

The major perspective is socio-economic, but the disease's histoire 
de mentalité has been treated. These two approaches are by no means 
mutually exclusive. On the contrary, in this context they operate as 
necessary complements to one another. Because of its extent and its 
nature, tuberculosis was a disease that affected both the economy and 
the attitudes of the society at the same time as it caused considerable 
human suffering. 

The hypotheses that are to be examined here involve access to 
information covering a period of 230 years. Few sources remain un
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changed over such a long period. By combining different source types, 
and by looking for information at a number of different geographical 
levels, it is possible to study the disease over such a long period. There
fore, records of deaths and burials were used from the time that these 
began to include the cause of death, and mortality statistics were used 
from their introduction in 1749. Various TB mortality sources are 
traced up to 1980. An analysis of primary sources, i.e. records of 
deaths and burials, makes it possible to judge the validity and reliability 
of these sources. This also gives us detailed knowledge of different 
social and demographic conditions which are not explicit in an analysis 
of the causes of death gleaned from secondary sources. 

For this reason, local studies were undertaken on parish and indi
vidual levels in seven parish districts. These represent widely differing 
societies, from a prosperous farming community in Skåne to a far 
bleaker community in the very upper part of Norrland. Although the 
seven parish districts consist of villages with differing natural condi
tions, nutritional status, social structures and geographic location, 
they are too few in number to constitute a basis for broad generali
zations. The material is also too meagre to permit statistically reliable 
conclusions to be drawn concerning the tuberculosis mortality rate 
within and between the different districts. On the other hand, a 
combination of different sources on a local social level combined with 
regional studies provide a clearer picture of the extent of TB in differ
ent areas of Sweden during the period of study. 

For local studies, the source material is plentiful. The major source 
was the above-mentioned cause of death and burial records, but back
ground material concerning the deseased and their families has also 
been found in other church records—parish records, records of births 
and baptisms, banns and marriage records, and documents concerning 
migration. When all this information is collated for a certain individual 
or a certain family, the result is a good framework of biographical data. 
In addition to the church records, a great number of other sources have 
been used—for example, census records, accounts, journals, probate 
records, topographic records and public statistics. 

For the year 1805, a cross-section study is made of all counties, 
towns and clerical districts in Sweden. Information concerning deaths 
caused by lung or chest diseases are standardized in order to provide 
an indication of the impact of differences in age and sex structures on 
the TB frequency. 

In order to obtain longer series more exact mortality statistics are 
treated for the period 1750—1830 in four rural regions and the towns 
of Norrland. These regions cover altogether 54 parishes and 121 390 
deaths. The regions studies are Norrbotten, northern Ångermanland, 
Medelpad and northern Hälsingland. 
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The differences in TB mortality on the national level between differ
ent counties and towns is studies for periods where such information 
is available. The extremely high tuberculosis mortality rate in Stock
holm is closely studied. Comparisons are made between different types 
of towns according to a number of criteria such as size, location and 
type of employment. The town of Eskilstuna and its surrounding area 
and Kiruna are the subjects of particular attention. 

General information concerning TB morbidity is not available until 
early this century. On the other hand, morbidity statistics can be 
obtained for specific groups, e.g. from hospital records and documents 
left by patients with lung diseases. Fiction and sanatorium documents 
—e.g. patient association records—have also provided valuable informa
tion concerning the nature of the sickness. 

The Disposition of the Thesis 

The initial chapter provides a brief medical introduction to the disease, 
an account of how knowledge of tuberculosis has increased and how 
the names for the disease have varied over the centuries. 

In chapter 2, the above-mentioned area of study is presented to
gether with sources and methods. In addition, an account is given of 
the contents and development of cause of death statistics with special 
attention to relevant death causes, and an account is also given of the 
methods of gathering and manipulating the statistics in order to judge 
the occurrence of lung diseases with special attention to pulmonary 
tuberculosis. In addition, an examination is made of the clergy's 
chances of being able to identify tuberculosis as a cause of death. 
Special attention is paid to contemporary medical books and their 
descriptions of the symptoms of consumption and other lung diseases. 
The occurrence of different lung/breast diseases is analysed from 
primary source materiell, i.e. from death and burial recordsin the seven 
parishes. 

In chapter 3, an account of the different treatments of tuberculosis 
is presented up to the discovery of the tuberculosis bacillus by Robert 
Koch in 1882. These various treatments or cures were still current in 
modern times, and thus affected the general attitude towards the 
disease and the nature and degree of reliability of some of the source 
material used. Also in chapter 3, tuberculosis is treated as a cultural 
factor with regard to what it has meant to art and literature, and how 
this in turn has affected general attitudes towards the disease. 

In a summary of research in chapter 4, international research results 
that are relevant to judging the universality and particularity of Swedish 
developments are discussed. The history of tuberculosis in different 
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countries is also studied. Tuberculosis mortality in relation to general 
mortality is studied as well as the relationship with other factors such 
as urbanization, industrialization and wars. Based on the above, the 
tuberculosis mortality rate in Sweden and Finland from the middle of 
the 18th century to the present is discussed. 

In chapters 5 and 6, Ein analysis is given of the demographic and 
regional structure of tuberculosis in Sweden for a number of geo
graphic levels. Here, the stability in age and sex distribution is also 
discussed. 

Chapter 7 deals with the victims of tuberculosis in two rural parishes: 
Tuna, a sawmill and ironmill district in Medelpad; and Fleninge, an 
agricultural district in Skåne. Many aspects of the nature of lung disease 
and the conditions of the patients can usefully be studied at the local 
level. Not until this can we obtain a sufficiently detailed picture of the 
family struck by a lung disease death. What type of family was hit? 
Did the disease strike in the same manner? Which age groups and occu
pational groups are most at risk? What was the total cause of death 
panorama for the family in question? These and similar questions are 
posed. 

Up to chapter 7, a picture of the tuberculosis victim has been con
structed. In the chapters that follow, the causessof the tuberculosis 
mortality rate are analysed together with trends in Swedish society 
during recent centuries based on our two major hypotheses. 

The hypothesis that changes in the TB frequency is mainly governed 
by immunological processes resulting in an epidemic wave is tested in 
chapter 8. It has been claimed that the high tuberculosis mortality rate 
in Norrland during the latter part of the 19th and the beginning of the 
20th century was caused by railway labourers, miners, sawmill labourers 
etc., who came to Norrland with industrialization, brought tuberculosis 
with them and spread the disease among the original virgin population. 
This may be seen as a Swedish "indian hypothesis". By studying the 
cause of death spectrum for Norrland, this hypothesis can be confirm
ed or rejected. If the disease was previously endemic in the regions 
mentioned above, then the causes of the high tuberculosis mortality 
rate must be sought elsewhere. In this case, it is rather a strong indica
tion of social factors at work rather than immunological factors in 
connection with the high TB mortality rate. 

In order to further test the importance of immunity, the secular 
occurrence of the disease is treated. If immunity is the decisive factor 
for a decline in tuberculosis, then the TB deaths should drop after
wards in an area with a previously high TB mortality rate as a result of 
acquired immunity. The disease should show a cyclical pattern. (See 
fig. 1.) Two areas, Gotland and Österbotten, are treated. The former 
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had a low TB mortality rate, and the latter had a high rate. Both 
showed a low degree of change in the trend and level of TB mortality. 

Bovine tuberculosis has been considered to have an immunizing 
effect, so that persons drinking milk containing bovine TB bacteria 
can be infected and either become sick or immune. If this is the case, 
then the infection should lead to an increase in infant TB mortality, 
while young people or middle-aged people should have a lower morta
lity rate compared with areas where bovine tuberculosis does not occur. 
During the latter part of the 19th century, Sörmland and Uppland 
were severely hit by bovine tuberculosis, while in Norrland the infec
tion was almost unknown. By comparing the age distribution of TB 
mortality in these different areas, an attempt is made here to measure 
the effects of this form of immunization. 

Following this, there is a discussion of possible changes in the 
virulence of the tuberculosis bacillus. 

Finally in chapter 8, the degree of competition from other diseases 
is treated. By studying the occurrence of tuberculosis in different 
areas during periods of low and periods of high mortality for various 
epidemic diseases, an attempt is .made to measure the impact of other 
diseases on TB mortality. 

In chapter 9, the second hypothesis—that variations in the numbers 
of deaths from tuberculosis depends on changesdn living standards-
is tested. By studying and comparing the TB frequency in groups with 
extremely high and extremely low standards of living, an attempt is 
made to measure a possible correlation between living standards and 
tuberculosis. Diet, work, hygiene and educational standard is taken as 
vital criteria of living standards. 

To begin with, the capital of Sweden, Stockholm is studied, with its 
extremely high TB mortality rate and its wide social differences. An 
analysis is made of consumption death among members of the Royal 
court, among poorhouse inmates, and among female prisoners living 
in barrack conditions. The importance of diet and exposition is dis
cussed with respect to the frequency of consumption in the different 
groups. 

In the towns, where people live in crowded conditions, there is a 
concentration of the negative factors that promote the spread of 
disease and decrease resistance. It is difficult to identify individual 
agents, particularly in the large and more heterogeneous towns. By 
studying towns with a low frequency and those with a high frequency 
of industrial workers, an attempt is also made to study the effect of 
industrialization together with urbanization and size of town, in rela
tion to the surrounding area's TB frequency. 

Following this, a study is made of tuberculosis in three population 
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groups: Eskilstuna's industrial worker families, Kiruna's mining families, 
and the inhabitants of three villages on the coast of Norrland. The aim 
of these partial studies is to illustrate the influence of different socio
economic factors on TB mortality in different groups in 18th, 19th 
and 20th century Swedish society. 

In chapter 10, the effects of therapy and preventive care are treated. 
Here, tuberculosis is discussed as a model disease for the organization 
of preventive and public medical health care. The steps that were 
taken to fight TB are treated as a part of the level of living standard, 
and are studied in the light of the widespread discussion concerning 
the role of medicine. 

In the final chapter, 11, the level and trend of the mortality rate is 
discussed from a secular perspective together with the causes of the 
changes that took place over the centuries in different population 
groups. An attempt is made using a model to illustrate the context of 
the cause factors in the case of tuberculosis in a population. 

Results 

The study of early cause of death registration for lung diseasesswith 
special attention to pulmonary TB has, despite changes that took 
place in diagnosis and in the reliability of the source material, been 
found to be totally applicable for the desired requirements. At the 
local level, a dependency on the care and knowledge of local clergy
men was much in evidence. With regard to the overall questions, 
primarily studied at an aggregate level, these local deviations were of 
less importance. The sources show a certain under-registration of the 
number of persons who died of pulmonary tuberculosis. By adding, 
the number of deaths with given causes that were in fact probably 
deaths from pulmonary TB, a more adequate number of such deaths 
has been achieved. Other forms of tuberculosis had such varied symp
toms that using the nosological diagnoses of the day, made it hard to 
distinguish those forms from non-tuberculosis diseases. 

The question of whether there was any age transition, or whether 
the age and sex structure was stable with regard to TB mortality is one 
of central importance when it comes to estimating influence of social 
or immunological factors on tuberculosis mortality in different age 
and sex groups. The study showed that there are certain constants in 
the age structure, but that there is great variation in the sex pattern 
for different types of TB. The age distribution in Sweden over the 230 
year period can be roughly summarized as follows: high infant morta
lity followed by a sharp decline—particularly between 5 and 10 years 
of age—followed by an, increase in the older ages. During the latter 
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part of the 18th century, TB in upper age groups was widespread. This 
was not a function of changes in the age pattern, but rather one of 
changes in the level of TB mortality between generations. The residual 
of a higher TB mortality in earlier cohorts was-greater than the youth 
peak in later cohorts. The early youth peak reflectssthe natural course 
of the disease. A large number of cases of TB in upper age groups 
could therefore be a result of increased relapses because of a general 
deterioration in health for these age groups. 

The study also showed that there was a general increase in con
sumption mortality for men during the 18th and 19th centuries. In 
the 20th century, on the other hand, women had a higher TB mortality 
rate. TB mortality in women is more sensitive to the age groups. The 
disease is concentrated to the^early youth and to the woman's repro
ductive period. Men dominate in the upper age groups, particularly in 
the towns. 

Changes in the virulence have been cited to explain changes Jn the 
total mortality rate. When it comes to the tuberculosis bacillus, no 
such changes have been proven. The examples that, exist—for example 
the production of BCG vaccine from weakened bovine tuberculosis 
bacilli and the resistance that develops as a result of chemotherapy-
have shown that the tuberculosis bacillus' virulence is very stable. 
Neither is it likely that changes in virulence took place at one and the 
same point in time throughout the western world. The epidemics that 
have occurred in populations that were previously protected show that 
the bacillus is still extremely virulent. 

Side by side with the social and biological determinants on TB 
mortality that were studied, account has also been taken of other 
diseases and the changes undergone there. No clear correlation between 
changes in the TB level and changes in the causes of death panorama 
has been found. Neither the increase in TB mortality in the late 18th 
and early 19th century nor the later decline have coincided with 
specific changes in the disease spectrum. When it comes to the early 
years of the 20th century, however, it is possible that the TB frequency 
was affected by the changes that took place in the disease and cause of 
death pattern. However, these changes were not so radical as to be the 
sole explanation of the changes that are seen in TB mortality. 

A successful immunity can either be the result of a genetic inheri
tance or be acquired. In the case of infectious diseases that give life
long immunity—for example, measles or small-pox—the immunity 
acquired by human beings can explain the decline of the frequency of 
the disease after and epidemic. In the case of tuberculosis, it is never
theless unclear how effective the acquired immunity is and how people 
are affected by the immunizing measures. The long-term effects of the 
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new bactericidic chemotherapy are similarly unknown. The high level 
of TB in higher age groups which have been documented in this disser
tation over a period of over 200 years throughout the country de
monstrate a high number of rescidives, i.e. cases in which immunity 
has not been particularly long-lasting. 

The number of immune individuals in a society depends on occur
rences in an earlier generation and on how long-lasting the acquired 
immunity is. When a society initially is infected by tuberculosis, the 
course of the disease is acute and highly lethal. It has been estimated 
that it takes about a hundred years for the disease to passsfrom the 
epidemic stage to the endemic. The number of immune individuals is 
still fairly small, many people are infected by TB, but the course of 
the disease is much slower, more chronic. Natural selection and child 
immunity are important at this stage. 

The populations studied in this thesisswere at this phase. As late as 
in the 1940s, when effective chemotherapy was introduced, the 
disease still had not reached a stage where acquired immunity would 
result in the disease no longer constituting a problem (see fig. 1). The 
question is whether we would ever have reached that phase without 
the introduction of therapeutic measures. The situation in many 
developing countries today indicates that acquired immunity to the 
disease is not sufficiently strong or long-lasting. 

It is more likely that a sharp increase in the TB frequency in a given 
area is either the result of the area's not earlier having been infected, 
or that tuberculosis was found to be endemic and the increase in this 
case was due to a decline in living standards. This line of reasoning has 
formed the basis for thesstudy of death causes in 54 Norrland parishes 
undertaken in this thesis. The study showed that tuberculosis was an 
endemic disease at least from 1750 and that 150 years later it was still 
of considerable proportions. These results, which go against the con
clusions of earlier research that Norrland was uninfected until the latter 
part of the 19th century, are of central importance. The general 
occurrence of tuberculosis and the high level of TB in older people 
would indicate living standards rather than immunological processes as 
the case of the changes that took place in the frequency of TB. 

Genetics is another important factor. The child of tubercular parents 
is not born with the disease, it is infected. However, the child may 
have inherited a relative inability to resist the infection. It has earlier 
been assumed that the decrease in the TB mortality rate in the late 
19th century depended on an intensified "weeding out" of persons 
with a reduced resistance to TB. In this way, the total TB resistance in 
a society would gradually increase with each passing generation. This 
line of reasoning has a number of limitations. Let us take an example. 
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The TB mortality rate increases in times of famine and deprivation. 
If the population of a certain area with endemic tuberculosis is exposed 
to a decline in the living standard, then the TB mortality rate in the 
affected generation will be high. By natural selection, the next genera
tion will have more persons with a genetic resistance to TB, and the 
TB frequency should drop. This line of reasoning continues by point
ing out that TB infected people in a "wartime generation" do not 
manage to reproduce, or their children die. These conditions may 
apply to small groups of individuals, but this is not sufficient to ex
plain the overall decline of tuberculosis. We know that many tubercular 
persons had children and that even if infant mortality was great, there 
were sufficient "genetically affected" survivors. In addition, such 
serious periods of crisis have not preceeded decreases in TB by about 
30 years, as would be the case if this reasoning held true. The fact of 
the course and slowness of tuberculosis coupled with the fact that 
large numbers manage to reproduce means that only genetic reasons 
for a drop in the TB level would seem to be highly unlikely. However, 
this does not mean that hereditary factors have no importance for the 
course of the disease. The results of family reconstitution for the 
seven parishes show that the hereditary element should not be ignored. 
However, in retrospective studies it is not possible to distinguish here
dity from the effects of the environment. By studying twins, it has 
been shown that there is a higher level of tuberculosis in both single-
egg twins even when these have not lived in the same environment, 
which would indicate it is not the environment alone that contributes 
to poor prognosis. 

Immunity does not necessarily have to be acquired through infection 
from other humans. In areas with widespread bovine tuberculosis the 
milk also contained tuberculosis bacilli. The difference between the 
age-specific TB mortality rate in the different parishes in areas with 
infected cattle and those in areas without may depend on this type of 
immunization. The study shows a higher rate of infant tuberculosis 
mortality, but a general lower level of TB in those parishes where 
bovine tuberculosis was widespread. This means that the bovine tuber
culosis caused increased infant TB mortality, but also provided a certain 
amount of protection against infection later in life to those who sur
vived the primary infection. However, the studied populations were 
small, and this hypothesis should be examined further. 

Based on Swedish developments as discussed above and with the 
comparison made with the TB frequency in other European countries, 
the course of the disease can be explained as follows. 

During the 17th and 18th centuries, overcrowding, poor hygienic 
and housing standards in the larger cities led to a sharp increase in 
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exposure. Many persons who had not survived a primary infection 
were infected by acute lung tuberculosis. The results of the study of 
the royal court, an affluent group, indicates that it was an infectious 
situation rather than nutrition that governed the TB level in the Stock
holm of Gustav III. During the 19th century and the first decades of 
the 20th century, tuberculosis was so widespread that a large propor
tion of the population must have undergone a primary infection, even 
those moving to the towns from rural areas. The fact that the disease 
was consistantly widespread must depend on the fact that the living 
standard was sub-standard, resulting in relapses at the same time as 
infants were infected with acute primary infections, often tuberculosis 
meningitis. 

In this thesis, I show that there do was a rise and fall situation in 
the TB death rate in Sweden and Finland and that developments were 
particularly apparent in the towns (see fig. 8). My results can be seen 
as a confirmation of the model of TB as an epidemic wave. However, 
such a conclusion would be somewhat hasty. Even if the course was 
cyclical, the causes are not necessarily only to be found in immuno
logical reactions on the part of the populations. The explanation is far 
more complex than that and will probably need a more elaborate 
explanation. 

The standard of living operated partly through the degree of expo
sure, partly by affecting people's resistance. The factors that tend to 
increase exposure, simultaniously reduce the system of resistance. A 
high degree of overcrowding was often accompanied by sub-standard 
housing where draughts and generally unhygienic conditions conspired 
to reduce the general level of health of the inhabitants and thus in
crease the risk of infection or relapse. 

One of the most important social factors behind the high TB morta
lity rate during the last century was the rapid rise in urbanization. The 
risk of exposure to the disease was thereby increased considerably. In 
order to attempt to discover the extent to which a reduction in living 
standards increased the receptivity to the disease, a number of towns 
have been studied. 

Conditions in Stockholm were extreme. During the 80-year period 
between 1750 and 1830, the pulmonary tuberculosis mortality rate 
was over 8 %, the highest known rate registered for a major city in the 
whole world for such a long period of time. During the latter part of 
the 19th century, the extreme tuberculosis mortality rate generally 
increased. 

My strategy was to study the proportion of the mortality rate of 
pulmonary tuberculosis for groups with extremely good and extremely 
poor living conditions. The hope was that these extreme populations 
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would give a clearer picture of the influence of the social environment 
than would be the case in more complex smd ordinary populations 
where the differentials in the propability of exposure, infection and 
death would give a more diffuse picture. Three groups were studied: 
the royal court; poor women at Sabbatsberg Poor House; and finally, 
prisoners at Norrmalms Women's Prison. All causes of death in the 
court from 1749 to 1860 were studied. For the period 1766—1800, 
those living there were grouped into six social categories in which the 
royal family can be distinguished from courtiers, and these in turn 
from other servants. The soldiers and royal guards as well as the king's 
artists were categorized separately. Within each of these groups, even 
the members of the royal family, consumption was a common cause 
of death. An examination of the court food accounts shows that the 
diet for these highly placed individuals was nutritionally good. Despite 
access to good, nutritional food, the members of the court were unable 
to withstand the attacks of the tuberculosis bacillus. These results 
show that the role of nutrition in the matter of tuberculosis should 
not be overestimated in a society with a high general exposure risk. 

The sources that are available for the poor house and the prison 
concerning diet give a rather positive picture as far as nutritional value 
is concerned. But the sources are not reliable and we have no way of 
knowing that the food actually reached the inmates. 

Both in the poor house and theprison overcrowding was consider
able. Many of the poor women were quite old and sick even on arrival 
at the institution. The prisoners, however, were often young and 
healthy women. In spite of this, the prison's medical journals show 
that they were quickly broken down. The majority of them had recur
ring annual visits to the hospital. Many of them died before they had 
completed their sentences. The number of deaths from pulmonary 
tuberculosis and other deprivation sicknesses was very high during the 
first half of the 19th century—about 50%. 

These groups were extreme cases. In Stockholm as a whole, there is 
a clear indication that pulmonary tuberculosis was the greatest killer 
in the poorer areas and particularly so in the areas of the poor houses. 
The concept of standard of living is complex, as is the Stockholm 
environment as such. It is difficult to isolate specific agents, although 
it is quite clear that the urban environment was determinant to the 
health of its inhabitants, not least with respect to tuberculosis. We cam 
state clearly that the high tuberculosis mortality rate was caused by an 
increased exposure risk sind a decrease in resistance caused by poor 
living standards, poor hygiene, difficult working conditions and sub
standard nutrition. 

In an attempt to sort the above causes into their order of importance, 
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different types of towns were studied. Particular emphasis was placed 
on the size of the town, the relation between the TB frequencies of 
the different towns and their surroundings, and the proportion indust
rially employed. A correlation can be seen between the size of the 
town and the tuberculosis frequency. At the same time, the TB level 
in the surrounding area affected that of the town in question, which 
means that small towns in areas with a generally higher TB frequency 
had a higher level of TB mortality than larger towns in areas with a 
lower TB frequency. The effect of the size of the town was neverthe
less the stronger factor where they did not coincide. The extent of 
urbanization was also important. During periods of intense migration 
to a town, the tuberculosis mortality rate increased. In general, the TB 
mortality rate increased during the 1870s and subsequently decreased 
slowly. During this century, the disproportionate mortality rate in the 
towns has decreased. From the mid-1930s the trend has reversed. 
From 1936, Swedish towns have a lower TB mortality rate than the 
rural areas. For certain types of TB, e.g. tubercular meningitis, the 
course has been otherwise. These forms of tuberculosis are so rare in 
comparison with pulmonary tuberculosis, however, that they have not 
been able to affect the general trend. 

The level of industrialization has also shown itself to be an import
ant factor. For example, Eskilstuna had the highest proportion of 
industrially employed and tuberculosis deaths during the last decades 
of the 19th century. But even this factor is not sufficient as a single 
explanation. Certain industrial towns, particularly smaller towns like 
Motala, had a low tuberculosis mortality rate. The tuberculosis morta
lity rate in the industrial towns was also affected by that of the sur
rounding areas. Where a town had a high level of industrialization and 
was situated in an area with a generally high tuberculosis frequency, as 
in the case of Eskilstuna, the results were catastrophic. On the other 
hand, industrial towns such as Borås, in an area with a low tuberculosis 
frequency, were not hit as hard. During the latter part of the 18th 
century and the beginning of the 19th, the tuberculosis mortality rate 
in Södermanland was low. However, Eskilstuna continued to have a 
high TB mortality rate, which indicates that the negative working and 
living environment factors were more important for the tuberculosis 
level than the general level of TB in the area. However, no decisive 
correlation has been found between the tuberculosis mortality rate 
and the degree of industrialization. 

The tuberculosis mortality rate certainly increased during the 1870s 
in most towns, but this did not correlate with the increase in levels of 
industrially employed. During the '80s and '90s, towns with increase 
in industrial employment and decrease in the tuberculosis mortality 
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rate can be found. However, at the same time, the proportion of 
tuberculosis of all deaths increased, which indicates that competition 
from other diseases decreased. 

In the Mälar area, the TB rate decreased very rapidly. Earlier, this 
has been seen as a result of a natural immunization process. This dis
sertation forwards another explanation. Because of its central location, 
this area was quick to learn about the measures that could be taken to 
prevent contamination. The general improvements in hygiene were 
also considerable. To the more distant areas, particularly Norrbotten, 
this information and these hygienic improvements came much later. 
The high TB mortality rate in Norrbotten indicates that it was not in 
the first instance the level of industrialization, but rather other living 
standard factors that affected the level of TB in society. 

Where the negative factors, like poor housing, sub-standard nutri
tion, poor hygiene, followed in the wake of a rapid industrialization, 
the towns with a high proportion of industrial workers were hit much 
harder, especially those located in areas with a generally high TB level. 
Eskilstuna is an example of a town that fulfilled these criteria. How
ever, industrial employment as such does not seem to raise a town's 
TB frequency where other negative factors are not present. 

The kind of industrial employment is also an important factor. 
Certain occupations, like metalworkers, smiths and tailors, are more 
risky than others. In the study of Eskilstuna's iron- and steelworkers, 
the tuberculosis morbidity rate among grinders at the beginning of the 
20th century was found to be almost five times that of other groups 
and with subsequent particularly poor survived prognosis. These facts 
are interesting in view of what we now know about the relationship 
between pneumoconiosis and tuberculosis. But the picture can be 
diffused by factors such as alcoholism, housing standards and nutrition. 

Modern medical research has shown a very clear correlation between 
alcoholism and tuberculosis as well as between nutrition and tubercu
losis. Such factors have naturally been present even in the past. We 
know that alcoholism was widespread at the beginning of the 19th 
century, and we also know that the abuse differed by occupational 
group. The misuse of alcohol affects the economy and the ability to 
work, which usually brings about a drop in living standards, but alco
holism can also in itself bring about a decline in the body's capability 
to utilize nutrition. 

Generally, housing has been important in the communication of 
tuberculosis. Overcrowding was a serious problem in Sweden well into 
this century. The working population was generally poorly housed, 
entire families living in one room. This was also true of agricultural 
labourers and low income groups in general. In the towns, lodging was 
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common. A higher TB mortality rate in working-class districts than 
that in more wealthy, central parts of town has been documented. The 
conditions of the buildings themselves was often a negative factor too. 
Damp, cold, conditions and non-existent ventilation were common. 
We also know that the tuberculosis bacillus can survive for long periods 
in dust and dirt. The fact that five or six people had to share the same 
bed, or that children and adults sought warmth in narrow bunks also 
assisted the spreading of the disease, often with catastrophic results. 

The building of ordered accomodation for miners in Kiruna co
incided with a change in the tuberculosis pattern. In a study of mining 
families in 1910, it was found that pulmonary tuberculosis was wide
spread among the adult population. During the decades that followed, 
a number of social improvements were undertaken in Kiruna, and the 
TB morbidity rate decreased. From the end of the First World War, 
the TB mortality rate also decreased, and remained lower in Kiruna 
than in the rest of Norrbotten, except during the depression years of 
the 1930s. This can bee seen as an indication that the problems of the 
1930s affected the mining population harder than it hit other groups 
in Norrbotten, and that this is reflected in the increase in the TB 
frequency. 

At the beginning of this century, a study was made of the occurrence 
of tuberculosis in the population of some Norrland coastal villages. 
The disease was found on almost half of the farms (48%). A social-
hygienic experiment was conducted in the area whereby the inhabi
tants' living conditions and general health were documented at the 
same time that all measures then known for combatting tuberculosis 
were put into effect. One of the most important of these measures was 
the improvement of the general housing situation, and this was success
fully carried out. The level of tuberculosis dropped considerably, 
much more rapidly in the experimental area than in similar villages 
outside the area. It is clear from housing studies that living conditions 
had an important effect on the level of exposure and that the extent 
of tuberculosis decreased when overcrowding and hygiene standards 
were improved. The whole set of social factors often operated together 
in a complicated pattern and it is often impossible to establish exactly 
which of them bore the most blame. An extreme example of such a 
conglomeration of negative factors could be seen in the Nazi concent
ration camps. In Auschwitz, the tuberculosis mortality rate was astro
nomic. 

The tuberculosis level of a social group in a particular region at a 
given period of time is the result of a complicated pattern of causes, 
which may not be statistically documented or verifiable. More often, 
there are more or less strong indications which taken together can give 
a convincing picture of a course of events. 
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Preventive and therapeutic care can and should be seen as indications 
of improved living standards. The considerable improvements that 
were made in the battle against tuberculosis would not have been 
possible if society could not afford to make the considerable invest
ments in medical health care facilities and in research that took place 
during the last century. Private initiatives also played an important 
part in these developments. 

In earlier centuries, the role of mediceli science has been rather 
minimal. The importance that one is prepared to assign therapy is 
naturally a matter that is closely associated with the definition of the 
term. In addition to direct therapy, several other medical factors can 
be taken into consideration. The classic sanitorium treatment was 
based on rest, fresh air and good nutrition, measures that certainly had 
a therapeutic effect. Sanitorium care was later combined with other 
mediceli therapy methods. Surgical measures, pneumothorax, and 
thoracoplastic surgery were in use until the 1960s, despite the fact 
stat chemotherapeutic treatment was in broad clinical use. It is not 
possible to isolate the effects of the different treatments. Taken as a 
whole, they were beneficial to tuberculosis patients. The tuberculosis 
mortality rate dropped drastically. In 1943, the year before the intro
duction of chemotherapy, 4 396 people in Sweden died of TB, or 
0.69 o/oo.In 1951, the TB mortality rate was less than half this figure, 
or 0.23 o/oo. In 1976, it was 0.02 o/oo! 

This study shows a complex relation between immunological pro
cesses and different living standard factors as an explanation of the 
changes in the TB level in Sweden over the past 230 years. A close 
correlation has not been found between changes in immunity and 
changes in the tuberculosis mortality rate. Despite this, immunological 
factors have played a vital part. 

Immunological processes and living standard factors have separate 
time horizons. A quarter of a millenium, the time-span of this disserta
tion, is too short a time seen from a genetic and immunological point 
of view. For the entire study period, Sweden has been in phase II, 
based on Grigg's model (figs. 1 and 2). At this stage, there is a certain 
ecological balance between the host and the parasite. 

According to the model, the great waves created by the decease going 
from one phase to another are continually supplemented by waves of 
much lower amplitude, "mini-epidemics". These mini-epidemics are a 
result of changes in the pattern of contacts and of living standards. 
Despite the fact that the disease is characterized by slow biological 
processes, it reacts surprisingly quickly to changes in the living standard. 
The wave found in this investigation is clearly identified as a "mini-
epidemie". 
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While immunological conditions affect TB morbidity and the over
all level of mortality in a society, the changes in living standards change 
the short-term fluctuations and trends over a period of decades. The 
set of explanatory factors are illustrated in a model in fig. 32. Exposure 
to TB is primarily a result of living conditions, expecially hygienic 
standards and population density, but also occupational conditions 
and location. Towns provide a far greater risk of exposure than rural 
areas, but even regional differences are great. Awareness of the risk of 
contamination and social measures such as sanitorium care—which 
prevented patients from communicating the disease to their environ
ment—also affect the degree of exposure. 

The result of a primary infection—cure, sickness or death—depends 
on virulence and immunity as well as other factors that affect resis
tance. Worth mentioning is nutrition, but also the level of general 
health, the presence of other diseases, psychological stress, age, 
alcoholism, etc. A society's immunological status is not only affected 
by earlier infections, but can also be affected by vaccines (BCG). On 
the other hand, virulence is difficult to influence. In the case of TB, 
no significant change in the virulence of the bacillus has been de
monstrated. 

In brief, it has been established that the main living standard factors 
(particularly housing and work) have a very marked influence both on 
the risk of exposure, infection and death. These socio-economic factors 
directly affect the variation of the TB curve, while virulence and 
immunity conditions operate as factors underlying TB disease and the 
general level of TB mortality. 

Present and Future 

The tuberculosis curve for the West is plunging downwards. The annual 
TB mortality rate in countries such as Sweden is not even 1 in 100,000, 
i.e. 100 persons. Charts illustrating prevalence and incidence of the 
disease show registrations that only hover the x-axel's zero level. 

But the West is not the whole world, and today is not tomorrow. 
Worldwide, at least three million people die each year from TB. 

Every year there are another four or five million contagious cases. 
Two out of three of these people will die within a period of two years. 
At least 10 million people suffer from open TB. To these serious cases 
should be added a similar number of cases in which the disease is less 
contagious—at an earlier stage—and other forms of TB. These figures 
are conservative. Large numbers of cases never reach mediceli health 
centers and therefore remain undiscovered. The number of reported 
cases of TB in Africa is on the same level as in Europe, i.e. 60 per 
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100,000, while the true figures are probably between 20 and 50 times 
as high as in Europe. 

In a society where cases of open TB are found, the risk of exposure 
is high. An untreated case infects an average of twelve people a year. 

If these conditions are not improved, an estimated 40—50 million 
people will contract TB within a period of ten years. Two-thirds of 
these will die without receiving any treatment. This enormous suffering 
can be prevented. Tuberculosis is a disease that can be cured using 
medicine. At the same time, general living conditions have an import
ant influence on creating resistance to the disease. In this thesis, the 
complex relations between tuberculosis, man and society have been 
presented from using Sweden as an example. The majority of the 
factors that have been discussed are universal and are widespread in 
the developing world today. 
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APPENDIX 

Dödsorsaksnomenklaturerna 

Nomenklaturerna behandlas med avseende på de förändringar som 
förekommer i främst bröst- och lungsjukdomarnas indelningsgrunder. 
Fullständiga nomenklaturer för perioderna 1749—1830 redovisas i 
bilaga I där även de klassificeringsgrupper som skapats för analysen 
av dödsorsakerna i de sju socknarna finns redovisade. I bilaga II finns 
uppgifter av metodiskt intresse avseende de fyra norrlandsregionerna. 

1. 1749-1773, formulär I 

Tabellverkets första nomenklatur innehåller 33 olika dödsorsaker 
och finns utmärkt redovisad i Imhofs med fleras arbeten. Där disku
teras också den rent medicinska bakgrunden till denna första nomen
klatur.1 

Motiven bakom den första dödsorsaksstatistiken finns utförligt 
redovisad i A.E.O. Hjelts arbeten om det svenska Tabellverkets 
tidigare historia. Hos Hjelt finns också de centrala skrivelser och 
förslag som framfördes i samband med Tabellverkets grundande 
återgivna in extenso. I Kungl. majrts skrivelse till domkapitlen 
angående Tabellverkets upprättande (1748) motiveras nyttan av 
dödsorsakernas angivande med att 

»igenom en tilräckelig kundskaps erhållande om hwarjehanda i Landsorterne 
gängse skadeliga siukdommar, Wårt Collegio Medico må gifwas anledning at 
i tid skaffa botemedel för de öfwer handen tagande Epidemiske krankheter.»^ 

Tyvärr saknas från Tabellverkets sida anvisningar om de olika benäm
ningarnas innebörd. Av det som finns bevarat från diskussionen fram
går dock att archiatern Abraham Bäck utarbetat denna första nomen
klatur.3 Det faktum att prästerna inte hade någon gemensam vägled
ning är en allvarlig brist, som bör beaktas vid regionala jämförelser. 
Sjukdomsbenämningarnas innebörd kodifierades dock kring 1760 
genom de i kapitel 11:5 nämnda handböckerna av Hartman och Dare-
lius som spreds till samtliga församlingar i Sverige och Finland. 

I den första nomenklaturen finns följande benämningar som kan 
inbegripa lungtuberkulos: »bröstsjukdom och lungsot», »håll och 
styng», »hetsig sjukdom och brännsjuka» och »blodstörtning». Det har 
tidigare påpekats att lungsoten i folkligt språk ofta benämnts bröst
sjukdom, bröstont, bröstvärk, bröstfeber, bröstbränna, bröstilska 
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osv.4 Dessa benämningar är symptomatiska beskrivningar som kan 
orsakas av dels åkommor i luftrör och lungor, dels av olika hjärtsjuk
domar. 

Rubriken »håll och styng» motsvaras närmast av lungsäcks- eller 
lunginflammation, dvs pleuresier och pneumonier. Med »hetsig sjuk
dom och brännsjuka» avses febrila tillstånd, som kan orsakas av in
fluensa, lunginflammation och liknande. Även lungsoten medförde 
ett febrilt tillstånd. »Tvinsot och mjältsjuka» återfinns som en rubrik. 
Tvinsot användes ofta synonymt med avtyning eller förtvining. I 
gruppen ingår troligen en hel del avlidna i lungtuberkulos. Gustav 
Sundbärg betraktar 1905 i sina beräkningar 

»det nutida begreppet lungtuberkulos såsom liktydligt med de gamla ut
trycken lungsot samt tvinsot tillsammantagna».^ 

Tyvärr är tvinsot i den första nomenklaturen samredovisat med 
mjältsjuka, dvs melankoli och svårmod, ett symptom som inte speci
fikt drabbar de lungsiktiga. Sundbärg skriver om den första nomen
klaturen att det 

»må anmärkas att, enligt fackmäns utsago, redan de äldsta formulären vittnar 
om skarpare medicinsk uppfattning än man kanske i allmänhet skulle velat 
tilltro den tidens läkare i vårt avlägsna land.»^ 

2. 1774-1801, formulär II 

Även denna nomenklatur utarbetades av A. Bäck och saknar likaså 
vägledning. I litteraturen förekommer visserligen uppgifter om att en 
sådan anvisning funnits. I »Kungl. Sundhetskollegii underdåniga ut
låtande i fråga om Statistik öfver dödsorsakerna» sägs i ett referat 
över tidigare dödsorsaksnomenklaturer att 

»Sedan i den 1 mars 1773 faststäldt nytt tabellformulär rubrikerna för döds
orsaken blifvit dels förändrade, dels ökade, utdelades väl, på Kongl. Maj:ts 
befallning den 28 januari 1777, till hvarje kyrka i riket en, af tabell-kommis
sionens dåvarande läkareledamot, archiater BÄCK, författad, kort tryckt 
beskrifning på de i tabellen förekommande sjukdomars kännetecken, för att 
tjena presterskapet till ledning i afseende på antecknandet af dödsorsaker
na.»^ 

Även Arosenius bekräftar att Bäck skulle utarbeta en sådan bok och 
o 

Arosenius hänvisade till ovan nämnda förordning från 1771. Någon 
sådan anvisning har emellertid inte kunnat beläggas av eftervärlden. 
Bland Bäcks efterlämnade papper finns dock utkast som visar att 
Bäck arbetat på en sådan anvisning.9 1774 års nomenklatur skiljer sig 
från sina föregångare så tillvida att en särskild rubrik för »oangifven 
sjukdom nu finns medtagen. I den tidigare nomenklaturen fanns sju 
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olika rubriker för olyckshändelser, dessa är nu hopslagna till en. 
Följande rubriker kan innehålla lungtuberkulos: »hetsig feber, 

brännsjuka», »håll och styng, bröstfeber», »blodhostning och för
blödning», »lungsot» och »trånsjuka och tvinsot». Glädjande är att 
lungsoten från 1774 förekommer som egen rubrik. Tvinsoten är nu
mera hopslagen med trånsjuka, vilket är mer acceptabelt ur förelig
gande avhandlings syfte. Blodhostning är ett mycket vanligt symp
tom vid långt framskriden lungtuberkulos, medan förblödning även 
kan orsakas av andra sjukdomar, dock inte olyckshändelser, som här 
har en egen rubrik. 

3. 1800-talets första decennier 

Under 1800-talets första decennier råder viss förvirring vad gäller 
olika nomenklaturers förekomst och hur de använts ute i socknar, 
pastorat och prosterier. Hos både Sundbärg10 och Englesson11 finns 
två nomenklaturer uppgivna, en för decenniet 1802—1810 och en 
för 1811—1820. Den förra innefattar 33 rubriker inklusive »oangiven 
sjukdom» och den senare 35 rubriker inklusive »oangiven sjukdom». 
I den företagna undersökningen har dçt visat sig att deras kronolo
giska följd varit omvänd. Nomenklaturen för perioden 1811—1820 
har tidsmässigt förekommit före nomenklaturen för 1802—1810. 

a) 1802—1820, formulär III 

Enligt Sundbärg och Englesson gäller denna nomenklatur för tiden 
1811—1820. Av denna undersökning framgår att nomenklaturen gällt 
redan från 1802. I Hälsinge församlingarna används denna nomenkla
tur fram till 1813 och i övriga områden fram till 1820. 

Här aktuella rubriker är: »blodhostning, lungsot, tvinsot» samt »håll 
och styng». Dessutom kan »trånsjuka hos barn» som ingår i gruppen 
»magtorsk, hård mage, trånsjuka hos barn» innehålla fall av lungsot/ 
tvinsot. Tuberkulosdöda kan även ingå i gruppen »febrar av alla 
slag». Dessa är dock omöjliga att särskilja. 

b) 1814-1820, formulär IV 

Enligt Sundbärg och Englesson avser denna nomenklatur perioden 
1802—1810. Nomenklaturen förekommer dock mycket sällan i det 
aktuella undersökningsmaterialet på församlings- och pastoratsnivå 
och inte alls i de aktuella prosteritabellerna. Nomenklaturen har 
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företrädesvis använts under perioden 1814—1820 och främst i de 
hälsingska socknarna och städerna i Norrlands södra del. Se vidare 
bilaga I:B. 

Aktuella rubriker i nomenklaturen är: »blodhostning, blodpink-
ning och blodstörtning», »håll och styng, pleuresie, bröstfeber eller 
peripneumonie» samt »lungsot, tvinsot». Lungsot och tvinsot är så
lunda sammanslagna. Blodhostning och blodstörtning är som nämnts 
vanliga symptom vid långt framskriden lungtuberkulos medan blod-
pinkning snarare är symptom på andra sjukdomar. 

4. 1821 — 1830, formulär V 

Nomenklaturen innehåller 34 rubriker. Av dessa är »blodstörtning», 
»lungsot», »tvinsot hos äldre» av intresse. Därtill kein ett mindre antal 
lungsiktiga förekomma i gruppen »inflammatoriska febrar». Rubriken 
»tvinsot hos äldre» innebär således, att barnaåldrama även detta 
decennium blir kraftigt underrepresenterade bland de tvinsotsdöda, 
jämför 3b ovan. ^ 

Rubriken oangiven sjukdom saknas, men tabelluppslaget avslutas 
med några tomma rader. På dessa har många präster angivit »oangiven 
sjukdom» eller rentav andra sjukdomar som inte förekommer i den 
aktuella tabellens förtryckta formulär. 

I och med året 1830 avslutas den 80-åriga epok under vilken präs
terskapet redovisat fullständiga dödsorsaker. Från 1831 anges endast 
ett fåtal rubriker. 

5. 1831-1859 

Under denna tid anges endast »barnsbörd», »smittkoppor» och 
»olyckshändelser», dessutom skulle härjande farsoter antecknas. Det 
nya formuläret lämnade också utrymme för anteckningar om »in
träffade märkvärdiga naturhändelser», samt epidemier bland husdjur 
och människor. Särskild vikt fästes också vid de dödas ekonomiska 
villkor. 

6. 1860-1873 

Nomenklaturen indelas i sju huvudgrupper och ett antal under
grupper inom var och en av dessa. Huvudgrupperna är: »medfödda 
sjukdomar», »folksjukdomar», »konstitutionella sjukdomar», »lokala 

372 



sjukdomar», »hög ålderdom», »dödfödd» och slutligen »våldsamma 
dödsorsaker». Totalt upptar nomenklaturen 115 olika diagnoser. 

Tuberkulosen finns inte med i gruppen »folksjukdomar» utan åter
finns bland de konstitutionella sjukdomarna, vilket får anses vara 
avslöjande för synen på sjukdomens orsaker. Som underrubrik till 
konstitutionella sjukdomar står »tuberkler» med underrubriken »lung
sot». Under en annan huvudgrupp, nämligen »lokala sjukdomar» 
återfinns »andningsorganen». 

7. 1874-1890 

De sju huvudgrupprna ökar i denna nomenklatur till 19. Av de tidi
gare huvudrubrikerna »folksjukdomar» och »konstitutionella sjuk
domar» har bildats följande nya grupper: »infektionssjukdomar», 
»konstitutionella sjukdomar» och »förgiftningssjukdomar». Två under
grupper till den tidigare rubriken »lokala sjukdomar» har nu fått 
självständiga rubriker. En av dem är »sjukdomar i andningsorganen». 
»Tuberkulossjukdom» liksom »skrofler» ingår alltjämt i gruppen 
»konstitutionella sjukdomar». När det gäller tuberkulossjukdom har 
nomenklaturen följande not: 

»Denna rubrik är hufvudsakligen afsedd för fall af akut miliar tuberkulos, 
Meningitis tuberculosa upptages under N.o 62 och Phtisis pulmonum under 
n:o 106b.» 

Den tuberkulösa hjärnhinneinflammationen som avses i no 62 är 
förd till gruppen »sjukdomar i hjerna, ryggmärg och nervsystem». 
Under denna rubrik återfinns också »ryggmärgstvinsot» (tabes dor-
salis). Placeringen av »phtisis pulmonum» är anmärkningsvärd. Den 
ingår under huvudrubriken »sjukdomar i andedräktsorganen». Den 
tidigare benämningen lunginflammation har 1874 indelats i dels 
akut dels kronisk lunginflammation och till den senare har phtisen 
förts, tillsammans med pneumonia chronica, överhuvud märks 
många nya benämningar i denna nomenklatur. Lungslag (apoplexia 
pulmonum) motsvaras av haemorrhagia, dvs lungblödning, bröst-
håleinflammation och luft i bröstsäcken har ersatts av lungsäcksin
flammation och luft i lungsäcken (pneumothorax). Några nya be
nämningar är: kollaps av lungorna, lungödem, blodträngning till 
lungorna, lungbrand, kramp i strupritsen och bristande lungutvidg-
ning. Samtliga dessa benämningar kan innefatta tuberkulöst orsaka
de sjukdomar. 

Förvirringen tycks sålunda vara total vad gäller de tuberkulösa 
sjukdomarnas etiologi. De återfinns inom flera olika huvudrubriker 
vars sjukdomar rent etiologiskt har mycket litet med varandra att 
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skaffa. Särskilt anmärkningsvärd är uppdelningen mellan »phtisis 
pulmonum» och »tuberkulos sjukdom». Man ställer sig frågan var 
resultaten av tidigare århundradens forskningsrön tagit vägen. 

8. 1891-1910 

Nu har Robert Kochs upptäckt av tuberkelbacillen åstadkommit ord
ning i nomenklaturen vad gäller de tuberkulösa sjukdomarna. Sam
manlagt finns alltjämt 19 huvudgrupper. Den tidigare gruppen »in
fektionssjukdomar» har nu delats i två rubriker, dels »akuta», dels 
»kroniska» infektionssjukdomar. Under rubriken kroniska infektions
sjukdomar återfinns tuberkulossjukdom med följande undergrupper: 
a) lungsot, b) hjärntuberkulos, c) ben- och ledgångstuberkulos och 
d) tuberkulos i andra organ och allmän tuberkulos. Såsom konstitu
tionella sjukdomar upptas dock alltjämt skrofler. 

Ett förslag till ny nomenklatur utarbetades av tre medicinare — 
Wising, Perman och Linroth. I en diskussion på Svenska Läkaresäll
skapet år 1891 framhölls att 

»bland 'kroniska infektionssjukdomar' borde skrofler rubriceras liksom lung
soten samt ben- och ledgångs tuberkulos under tuberkulossjukdom, då tuber
kelbacillen finnes i flera patologiska produkter som vanligtvis kallas skrofu-
lösa.»-^ 

Förslaget som vann Medicinalstyrelsens gehör, ger en värdefull in
blick i tidens medicinvetenskapliga ståndpunkter. Förslagsställarna 
säger: 

der någon tvekan funnits angående en sjukdoms rätta plats, hafva vi i regeln 
låtit den bibehålla den gamla. Sålunda hafva vi visserligen, med kännedom om 
den förvirring som orsakas af tuberkulosens nuvarande uppställning i nomen
klaturen, funnit nödvändigt föreslå, att den allmänna tuberkulosen och tuber
kulos i de olika organen sammanföras under en rubrik, och vi hafva ansett 
riktigast, att den inrangeras under infektionssjukdomar. Men rubriken »skro-
fulos» hafva vi likväl bibehållit, enär denna dödsorsaksrubrik fortfarande ej 
sällan användes och säkerligen äfven för sjukdomsfall, som icke är av tuber
kulos natur.» ̂  

»Andningsorganens sjukdomar» bildar också i denna nomenklatur en 
egen grupp. Flera av de äldre benämningarna har slopats och en del 
nya kommit till, t ex »kroniska yrkespneumonier». Detta är ett 
memento vid den i avhandlingen företagna undersökningen av 
tuberkulosens yrkesselektivitet särskilt vad gäller järn- och metall
arbetare i Eskilstuna, se kap IX. 
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9. 1911-1930 

Den riksomfattande nomenklaturen från 1911 upptar, de död
födda frånräknade, 99 olika grupper och åtskilliga underrubriker. 
I den tryckta statistiken är dessa bearbetade och reducerade till 18 
huvudgrupper. »Tuberkulos» återfinns som en undergrupp till »infek
tionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar». Tuberkulosen 
indelas i a) lungsot, b) hjärntuberkulos, c) annan tuberkulos samt 
d) ej definierad tuberkulos. I gruppen »andningsorganens sjukdomar» 
återfinns akut luftrörsinflammation, kronisk d:o, akut lunginflamma
tion, andra andningsorganens sjukdomar samt »ej definierad».15 

10. 1931-1950 

Nomenklaturen från 1931 är resultatet av en gemensam nordisk 
nomenklatur. Samarbetet innebar mycket små förändringar för 
svenskt vidkommande. Indelningen av tuberkulosdödsfallen är oför
ändrad.16 

Den tryckta dödsorsaksstatistiken innefattar 18 huvudgrupper. 
Tuberkulosen ingår i gruppen »infektionssjukdomar» med följande 
undergrupper: lungsot, hjärn tuberkulos, ben- och ledgångstuberku
los, miliartuberkulos, annan tuberkulos och slutligen ej definierad 
tuberkulos. Under rubriken »andningsorganens sjukdomar» återfinns 
akut luftrörsinflammation, kronisk d:o, akut lunginflammation, 
lungsäcksinflammation och andra andningsorganens sjukdomar. 

11. WHO's internationella nomenklatur (ICD-systemet) 

Från den 1 april 1951 redovisas de svenska dödsorsakerna i enlighet 
med WHO's klassifikationssystem, »Manual of the International 
Statistical Classification of diseases, Injuries and Causes of Death». 
WHO-systemet innebär en omvälvning av hela dödsorsaksstatistiken. 
F r o m  1 9 5 1  o m f a t t a r  d e n n a  i n t e  b a r a  d ö d s o r s a k e r n a  u t a n  o c k s å  d e  
avlidnas sjukdomar och eventuella skador. Den nya klassifikationen 
baseras på en tresiffrig förteckning, detaljlistan, över dödsorsaker 
och sjukdomar som sammanställts till 16 huvudgrupper. Gruppe
ringarna som sådana skiljer sig inte så mycket åt vad gäller de tuber-
kulösa sjukdomarna. Tuberkulosen som ingår i huvudgruppen »infek
tionssjukdomar och parasitära sjukdomar» har följande undergrupper: 
tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokalisation, 
— i hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet, — i tar-
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marna, bukhinnan och lymfkörtlarna, — i ben- och leder, — aktiv 
eller ej specificerad, samt följdtillstånd därav och slutligen tuberku
los i andra definierade organ och dissiminerad tuberkulos. Influensa 
har förts över från gruppen infektionssjukdomar till »respirations-
organens sjukdomar». Där återfinns likaså olika typer av pneumonier 
och pleurésier. 

WHO's nomenklatur har genomgått vissa smärre justeringar, t ex 
en som trädde i kraft från 1958. Justeringen gällde främst valet av 
utslagsgivande dödsorsak.17 

Är 1960 skedde vissa förändringar i de svenska dödsbevisformu
lären.18 Bla stadgades att »anteckningar om våldsamt dödssätt» 
inte längre behöver uppges i kyrkoböckerna. Men några förändringar 
i nomenklaturen vad gäller tuberkulöst grundade sjukdomar förekom 
inte. 
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BILAGA I. DÖDSORSAKSNOMENKLATURER 

A. Dödsorsaksnomenklaturer för statistiska tabeller 1749—1830 ursprunglig 
och förenklad indelning 

Tabell A:1 1749-1773, formulär I. 

Ursprunglig indelning: Förenklad indelning: 

1. Koppor och mässling 1. Koppor och mässling 
2. Bröstsjuka och lungsot 2. Bröstsjuka och lungsot 
3. Håll och styng 3. Håll och styng 
4. Hetsig sjukdom och brännsjuka 4. Hetsig sjukdom och brännsjuka 
5. Fläckfeber och smittosam sjuka 5. Fläckfeber och smittosam sjuka 
8. Rödsot 6. Rödsot 
9. Gulsot 7. Gulsot 

10. Tvinsot och mjältsjuka 8. Tvinsot och mjältsjuka 
12. Blodstörtning 9. Blodstörtning 
13. Frossa 10. Frossa 
14. Vattusot 11. Vattusot 
19. Ålderdom och bräcklighet 12. Ålderdom och bräcklighet 
20. Barnsbörd 13. Barnsbörd 
21. Okänd barnsjuka 14. Okänd barnsjuka 
22. Kikhosta 15. Kikhosta 

6. Pesten 
7. Mag- och bukref 

11. Sten- och njurpassion 
15. Rosen, podager och skörbjugg 
16. Kallbrand och kräfta 
17. Ledvärk och torrvärk 
18. Slag, stickfluss och bråddöd 

Våldsam barnadöd: 

23. Kvävda av ammor 
24. Barnamord 

16. Samlingsgrupp : 

(6) Pesten 
(7) Mag-och bukref 
(11) Sten- och njurpassion 
(15) Ros, podager och skörbjugg 
(16) Kallbrand och kräfta 
(17) Ledvärk och torrvärk 
(18) Slag, stickfluss och bråddöd 

17. Våldsam barnadöd: 

(23) Kvävda av ammor 
(24) Barnamord 

Våldsam död: 

25. Mördade 
26. av hunger och otjänlig spis 
27. Drunknade 
28. Omkomne under isen 
29. Frusne till döds 
30. Omkomne av os 
31. Sj elf mördare 
32. Som lidit dödsstraff 
33. Döde af vådliga tillfällen 

18. Våldsam död 

(25) Mördade 
(26) av hunger och otjänlig spis 
(27) Drunknade 
(28) Omkomne under isen 
(29) Frusne till döds 
(30) Omkomne av os 
(31 ) Sj elf mördare 
(32) Som lidit dödsstraff 
(33) Döde af vådliga tillfällen 
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BILAGA I. 

Tabell A:2 1773-1801, formulär II 

Ursprunglig indelning: 

1. Hetsig feber, brännsjuka 
2. Håll och styng, bröstfeber 
3. Halsfluss 
7.n Slag, stickfluss, bråd död 
8. Frossa, omväxlande feber 
9. Röd- och fläckfeber 

10. Rödsot 
11. Blodhostning, förblödning 
12. Lungsot 
14. Andtäppa, magflen, gulsot 
15. Trånsjuka och tvinsot 
17. Dragsjuka 
19. Skörbjugg 
21. Vattsot 
23. Spetälska 
24. Venerisk sjukdom 
26. Ålderdomsbräcklighet 
2 7. Barnsbörd 
28. Kvinnans blodgång 
31. Kikhosta 
33. Koppor 
34. Mässling 
35. Scharlakansfeber o nässelfeber 
40. Oangifven sjukdom 
41. Olyckshändelser 

4. Njur- och blåssten 
5. Inspärrat bråck 
6. Hetsvulst, ros, kallbrand 

13. Bukref, kolik och förstoppning 
16. Gikt, led- och torrvärk 
18. Fallandesot 
20. Fulsår, fistlar ocn benrötor 
22. Kräfta 
25. Vattuskräck, rasande djurs bett 
29. Frisel 
30. Barns hjärtsprång, ryckningar, 

tandplåga 
32. Strypsjuka 
36. Älta och hård mage 
37. Maskar 
38. Likmask eller barnkräfta 
39. Risen och engelska sjukan 

7. Slag, stickfluss, bråddöd 
17. Dragsjuka 
19. Skörbjugg 

Förenklad indelning: 

1. Hetsig feber, brännsjuka 
2. Håll och styng, bröstfeber 
3. Halsfluss 
4. Frossa, omväxlande feber 
5. Röt- och fläckfeber 
6. Rödsot 
7. Blodhastning, förblödning 
8. Lungsot 
9. Andtäppa, magflen, gulsot 

10. Trånsjuka ovh tvinsot 
11. Vattusot 
12. Spetälska 
13. Venerisk sjukdom 
14. Ålderdomsbräcklighet 
15. Barnsbörd 
16. Kvinnors blodgång 
17. Kikhosta 
18. Koppor 
19. Mässling 
20. Scharlakansfeber o nässelfeber 
21. Oangifven sjukdom 
22. Olyckshändelser 

23. Samlingsgrupp : 

(4) Njur- och blåssten 
(5) Inspärrat bråck 
(6) Hetsvulst, ros, kallbrand 
(13) Bukref, kolik och förstoppning 
(16) Gikt, led- och torrvärk 
(18) Fallandesot 
(20) Fulsår, fistlar och benrötor 
(22) Kräfta 
(25) Vattuskräck, rasande djurs bett 
(29) Frisel 
(30) Barns hjärtsprång, ryckningar, 

tandplåga 
(32) Strypsjuka 
(36) Älta och hård mage 
(37) Maskar 
(38) Likmask eller barnkräfta 
(39) Risen och engelska sjukan 

24. Slag, stickfluss, bråddöd 
25. Dragsjuka 
26. Skörbjugg 
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BILAGA I 

Tabell A:3a 1802-1820 (1802-1813), formulär III 

Ursprunglig indelning: Förenklad indelning: 

1 .  Barnsbörd 1 .  Barnsbörd 
4. Blodflöde 2. Blodflöde 
5. Blodhostning, lungsot, tvinsot 3. Blodhostning, lungsot, tvinsot 
8. Dragsjuka 4. Dragsjuka 

10. Febrar av alla slag 5. Febrar av alla slag 
11. Frossa, älta med eller utan vatten- 6. Frossa, älta med eller utan 

svullnad vattensvullnad 
13. Halsfluss och strypsjuka 7. Halsfluss och strypsjuka 
14. Hjärtsprång hos barn, tandsprick- 8. Hjärtsprång hos barn, tand-

ning, magref, maskar sprickning, magref, maskar 
15. Håll och styng, bröstfeber 9. Håll och styng, bröstfeber 
17. Kikhosta 10. Kikhosta 
18. Koppor 11. Koppor 
19. Kräfta 12. Kräfta 
20. Magtorsk, hård mage, trånsjuka 13. Magtorsk, hård mage, trånsjuka 

hos barn hos barn 
21. Mässling 14. Mässling 
22. Oangifven sjukdom 15. Oangifven sjukdom 
24. Risen eller engelska sjukan 16. Risen eller engelska sjukan 
25. Rödsot, diarré eller utsot 17. Rödsot, diarré eller utsot 
26. Scharlakansf eber 18. Scharlakansfeber 
27. Skörbjugg 19. Skörbjugg 
28. Slag, stickfluss, bråddöd 20. Slag, stickfluss, bråddöd 
29. Spetälska 21. Spetälska 
32. Vattenkräfta eller likmask 22. Vattenkräfta eller likmask 
33. Vattensot, andtäppa, gulsot 23. Vattensot, andtäppa, gulsot 
34. Venerisk sjukdom 24. Venerisk sjukdom 
35. Älderdomsbräcklighet 25. Älderdomsbräcklighet 

Våldsam död 

2. Benbrott, krossning, friska sår 
3. Brännsår gamla 

23. Olyckshändelser 

26, Våldsam död 

(2) Benbrott, krossning, friska sår 
(3) Brännsår gamla 
(23) Olyckshändelser 

6. Bukref, kolik, förstoppning, 
magflen 

7. Bulnader, rötbölder, fosen, 
kallbrand 

9. Fallandesot, konvulsioner 
12. Gikt, led och torrvärk 
16. Inspärrat bråck 
30. Stenplåga och vattenstämma 
31. Vattenskräck av rasande djurs 

bett 

27. Samlingsgrupp 

(6) Bukref, kolik, förstoppning, 
magflen 

(7) Bulnader, rötbölder, rosen, 
kallbrand 

(9) Fallandesot, konvulsioner 
(12) Gikt, lêd och torrvärk 
(16) Inspärrat bråck 
(30) Stenplåga och vattenstämma 
(31) Vattenskräck av rasande djurs 

bett 
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BILAGA I 

Tabell A:3b 1814-1820, formulär IV 

Formuläret sällan förekommande. Ingen förenklad indelning företagen. 

Ursprunglig indelning: 

1. Barnsbörd, missfall 
2. Benbrott, krossning, ledvrickning 
3. Blodhostning, blodpinkning, blodstörtning 
4. Brännsår, kylsår, färska sår 
5. Bukref, magflen, kolik, maskar, förstoppning 
6. Bulnader, rötbölder, rosen, kallbrand 
7. Konvulsioner, fallandesot, hjärtsprång hos barn 
8. Dragsjuka 
9. Engelsk sjuka eller risen, hufvudvattensot hos barn 

10. Febrar af hetsigt och rötaktigt slag, scharlakansfeber, frisel 
11. Frossa, älta, med eller utan vattusiktighet 
12. Gikt eller podager, led- och torrvärk eller reumatism 
13. Halsfluss, strypsjuka hos barn 
14. Håll och styng eller pleuresie, bröstfeber eller peripneumonie 
15. Inspärradt bråck 
16. Kikhosta 
17. Koppor 
18. Kräfta 
19. Lefversjuka, gulsot 
20. Lungsot, tvinsot 
21. Magtorsk, magsvullnad, trånsjuka hos barn 
22. Mässling 
23. Oangifvén sjukdom 
24. Olyckshändelser 
25. Skabb, ondskorf, spetälska 
26. Skörbjugg, vattenkräfta eller likmask 
27. Slag, stickfluss, bråd död 
28. Stenplåga, vattenstämma 
29. Utsot eller diarré, rödsot 
30. Vattuskräck af rasande djurs bett eller hydrophobie 
31. Vattensot allmän, buk-bröstvattensot, andtäppa 
32. Venerisk sjukdom, norsk radesyke 
3 3. Ålderdomsbräcklighet 
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BILAGA I 

Tabell A:4 1821-1830, formulär V 

Ursprunglig indelning: 

1. Barnsbörd 
3. Hufvudvat tuso t 
4. Engelsk sjuka 
5. Kikhosta 
6. Scharlakansfeber 
7. Mässling 
8. Koppor 

10. Inflammatoriska febrar 
11. Nerv- och rötfebrar 
12. Remi tt en ta febrar 
13. Elakartad halsfluss 
17. Rödsot 
18. Blodstörtning 
21. Bråddöd, slag 
22. Vattensot, allmän 
23. And täppa 
24. Skörbjugg 
25. Lungsot 
26. Tvinsot hos äldre 
27. Gulsot 
28. Diarréer, långvariga 
30. Kräfta 
31. Venerisk sjukdom 
32. Spetälska 
33. Ålderdomsbräcklighet 
34. Olyckshändelser 

Fö ren klad in delning : 

1. Barnsbörd 
2. Hufvudvattusot 
3. Engelsk sjuka 
4. Kikhosta 
5. Scharlakansfeber 
6. Mässling 
7. Koppor 
8. Inflammatoriska febrar 
9. Nerv- och rötfebrar 

10. Remittenta febrar 
11. Elakartad halsfluss 
12. Rödsot 
13. Blodstörtning 
14. Bråddöd, slag 
15. Vattensot, allmän 
16. Andtäppa 
17. Skörbjugg 
18. Lungsot 
19. Tvinsot hos äldre 
20. Gulsot 
21. Diarréer, långvariga 
22. Kräfta 
23. Venerisk sjukdom 
24. Spetälska 
25. Ålderdomsbräcklighet 
26. Olyckshändelser 

2. Konvulsioner 
9. Strypsjuka 

14. Kolik 
15. Inspärrat bråck 
16. Vattenstämma 
19. Dragsjuka 
20. Vattenskräck 
29. Kallbrand 

27. Samlingsgrupp: 

(2) Konvulsioner 
(9) Strypsjuka 
(14) Kolik 
(15) Inspärrat bråck 
(16) Vattenstämma 
(19) Dragsjuka 
(20) Vattenskräck 
(29) Kallbrand 



BILAGA I 

B. Avvikelser i förekomst av formulär 1749— 

Tabell B:I Norra Hälsingland 

1830 

Formulär I II III IV V 

Bergsjö 1749-73 1774-1801 1802-13 1814-15 1821-30 
1816 1817-20 

Bjuråker 1749-73 1774-1800 1811-13 1814-20 1821-30 
Delsbo 1749-73 1774-1801 1803-13 1814-20 1821-30 
Forsa 1749-73 1774-1801 1802-14 1815-20 1821-30 
Gnarp 1749-73 1774-1801 1802-14 1815-20 1821-30 
Harmånger 1749-73 1774-1801 1802-13 1814-20 1821-30 
Hassela 1749-73 1774-1801 1802-13 1814-15 1821-30 

1816 1817-20 
Hudiksvall 1749-72 1774-1801 1802-13 1814-20 1821-30 
Ilsbo 1749-73 1774-1801 1802-13 1814-20 1821-30 
J attendai 1749-73 1774-1801 1802-13 1814-20 1821-30 
Rogsta 1750-73 1774-1801 1802-13 1814-20 1821-29 

Tabell B:2 Norrlands städer 

Formulär I II III IV V 

Gävle 1749-73 1774-1800 1802-18 1817 1821-30 
1819-20 

Söderhamn 1749-73 1774-1801 1802-14 1815-18 1819 
1820 1821-30 

Hudiksvall 1749-73 1774-1801 1802-13 1814-20 1821-30 
Sundsvall 1779-1801 
Härnösand 1749-73 1802-19 1820 1824-30 
Umeå 1750-73 1774-1801 1803-20 1821-30 
Skellefteå 1749-73 1774-1801 1802-19 1820 1821-30 
Piteå stad 1780-1800 1803-20 1821-30 
Luleå stad 1774-1801 1802-20 1821-30 
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BILAGA I 

C. Klassifikationssystem i bilaga 

Tabell 1. Sjukdomsgrupper i bilaga VI 

Grupp Innehåller Grupp Innehåller 

1 Lungsot 19 difteri 

lungblödning 20 frossa 
tuberculosis pulmonum ~ kikhosta 

22 kolera 
2 blodstörtning 23 koppor 

bröstinflammation ^ 24 mässling 
bröstlidande, bröstondska, bröstplågor 25 rödsot 
bröstsjukdom 26 scarlatina 
bröstverk 27 tyfus 
hektik 
hetsig feber 

3 tärsot 
tvinsot 
avtyning 
trånsjuka 

4 luftrörsinflammation 
lunginflammation 
håll och styng 
lungbrand 

5 förkylning 
halssjukdom 
hosta 
influensa 

6 meningitis tuberculosis 
skrofler 

7 inflammation 
feber 
flussfeber 
fläckfeber 
gastisk feber 
hjernfeber 
nervfeber 
reumatisk feber 
rötfeber 

8 andtäppa 
9 mag- och tarmsjukdomar 
10 barnsbörd, blodgång 
11 dödfödda och döda av födelsesvaghet 
12 slag 
13 vattusot 
14 ålderdom 
15 olyckor och drunkningar 
16 strypsjuka 
17 svullnad 
18 kräfta 
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C. Klassifikationssystem i bilaga 

Tabell 2. Sjukdomsgrupper i bilaga VIII :B 

Grupp Innehåller 

A lungsot 
lungblödning, blodstörtning 
tuberculosis pulmonum 

aftyning 
luf trörsinflammation 
akut lunginflammation 
akut lungkatarr 
akut lungödem 
blödning och hosta 
bronchitis 
bröstfeber 
bröstinflammation 
bröstondska 
bröstlidande 
bröståkomma 
bröstsjukdom 
bröstsot 
bröstvärk 
hectique, hektik 
kronisk luf trörsinflammation 
kronisk lunginflammation 
kronisk lungkatarr 
lunginflammation 
lungkatarr 
lunglidande 
lungsjukdom 
lungbrand 
pleur esie 
pneumonia chronica 
pleuresie 
skrofler 
trånsjuka 
tvinsot 

blodslag 
feber 
flussfeber 
förkylning 
förkylningsfeber 
hetsig feber 
hosta 
håll och styng 
inflammatorisk feber 
styng 

B avmattning 

C andtäppa 
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C. Klassifikationssystem i bilaga 

Tabell 3. Sjukdomsgrupper i bilaga IX, 

Grupp 

1 Bröst och lungsjukdomar 

2 Febrar: 

3 Epidemiska sjukdomar: 

4 Okänd sjukdom : 

5 Ålderdom: 

6 Slag: 

7 Bröstsjukdomar: 

8 övriga sjukdomar: 

1805 

Innehåller 

nr 3, blodhostning, lungsot, tvinsot 
nr 9, håll och styng, bröstfeber 

nr 5, febrar av alla slag 

nr 6, frossa, älta 
nr 10, kikhosta 
nr 11, koppor 
nr 14, mässling 
nr 17, rödsot, diarré eller utsot 
nr 18, scharlakansfeber 

nr 15, oangifven sjukdom 

nr 25, ålderdomsbräcklighet 

nr 20, slag, stickfluss, bråd död 

nr 4, dragsjuka 
nr 16, risen eller engelska sjukan 
nr 19, skörbjugg 
nr 23, vattensot, andtäppa, gulsot 

1. barnsbörd 
2. blodflöde 
7. halsfluss och strypsjuka 
8. hjärtsprång hos barn, tandsprick-

ning, magref, maskar 
12. kräfta 
13. magtorsk, hård mage, trånsjuka 

hos barn 
21. spetälska 
22. vattenkräfta eller likmask 
24. venerisk sjukdom 
26. olyckshändelser och våldsam död 
27. samlingsgrupp 
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BILAGA II. METODTABELLER FÖR FYRA REGIONER I NORRLAND OCH 
NORRLANDSSTÄDER 

A. Andelen dödsorsaker i samlingsgrupp 

Tabell A :1 Norrbotten 

1749 -1773 1774 -1801 1802 -1820 1821 -1830 

an t därav i ant därav i ant därav i ant därav i 
döda saml.grp döda saml.grp döda saml.grp döda saml.grp 
=100% % =100% % =100% % =100% % 

Arjeplog 480 54/11.3 467 50/10.7 265 15/5.7 211 31/14.7 

Arvidsjaur 168 16/9.5 245 19/7.8 250 34/13.6 177 7/4.0 

Gällivare 577 50/8.7 871 68/7.8 641 32/5.0 234 29/12.4 

Hietaniemi 1018 79/7.8 1225 66/5.4 721 15/2.1 398 20/5.0 

Jokkmokks o - - - - 1069 46/4.3 - -

Gällivare lappm. 

Jokkmokk 611 52/8.5 714 38/5.3 400 17/4.3 225 12/5.3 

Karungi - - 1436 141/9.8 1231 58/4.7 493 20/4.1 

Luleå stad - - 456 51/11.2 265 19/7.2 257 39/15.2 

Nederluleå 2565 230/9.0 3510 219/6.2 3467 144/4.2 1824 289/15.8 

Nederkalix 1446 157/10.9 1647 140/8.5 1664 46/2.8 808 47/5.8 

Nedertorneå 3378 325/9.6 4017 413/10.3 1783 27/1.5 565 47/8.3 

Piteå lands 2122 278/13.1 2862 239/8,4 2704 197/7.3 1165 154/13.2 

Piteå stad - - 384 64/16.7 191 22/11.5 193 21/10.9 

Råneå 922 90/9.8 959 110/11.5 1099 129/11.7 556 35/6.3 

överkalix 645 17/2.6 746 90/12.1 592 41/6.9 365 2/0.5 

övertorneå 1449 126/8.7 1976 71/3.6 1317 31/2.4 501 33/6.6 

Summa 15381 1474/9.6 21515 1779/8.3 17659 873/4.9 7972 786/9.9 

Tabell A:2 Norra Ångermanland 

1749--1773 1774--1801 1802 -1820 1821--1830 

ant därav i ant därav i ant därav i ant därav i 

döda saml.grp döda saml.grp död saml.grp död saml.grp 
=100% % =100% % =100% % =100% % 

Anund sjö — — 711 25/3.5 634 30/4.7 357 28/7.8 

Arnäs 1239 169/13.6 1528 127/8.3 1290 74/5.7 537 83/15.5 

Grundsunda - - - - 669 26/3.9 408 38/9.3 

Nätra 1035 92/8.9 1335 193/14.5 671 34/5.1 386 51/13.2 

Sidensjö/Skorped 930 58/6.2 933 72/7.7 967 42/4.3 529 61/11.5 

Själevad 1424 197/13.8 1382 137/9.9 1145 44/3.8 668 65/9.7 

Summa 4628 516/11.1 5889 554/9.4 5376 250/4.7 2885 326/11.3 
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BILAGA II 
A. Andelen dödsorsaker samlingsgrupp 

Tabell A:3 Medelpad 

1749 -1773 1774 -1801 1802 -1820 1821 -1830 

ant därav i ant därav i ant därav i ant därav i 
döda saml.grp döda saml.grp döda saml.grp döda saml.grp 
=100% % =100% % = 100% % =100% % 

Alnö - - - - 88 1/1.1 111 2/1.8 
Attmar 374 19/5.1 - - - - - -

Borgsjö* - - - - 596 19/3.2 284 8/2.8 
Haverö 144 15/10.4 140 13/9.3 118 8/6.8 79 10/12.7 
Holm 80 10/12.5 100 12/12.0 95 8/8.4 81 4/4.9 
Hässjö - - - - - - 185 9/4.9 
Indal 480 81/16.9 540 97/18.0 538 19/3.5 267 7/2.6 
Liden 276 36/13.0 344 47/13.7 264 29/11.0 172 6/3.5 
Ljustorp 347 42/12.1 186 20/10.8 279 21/7.5 241 12/5.0 
Lögdö 143 19/13.3 53 5/9.4 - - - -

Lagfors - - 13 1/7.7 - - - -

Lögdö /Lagfors - - - - 119 6/5.0 71 8/11.3 
Njurunda** 509 45/8.8 873 42/4.8 592 31/5.2 351 24/6.8 
Selånger 382 43/11.3 354 37/10.5 384 11/2.9 188 1/0.5 
Sättna 286 17/5.9 - - 59 2/3.4 184 17/9.2 
Skön 318 30/9.4 - - 91 1/1.1 146 5/3.4 
Stöde 400 56/14.0 - - 45 0/0.0 284 22/7.7 
Sundsvall - - 716 36/5.0 - - - -

Timrå - - - - 66 4/6.1 128 6/4.7 
Torp 675 70/10.4 938 76/8.1 920 66/7.2 485 31/6.4 
Tynderö 203 20/9.9 302 60/19.9 255 16/6.3 128 4/3.1 

Summa 4617 503/10.9 4559 446/9.8 4509 242/5.4 3385 176/5.2 

* Uppgifterna erhållna ur Torps pastorat. 

** Galtström ingår. 
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BILAGA II 

B. Andelen oangiven sjukdom 

Tabell B:1 Norrbotten 

1774 -1801 1802 -1820 

tot.döda oang. % tot.döda oang. % 

Arjeplog 467 133 28.5 265 52 19.6 

Arvidsjaur 245 72 29.4 250 76 30.4 

Gällivare 871 276 31.7 641 183 28.5 

Hietaniemi 1225 405 33.1 721 227 31.5 

Jokkmokks och - - 0 1069 323 30.2 
Gällivare lappmarker 
Jokkmokk 714 264 37.0 400 127 31.8 

Karungi 1436 255 17.8 1231 396 32.2 
Luleå stad 456 111 24.3 265 46 17.4 
Nederluleå 3510 1244 35.4 3467 1332 38.4 
Nederkalix 1647 479 29.1 1664 673 40.4 
Nedertorneå 4017 1318 32.8 1783 558 31.3 

Piteå lands 2862 841 29.4 2704 481 17.8 

Piteå stad 384 91 23.7 191 19 9.9 

Råneå 959 204 21.3 1099 87 7.9 

överkalix 746 116 15.5 592 107 18.1 

övertorneå 1976 586 29.7 1317 515 39.1 

Summa 21515 6395 29.7 17659 5202 29.5 

Tabell B:2 Norra Ångermanland 

1774-1801 1802-1820 

tot.döda oang. % tot.döda oang. % 

Anundsjö 711 144 20.3 634 225 35.5 
Arnäs 1528 622 40.7 1290 450 34.9 
Grundsunda — — 0 669 243 36.3 
Nätra 1335 366 27.4 671 158 23.5 
Sidensjö /Skorped 933 385 41.3 967 292 30.2 
Själevad 1382 314 22.7 1145 219 19.1 

Summa 5889 1831 31.1 5376 1587 29.5 
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BILAGA II 

B. Andelen oangiven sjukdom 

Tabell B:3 Medelpad 

1774 -1801 1802 -1820 

tot.döda oang. % tot.döda oang. % 

Alnö _ 0 88 14 15.9 

Attmar — — 0 - - 0 

Borgsjö* - - 0 596 87 14.6 

Haverö 140 16 11.4 118 23 19.5 

Holm 100 14 14.0 95 19 20.0 

Hässjö - - 0 - - 0 

Indal 540 71 13.1 538 134 24.9 

Liden 344 39 11.3 264 58 22.0 

Lju storp 186 28 15.1 279 29 10.4 

Lögdö 53 11 20.8 — — 0 

Lagfors 13 1 7.7 119 22 18.5 

Lögdö/Lagfors - - 0 — — 0 

Njurunda* * 873 99 11.3 592 113 19.1 

Selånger 354 52 14.7 384 49 12.8 

Sättna — — 0 59 18 30.5 

Skön — — 0 91 11 12.1 

Stö de — — 0 45 6 13.3 

Sundsvall 716 129 18.0 - - 0 

Timrå — — 0 66 8 12.1 

Torp 938 195 20.8 920 89 9.7 

Tynderö 302 31 10.3 255 43 16.9 

Summa 4559 686 15.0 4509 723 16.0 

* Uppgifterna erhållna ur Torps pastorattabeller. 
** Galtström ingår. 
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BILAGA II 

B. Andelen oangiven sjukdom 

Tabell B:4 Norra Hälsingland 

1774--1801 1802 -1813 1814 -1820 

tot.döda oang. % tot.döda oang. % tot.döda oang. % 

Bergsjö 837 48 5.7 513 85 16.6 208 38 18.3 

Bjuråker 1067 182 17.1 105 30 28.6 257 45 17.5 

Delsbo 1553 132 8.5 669 68 10.2 397 67 16.9 

Forsa 990 167 16.9 410 60 14.6 187 19 10.2 

Gnarp 833 139 16.7 384 44 11.5 146 43 29.5 

Harmånger 638 107 16.8 256 57 22.3 143 43 30.1 

Hassela 320 61 19.1 201 30 14.9 114 10 8.8 

Hudiksvall 909 126 13.9 522 64 12.3 242 34 14.0 

Ilsbo 181 22 12.2 97 19 19.6 57 7 12.3 

Jätten dal 386 56 14.5 158 35 22.2 96 30 31.3 

Rogsta 592 84 14.2 231 36 15.6 159 5 3.1 

Summa 8306 1124 13.5 3546 528 14.9 2006 341 17.0 

Tabell B:5 Norrlands städer 

1774 -1801 1802 -1813 1814 -1820 

tot.döda oang. % tot.döda oang. % tot.döda oang. % 

Gävle 3748 820 21.9 3088 546 17.7 579 124 21.4 

Söderhamn 1117 82 7.3 573 58 10.1 152 29 19.1 

Hudiksvall 909 126 13.9 522 64 12.3 242 34 14.0 

Sundsvall 716 129 18.0 - - 0 - - 0 

Härnösand* - - 0 1103 313 28.4 54 15 27.8 

Umeå* 2065 353 17.1 4891 930 19.0 - - 0 

Skellefteå* 3308 1279 38.7 2842 1000 35.2 138 59 42.8 

Piteå* 384 91 23.7 191 19 9.9 - - 0 

Luleå* 456 111 24.3 265 46 17.4 - - 0 

Summa 12703 2991 23.5 13475 2976 22.1 1165 261 22.4 

* Kolumnen 1802-13 avser här hela perioden 1802—1820. 
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BILAGA III. DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE DÖDSORSAKERNA FÖR 
FYRA REGIONER I NORRLAND OCH FÖR NORRLANDS STÄ
DER 

De församlingar som ingår i respektive grupp redovisas i huvudtextens tabell 
2-6. 
De dödsorsaker som ingår i de olika grupperna redovisas i bilaga I:A. 

A. De vanligaste dödsorsakerna i Norrbotten 

Tabell A:1 1749-1773 

Dödsorsaker Abs tal % 

1. Okänd barnsjukdom 3658 23.8 
2. Koppor och mässling 2112 13.7 
3. Hetsig sjukdom och brännsjuka 1923 12.5 
4. Bröstsjuka och lungsot 1470 9.6 
5. Ålderdom och bräcklighet 1336 8.7 
6. Håll och styng 993 6.5 
7. Kikhosta 972 6.3 
8. Våldsam död 414 2.7 
9. Vattusot 247 1.6 

10. Tvinsot och mjältsjuka 138 0.9 

13263 86.3 

övriga dödsorsaker 2118 13.8 

Summa döda enl tabell I 15381 100.0 

Tabell A:2 1774-1801 

Dödsorsaker Abs tal % 

1. Hetsig feber, brännsjuka 2608 12.1 
2. Ålderdomsbräcklighet 1968 9.1 
3. Koppor 1351 6.3 
4. Håll och styng, bröstfeber 1306 6.1 
5. Lungsot 1163 5.4 
6. Kikhosta 1133 5.3 
7. Olyckshändelser 705 3.3 
8. Slag, stickfluss och bråd död 644 3.0 
9. Röt- och fläckfeber 390 1.8 

10. Vattusot 229 1.1 

11497 53.5 

övriga dödsorsaker 10018 46.6 

Summa döda enl tabell I 21515 100.0 
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BILAGA III 

A. De vanligaste dödsorsakerna i Norrbotten 

Tabell A:3 1802-1820 

Dödsorsaker Abs tal % 

1. Febrar av alla slag 2531 14.3 
2. Ålderdomsbräcklighet 1952 11.1 
3. Blodhostning, lungsot, tvinsot 1402 7.9 
4. Håll och styng, bröstfeber 867 4.9 
5. Rödsot, diarré el utsot 687 3.9 
6. Våldsam död 621 3.5 
7. Koppor 556 3.1 
8. Hjärtsprång hos barn, tandsprickning mm 489 2.8 
9. Kikhosta 483 2.7 

10. Magtorsk, hård mage, trånsjuka hos barn 399 2.3 

9987 56.5 

övriga dödsorsaker 

Summa döda enl tabell I 

7672 

17659 

43.4 

100.0 

Tabell A:4 1821-1830 

Dödsorsaker Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 1011 12.7 
2. Inflammatoriska febrar 772 9.7 
3. Lungsot 737 9.2 
4. Kikhosta 485 6.1 
5. Engelska sjukan 379 4.8 
6. Diarréer, långvariga 364 4.6 
7. Bråd död, slag 326 4.1 
8. Nerv- och rötfebrar 324 4.1 
9. Olyckshändelser 303 3.8 

10. Vattensot, allmän 119 1.5 

4820 60.6 

övriga dödsorsaker 

Summa döda enligt tabell I 

3152 

7972 

39.5 

100.0 
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BILAGA III 

B. De vanligaste dödsorsakerna i Norra Ångermanland 

Tabell B:1 1749-1773 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Okänd barnsjukdom 1269 27.4 
2. Ålderdom och bräcklighet 597 12.9 
3. Bröstsjuka och lungsot 588 12.7 
4. Håll och styng 510 11.0 
5. Koppor och mässling 326 7.0 
6. Hetsig sjukdom och brännsjuka 222 4.8 
7. Kikhosta 135 2.9 
8. Tvinsot och mjältsjuka 122 2.6 
9. Vattusot 78 1.7 

10. Rödsot 54 1.2 

3901 84.2 
övriga dödsorsaker 727 15.7 

Summa döda enligt tabell I 4628 100.0 

Tabell B:2 1774-1801 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Älderdomsbräcklighet 611 10.4 
2. Håll och styng, bröstfeber 463 7.9 
3. Koppor 377 6.4 
4. Kikhosta 318 5.4 
5. Lungsot 297 5.0 
6. Vattusot 230 3.9 
7. Hetsig feber 210 3.6 
8. Rödsot, diarré, utsot 126 2.1 
9. Slag, stickfluss, bråd död 111 1.9 

10. Trånsjuka och tvinsot 103 1.7 

2846 48.3 
övriga dödsorsaker 3043 51.7 
Summa döda enligt tabell I 5889 100.0 
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BILAGA III 

B. De vanligaste dödsorsakerna i Norra Ångermanland 

Tabell B:3 1802-1820 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 650 12.1 
2. Febrar av alla slag 517 9.6 
3. Blodhostning, lungsot, tvinsot 446 8.3 
4. Håll och styng, bröstfeber 418 7.8 
5. Rödsot, diarré eller utsot 262 4.9 
6. Vattensot, andtäppa 247 4.6 
7. Våldsam död 156 2.9 
8. Hjärtsprång 156 2.9 
9. Magtorsk, hård mage 142 2.6 

10. Slag, stickfluss, bråd död 119 2.2 

3113 57.9 

övriga dödsorsaker 2263 42.1 

Summa döda enligt tabell I 5376 100.0 

Tabell B.4 1821-1830 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 357 12.4 
2. Inflammatoriska febrar 289 10.0 
3. Engelsk sjuka 215 7.5 
4. Lungsot 193 6.7 
5. Diarréer, långvariga 168 5.8 
6. Bråd död, slag 150 5.2 
7. Kikhosta 107 3.7 
8. Nerv- och rötfebrar 76 2.6 
9. Vattensot, allmän 58 2.0 

10. Andtäppa 50 1.7 

1663 57.6 

övriga dödsorsaker 

Summa döda enl tabell I 

1222 

2885 

42.4 

100.0 
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BILAGA III 

C. De vanligaste dödsorsakerna i Medelpad 

Tabell C :1 1749-1773 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Okänd barnsjuka 741 16.0 
2. ålderdom och bräcklighet 731 15.8 
3. Håll och styng 704 15.2 
4. Koppor och mässling 504 10.9 
5. Bröstsjuka och lungsot 491 10.6 
6. Hetsig sjukdom, brännsjuka 303 6.6 
7. Kikhosta 129 2.8 
8. Våldsam död 111 2.4 
9. Vattusot 89 1.9 

10. Tvinsot och mjältsjuka 80 1.7 

3883 83.9 

övriga dödsorsaker 734 15.9 

Summa döda enligt tabell I 4617 100.0 

Tabell C:2 1774-1801 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Håll och styng, bröstfeber 668 14.7 
2. Ålderdomsbräcklighet 608 13.3 
3. Koppor 431 9.5 
4. Rödsot 296 6.5 
5. Slag, stickfluss, bråd död 206 4.5 
6. Hetsig feber, brännsjuka 202 4.4 
7. Kikhosta 172 3.8 
8. Olyckshändelser 142 3.1 
9. Andtäppa, magflen, gulsot 131 2.9 

10. Lungsot 129 2.8 

2985 65.5 

övriga dödsorsaker 1574 34.5 

Summa döda enligt tabell I 4559 100.0 
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BILAGA III 

G. De vanligaste dödsorsakerna i Medelpad 

Tabell C:3 1802-1820 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 715 15.9 
2. Håll och styng, bröstfeber 516 11.4 
3. Febrar av alla slag 401 8.9 
4. Rödsot, diarréer 392 8.7 
5. Blodhostning, lungsot, tvinsot 309 6.9 
6. Slag, stickfluss, bråd död 261 5.8 
7. Vattensot, andtäppa 247 5.5 
8. Våldsam död 143 3.2 
9. Kikhosta 125 2.8 

10. Magtorsk, hård mage, trånsjuka hos barn 62 1.4 

3171 70.5 

övriga dödsorsaker 1338 29.7 

Summa döda enligt tabell I 4509 100.0 

Tabell C:4 1821-1830 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 640 18.9 
2. Inflammatoriska febrar 514 15.2 
3. Bråd död, slag 262 7.7 
4, Engelsk sjuka 221 6.5 
5. Olyckshändelser 173 5.1 
6. Lungsot 158 4.7 
7. Kikhosta 145 4.3 
8. Vattensot, allmän 108 3.2 
9. And täppa 95 2.8 

10. Diarréer, långvariga 78 2.3 

2394 70.7 

övriga dödsorsaker 991 29.3 

Summa döda enligt tabell I 3385 100.0 
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BILAGA III 

D. De vanligaste dödsorsakerna i Norra Hälsingland 

Tabell D:1 1749-1773 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdom och bräcklighet 985 16.4 
2. Håll och styng 943 *5.7 
3. Okänd barnsjukdom 789 13.1 
4. Koppor och mässling 743 12.3 
5. Bröstsjuka och lungsot 579 9.6 
6. Hetsig sjukdom och brännsjuka 409 6.8 
7. Rödsot 207 3.4 
8. Vattusot 2.6 
9. Våldsam död 145 2.4 

10. Kikhosta &7 ^ -1.4 
5042 83.7 

övriga dödsorsaker 975 16.2 

Summa döda enligt tabell I 6017 100.0 

Tabell D:2 1774-1801 

Dödsorsak Abs tal 

1. Håll och styng, bröstfeber 1398 16.8 
2. Ålderdomsbräcklighet 1029 12.4 

825 9.9 3. Koppor 
4. Rödsot 
5. Lungsot 
6. Hetsig feber, brännsjuka 
7. Slag, stickfluss, bråd död 
8. Röt- och fläckfeber 
9. Andtäppa, magflen, gulsot 

10. Vattusot 

536 6.5 
400 4.8 
363 4.4 
297 3.6 
283 3.4 
215 2.6 
183 2.2 

5529 66.6 

övriga dödsorsaker 2777 33.4 

Summa döda enligt tabell I 8306 100.0 
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BILAGA III 

D. De vanligaste dödsorsakerna i Norra Hälsingland 

Tabell D:3a 1802-1813* 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Håll och styng, bröstfeber 608 17.1 
2. Ålderdomsbräcklighet . 549 15.5 
3. Febrar av alla slag 339 9.6 
4. Blodhostning, lungsot, tvinsot 264 7.4 
5. Rödsot, diarré el utsot 221 6.2 
6. Vattensot, andtäppa 197 5.6 
7. Slag, stickfluss, bråd död 162 4.6 
8. Våldsam död 122 3.4 
9. Kikhosta 75 2.1 

10. Magtorsk, hård mage 67 1.9 

2604 73.4 

övriga dödsorsaker 942 26.6 

Summa döda enligt tabell I och II 3546 100.0 

* För Bergsjö och Hassela även år 1816 och för Gnarp även 1814. 

Tabell D:3b 1814-1820 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Håll och styng eller pleuresie, bröstfeber etc 355 17.7 
2. Ålderdomsbräcklighet 314 15.7 
3. Lungsot, tvinsot 181 9.0 
4. Slag, stickfluss, bråd död 145 7.2 
5. Febrar av hastigt och rötaktigt slag, scharlakansfeber 129 6.4 
6. Vattensot allm, buk-bröst, vattensot, andtäppa 92 4.6 
7. Olyckshändelser 59 2.9 
8. Bukref, magflen el colik, maskar, förstoppning 49 2.4 
9. Kikhosta 47 2.3 

10. Magtorsk, magsvullnad, trånsjuka hos barn 41 2.0 

1412 70.2 

övriga dödsorsaker 594 29.6 

Summa döda enligt tabell I 2006 100.0 
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BILAGA III 

D. De vanligaste dödsorsakerna i Norra Hälsingland 

Tabell D:4 1821-1830 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Inflammatoriska febrar 739 23.5 
2. Ålderdoms bräcklighet 487 15.5 
3. Bråd död, slag 278 8.9 
4. Lungsot 243 7.7 
5. Olyckshändelser 138 4.4 
6. Engelsk sjuka 134 4.3 
7. Vattensot, allmän 124 3.9 
8. Mässling 92 2.9 
9. Tvinsot hos äldre 75 2.4 

10. Kikhosta 48 1.5 
10. And täppa 48 1.5 

2406 76.6 

övriga dödsorsaker 

Summa döda enligt tabell I 

734 

3140 

23.4 

100.0 
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BILAGA III 

£. De vanligaste dödsorsakerna i Norrlands städer 

Tabell E:1 1749-1773 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Okänd barnsjukdom 2812 25.7 
2. Bröstsjuka och lungsot 1572 14.3 
3. Ålderdom och bräcklighet 1338 12.2 
4. Koppor och mässling 1285 11.7 
5. Hetsig sjukdom och brännsjuka 616 5.6 
6. Håll och styng 471 4.3 
7. Kikhosta 368 3.4 
8. Våldsam död 273 2.5 
8. Vattusot 273 2.5 

10. Tvinsot och mjältsjuka 189 1.7 

9197 83.9 

övriga dödsorsaker 1763 16.1 

Summa döda enligt tabell I 10960 100.0 

Tabell E:2 1774-1801 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 1523 12.0 
2. Koppor 1139 9.0 
3. Lungsot 917 7.2 
4. Håll och styng, bröstfeber 899 7.1 
5. Slag, stickfluss, bråd död 645 5.1 
6. Röt- och fläckfeber 631 5.0 
7. Olyckshändelser 375 3.0 
8. Hetsig feber, brännsjuka 316 2.5 
9. Vattusot 305 2.4 

10. Kikhosta 246 1.9 

6996 55.1 

övriga dödsorsaker 

Summa döda enligt tabell I 

5707 

12703 

44.9 

100.0 
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BILAGA III 

E. De vanligaste dödsorsakerna i Norrlands städer 

Tabell E :3a 1802-1813 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Älderdomsbräcklighet 1719 12.8 
2. Febrar av alla slag 1610 11.9 
3. Rödsot, diarré el utsot 1341 10.0 
4. Blodhostning, lungsot, tvinsot 1132 8.4 
5. Håll och styng, bröstfeber 637 4.7 
6. Våldsam död 495 3.7 
7. Vattensot, andtäppa 445 3.3 
8. Magtorsk, hård mage 420 3.1 
9. Slag, stickfluss, bråd död 345 2.6 

10. Kikhosta 337 2.5 

8481 62.9 

övriga dödsorsaker 

Summa döda enligt tabell I och II 

4994 

13475 

37.1 

100.0 

Tabell E:3b 1814-1820 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 151 13.0 
2. Lungsot, tvinsot 142 12.2 
3. Febrar av hetsigt och rötaktigt slag, scharlakansfeber 138 11.8 
4. Håll och styng eller pleuresie, bröstfeber etc 101 8.7 
5. Olyckshändelser 70 6.0 
6. Slag, stickfluss, bråd död 65 5.6 
7. Vattensot allmän, buk-bröst vattensot, andtäppa 43 3.7 
8. Magtorsk, magsvullnad, trånsjuka hos barn 34 2.9 
9. Convulsioner, hjärtsprång hos barn, fallandesot 25 2.1 

10. Bukref, magflen el colik, maskar, förstoppning 21 1.8 

790 67.8 

övriga dödsorsaker 375 32.2 

Summa döda enligt tabell I 1165 100.0 
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BILAGA III 

E. De vanligaste dödsorsakerna i Norrlands städer 

Tabell E :4 1821-1830* 

Dödsorsak Abs tal % 

1. Ålderdomsbräcklighet 848 11.7 
2. Lungsot 721 10.0 
3. Inflammatoriska febrar 616 8.5 
4. Engelsk sjuka 511 7.1 
5. Bråd död, slag 426 5.9 
6. Olyckshändelser 375 5.2 
7. Remittenta febrar 273 3.8 
8. Nerv- och rötfebrar 200 2.8 
9. Vattensot, allmän 189 2.6 

10. Diarréer, långvariga 180 2.5 

4339 60.1 
övriga dödsorsaker 2897 40.0 
Summa döda enligt tabell I 7236 100.0 

* För Söderhamn inkluderas år 1819. 
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BILAGA IV. ANTAL DÖDA I OLIKA BRÖST- OCH LUNGSJUKDOMAR 
INOM FYRA NORRLANÖSREGIONER, ÖVERSIKTSTABELL 

A. Antal döda i bröstsjuka och lungsot 

1749/73 (*) 1774/1801 1802/20** 1821/30 1749/1830 (*) 

Norrbotten 1524 959 1199 1402 766 4891 4326 

N Ångermanland 612 398 319 446 229 1606 1392 

Medelpad 507 116 157 309 179 1152 761 

N Hälsingland 605 341 433 453 257 1748 1484 

Summa 3248 1814 2108 2610 1431 9397 7963 

B. Antal döda i tvinsot 

1749/73 (*) 1774/1801 1802/20** 1821/30 1749/1830 A+B*** 

Norrbotten 175 295 som ovan 166 636 4962 

N Ångermanland 122 124 som ovan 54 300 1692 

Medelpad 90 68 129 som ovan 95 314 1053 

N Hälsingland 81 111 som ovan 84 276 1760 

Summa 468 446 659 som ovan 399 1526 9467 

Summa A+B, dvs lungsot och tvinsot tillsammantagna 
Summa 3716 2260 2767 2610 1830 10923 9467 

C. Antal döda i håll och styng/bröstfeber 

1749/73 1774/1801 1802/20 1821/30 
**** . 1749/1830 

Norrbotten 993 1201 894 - 3088 

N Ångermanland 510 463 418 — 1391 

Medelpad 704 668 516 — 1888 

N Hälsingland 943 1398 963 — 3304 

Summa 3150 3730 2791 - 9671 

D. Antalet döda i A, B och C tillsammans 

1749/73 1774/1801 1802/20 1821/30 1749/1830 

Norrbotten 2692 2695 2296 932 8615 
N Ångermanland 1244 906 864 283 3297 
Medelpad 1301 954 825 274 3354 
N Hälsingland 1629 1942 1416 341 5328 

Summa 6866 6497 5401 1830 20594 

Geogr. korr för beräkning av just .värden, se kap VIII, not 7. 
** Tvinsot ingår i tabell IV:A ovan. 
*** Justerat för bröstsjuka 
**** Nomenklaturen innehåller ej denna rubrik. 

Källa: Statistiska tabeller, tabell I och II, Serie G, (Kyrkoarkiv enligt källförteckning), HLA. 
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BILAGA V. HEMMANENS RELATIVA STORLEK I JÄMFÖRELSE MED HÄRADET, LÄNET OCH LANDET 

Tabell 1 FLËNINGE 

Hemman och 
hemmans
delar med 
mantal Fleninge socken Luggude härad 

1750 1213 1240 1265 1900 1750 1213 1240 1265 1900 

1 8 ,  , 3  - 17 ,  , 4  4 ,  , 5  3 ,1  2 ,  , 1  1 ,  , 4  
3/4 - 1 5 ,  - 6 ,  , 9  3 ,  ,0 2 ,4  1 ,  , 5  1 ,  , 0  
1/2 - 3/4 25 ,  ,0 7 ,  , 3  5 ,0  3 ,  . 8  4 ,  , 7  30 ,  , 1  14 ,  ,7 10 ,1  6 ,  , 3  3 ,  , 9  
3/2 - 1/2 27 ,  , s  27 ,  ,3 7*9  7 ,  , 5  6 ,  , 5  11 ,  , 5  l * i  ,2 9 ,3  5 ,  , 1  3 ,  >8  
1/4 - 3/2 25 ,  . 0  40 ,  ,0 18 ,8  11 ,  , 3  9 ,  , 3  26 ,  , 2  37 ,  , 7  25 ,8  17 ,  , 4  12 ,  , 6  
1/2 - 1/4 8 ,  , 3  25 ,  , 5  18 ,8  28 ,  , 3  25 ,  , 2  6 ,  , 9  19 ,  , 4  19 ,8  19 ,  ,3 18 ,  , 4  
1/16 - 1/2 16 ,8  , 2  17 ,  •  8  1 ,  , 1  3 ,  >8  14 ,4  18 ,  , 1  16 ,  , 4  
1/64 -1/16 30 ,7  31 ,  , 1  32 ,  , 7  2 ,  >6  14 ,1  23 ,  , 5  25 ,  , 2  
1/256-1/64 2*0  3 ,  . 8  2 ,  >8  o ,  , 1  0 ,9  6 ,  , 2  11 ,  , 2  

1/256 - - o ,  , 4  5 ,  , 9  

Summa 
= 100% 36 55 101 106 107 1 135 1 «74 1 921 2 716 3 521 

Sverige, utom Norrland 
Maimöhus län och Dalarna 

1750 1213 1240 1265 1900 1750 1213 1240 1265 

1 17 ,  , 4  4 ,  ,9 2,Si 2 ,  , 1  1, , 4  34 ,3  6 ,  .8 5 ,  >8 5 ,2  4 ,  , 3  
3/4 - 1 5 ,  , 1  2 ,  , 7  1 ,7  1, , 1  o, >8 5 ,7  1, , 5  1, , 4  1 ,3  1, , 2  
1/2 - 3/4 31 ,  , 7  17 ,  , 9  10 ,8  7 ,  , 1  4 ,  , 7  28 ,7  12 ,  , 1  10 ,  , 4  9 ,0  7 ,  , 4  
3/2 - 1/2 9 ,  , 7  15 ,  , 2  6 ,5  4 ,  , 4  3 ,  ,2 4 ,4  4 ,  , 5  4 ,  ,2 3 ,8  3 ,  , 2  
1/4 - 3/2 25 ,  ,2 28 ,  , 8  18 ,3  13 ,  ,2 9 ,  16  19 ,8  30 ,  , 3  25 ,  >6  20 ,2  15 ,  , 9  
1/2 - 1/4 9 ,  ,1 22 ,  , 5  20 ,2  17 ,  ,3 13 ,  , 7  6  <5  28 ,  , 9  27  ,0 24 ,6  20 ,  , 7  
1/16 - 1/2 1, , 8  8 ,  , 6  16 ,5  16 ,  , 3  14 ,  »0 0 ,6  8 ,  >8  13 ,  , 4  15 ,4  15 ,  , 5  
1/64 -1/16 o, , 1  4 ,  ,2 18 ,3  26 ,  , 1  26 ,  , 4  - 5 ,  , 1  10 ,  »o 15 ,2  20 ,  , 1  
1/256-1/64 o, ,2 4 ,4  10 ,  , 8  15 ,  >8  _ o, , 4  1, , 9  4 ,5  8 ,  , 3  

1/256 0 ,4  1, >6  10 ,  , 3  - 0, , 2  0 ,8  3 ,  , 3  

Summa 
= 100% 2 366 11 662 16 772 22 112 29 906 94 265 129 647 211 942 240 413 223 269 

Källa: Emigrationsutredningen bilaga XII tabell D 
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BILAGA V. HEMMANENS RELATIVA STORLEK I JÄMFÖRELSE MED HÄRADET OCH LÄNET 

Tabell 2 LOCKNEVI 

Hemman och 
hemmans
delar med 
mantal Locknevi socken Södra T justs härad 

1750 1813 1840 1865 1900 1750 1813 1840 1865 1900 

1  27 ,5  4 ,2  3 ,0  3 ,9  3 ,4  40 ,4  9 ,5  9 ,7  10 ,5  9 ,3  
3 /4  -1 - 0 ,7  0 ,6  0 ,6  0 ,7  3 ,9  1 ,4  1 ,1  1 ,7  2 ,6  
1/2 -3/4 21 ,6  2 ,8  2 ,4  2 ,6  2 ,2  23 ,2  7 ,7  6 ,8  7 ,3  10 ,2  
3/8 - 1/2 - 0 ,7  - - 0 ,7  2 ,7  2 ,3  2 ,2  2 ,5  2 ,9  
1/4 -3/8 31 ,4  11 ,8  12 ,2  11 ,1  9 ,0  18 ,6  17 ,2  15 ,2  13 ,9  13 ,4  
1/8 - 1/4 19 ,6  34 ,7  31 ,7  34 ,6  23 ,6  11 ,3  37 ,7  34 ,3  29 ,6  26 ,6  
1/16 -1/8 - 33 ,3  27 ,4  24 ,8  28 ,7  _ 19 ,6  18 ,3  17 ,9  15 ,0  
1/64 -1/16 - 11 ,8  18 ,9  19 ,0  23 ,0  _ 4 ,5  11 ,3  

1 ,1  
14 ,9  16 ,4  

1/256-1/64 - - 3 ,7  3 ,3  9 ,0  _ _ 11 ,3  
1 ,1  1 ,7  3 ,5  

1/256 " - • - - - - - - -

Summa 
= 100% 51 144 164 153 178 488 1 105 1 150 1 148 1 154 

Kallnar län 

1750 1813 1840 1865 1900 

1 - 28 ,3  3 ,9  3 ,8  3 ,9  3 ,8  
3/4 -1 10 ,8  0 ,9  1 ,0  1 ,3  1 ,3  
1/2 - 3/4 33 ,6  6 ,4  6 ,6  7 ,2  7 ,5  
3/8 - 1/2 5 ,1  3 ,5  3 ,7  4 ,3  4 ,7  
1/4 -3/8 16 ,8  26 ,8  25 ,5  23 ,2  20 ,8  
1/8 - 1/4 5 ,4  41 ,0  37 ,5  34 ,3  30 ,6  
1/16 - 1/8 - 14 ,5  15 ,9  17 ,2  16 ,8  
1/64 -1/16 _ 3 ,0  5 ,6  8 ,0  11 ,9  
1/256-1/64 - _ 0 ,4  0 ,7  2 ,4  

1/256 - - - - 0 ,1  

Summa 
= 100% 5 818 13 842 14 344 14 305 14 608 

Källa: Emigrationsutredningen, bil XII, tabell D 
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BILAGA V. HEMMANENS RELATIVA STORLEK I JÄMFÖRELSE MED HÄRADET OCH LÄNET 

Tabell 3 TROSA MANTALSFÖRSAMLING 

Hemman och 
hemmans
delar med 
mantal Trosa landsförsamling Hölebo härad 

1750 1813 1840 

1 26, ,4 17, ,2 16, ,4 14, ,7 11, ,9 24, ,5 13, ,4 13, ,7 14, ,o 13, ,7 
3/4 - 1 3, >8 1, ,6 1, ,5 1, ,5 3, >0 4, >7 4, ,3 3, ,5 3, ,2 3, ,7 
1/2 - 3/4 34 j ,0 31, ,3 31, ,3 33, .8 32, ,8 42, ,8 30, ,3 27, ,5 32, ,2 34, ,4 
3/8 - 1/2 6, ,0 o, ,3 • 3, ,4 2, ,6 2, ,7 4, ,7 
1/4 - 3/8 28, ,3 35, ,9 35, .8 35, ,3 37, ,3 22, ,1 32, ,3 28, ,2 27, ,3 26, ,7 
1/8 - 1/4 7, ,5 14, ,1 14, ,9 13, ,2 9, >0 5, >6 14, ,1 20, ,5 17, ,1 13, ,3 
1/16 - 1/8 1, ,5 2, ,1 3, ,7 3, ,4 2, ,6 
1/64 -1/16 o, ,4 o, ,2 o, ,9 
1/256-1/64 

1/256 

Summa 
= 100% 

Södermanlands län 

1750 1813 1840 1865 1900 

1 34 ,9  16 ,4  16 ,4  16 ,  , 4  15 ,6  
3/4 - 1 4 ,5  3 ,1  3 ,1  3 ,  , 3  3 ,5  
1/2 - 3/4 29 ,0  18 ,6  18 ,0  18 ,  , 5  18 ,1  
3/8 - 1/2 2 ,2  s  3 ,7  3 ,9  4 ,  , 1  4 ,3  
1/4 - 3/8 19 ,4  25 ,6  24 ,6  23 ,  , 7  21 ,9  
1/8 - 1/4 9 ,7  25 ,1  25 ,3  24 ,  ,4 21 ,9  
1/16 - 1/8 0 ,2  6 ,5  7 ,3  7 ,  , 3  8 ,9  
1/64 -1/16 _ 1 ,1  1 ,3  2 ,  , 3  4 ,9  
1/256-1/64 - 0 ,0  0 ,0  o ,  , 1  0 ,8  

1/256 - - - o ,  .0 0 ,0  

Summa 
= 100% 5 283 7 621 7 724 76 44 7 853 

Käiia: Emigrationsutredningen bil XII, tab D 
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BILAGA V. HEMMANENS RELATIVA STORLEK I JÄMFÖRELSE MED HÄRADET OCH LÄNET 

Tabell 4 SVINNEGARN 

Hemman och 
hemmans
delar med 
mantal Svinnegarn Asunda härad 

1750 1813 1840 1865 1900 1750 1813 1840 1865 1900 

1 2, ,6 2, ,6 5j ,1 5, .0 2, ,3 51, ,9 14,3 14. ,1 18, ,5 15, >6 
3/4 - 1 2, >6 2, 2, .6 2, ,5 2, ,3 3, ,5 1,8 2, ,4 2, ,8 2, ,7 
1/2 - 3/4 55, ,3 52, »6 48, ,7 45, .0 46, ,5 23, ,4 24,4 22, ,6 24, ,5 22, ,7 
3/8 - 1/2 21, ,1 18, ,4 17, ,9 20, ,0 18, ,2 9,1 8, ,2 10, ,2 8, ,7 
1/4 - 3/8 15. ,8 15, ,8 15, 15, ,0 11, 11) ,7 31,9 31, ,1 26, ,1 24, 
1/8 - 1/4 2, ,6 7, ,9 10, ,3 12, ,5 16, ,3 1, ,4 16,1 18, ,6 13, ,4 14, ,3 
1/16 - 1/8 2,1 2, ,7 4, ,2 5, ,4 
1/64 -1/16 2, ,3 0,2 o, ,3 o, ,4 4, >8 
1/256-1/64 - 1, .0 

1/256 -

Summa 
= 100% 38 38 39 40 43 368 614 633 568 629 

Uppsala län 

1750 1813 1840 1865 1900 

1 48,7 17,8 17,6 18,7 17,7 
3/4 - 1 5,8 3,5 3,4 4,2 4,0 

1/2 - 3/4 29,4 23,7 23,3 24,9 22,6 
3/8 - 1/i 5,3 6,3 6,7 7,1 6,3 

1/4 - 3/8 8,5 31,3 29,2 25,9 23,2 

1/8 - 1/4 2,3 14,8 16,1 14,7 15,0 
1/16 - 1/8 - 2,4 3,2 3,6 5,7 

1/64 -1/16 - 0,3 0,4 0,7 4,1 

1/256-1/64 - - 0,1 0,1 1,3 

1/256 ~ - - - 0,2 

Summa 
= 100% 4 569 7 232 7 293 7 084 7 639 

Källa: Emigrationsutredningen, bil XII, tab D 
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BILAGA VII. KÖNSSPECIFIK DÖDLIGHET I SJU SOCKNAR PER 1 000 

AV MFM, TIOARSMEDELTAL, FIGURER 
Fleninge Locknevi 

(Ho-

20 

10 

%0 

30 

20 

10 

1821- 31- 41- 51- 61- 71- 81-
1830 - 40- 50- 60- 70- 80- 90-

Trosa lands 

J L 
1817- 21-
1820 30 

J L 

%0 

20 

10 _ 

1822-31- 41- 51- 61- 71- 81- 91-
30 40 50 60 70 80 90 99 

Vo* 
30 

20 

1 0  

J L 
31- 41- 51- 61- 71- 81- 91-
40 50 60 70 80 90 95 

Tuna 

v 

t-. I J I I I I I I I— 
1805- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91-
1810 20 30 40 50 60 70 80 90 94 

Gullholmen Svinegarn 

1838-41- 51- 61- 71- 81- 91 
40 50 60 70 80 90 1900 

1804- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91-
1810- 20- 30- 40- 50- 60- 70 - 80- 90- 94-

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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BILAGA VIH:A 

Tabell 1 FLENINGE 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 1S21-1S90 

antal döda medelfolkmängd * dödsorsaker saknas 
ålder m kv sa m kv sa m kv sa 

0-4 235 206 441 61 57 118 147 117 264 
5-9 33 23 56 55 53 108 13 6 19 

10-14 17 18 35 53 50 103 5 4 9 
15-19 16 23 39 50 48 98 2 4 6 

20-24 19 18 37 49 47 96 3 2 5 
25-29 15 12 27 42 43 85 _ 1 1 
30-34 17 22 39 36 38 74 2 3 5 
35-39 21 16 37 31 34 65 2 - 2 

40-44 8 26 34 28 30 58 2 1 3 
45-49 19 16 35 25 27 52 3 5 8 
50-54 17 19 36 22 25 47 5 2 7 
55-59 31 26 57 19 22 41 5 4 9 

60-64 28 39 67 17 18 35 4 6 10 
65-69 50 49 99 13 15 28 9 12 21 
70- 132 160 292 17 20 37 17 19 36 

Summa 658 673 1331 518 527 1045 219 186 405 

Tabell 2 GULLHOLMEN 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 183S-1900 

antal döda medelfolkmängd * dödsorsaker saknas 
ålder mkvsa mkvsa m kv sa 

0-4 111 111 222 31 31 62 31 33 64 
5-9 17 18 35 27 28 55 1 1 2 
10-14 8 9 17 25 26 51 1 1 2 
15-19 13 6 19 23 23 46 1 1 2 

20-24 22 9 31 20 21 41 _ 1 1 
25-29 15 10 25 18 19 37 1 1 2 
30-34 11 7 18 17 18 35 1 1 2 
35-39 19 8 27 15 16 31 1 - 1 

40-44 12 5 17 13 14 27 1 _ 1 
45-49 14 3 17 10 13 23 1 _ 1 
50-54 10 7 17 8 11 19 - - -

55-59 17 8 25 7 10 17 3 1 4 

60-64 10 18 28 5 8 13 1 1 2 
65-69 15 19 34 3 6 9 1 2 3 
70- 30 53 83 3 9 12 5 9 14 

Summa 324 291 615 225 253 478 49 52 101 

* avrundade tal 
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BILAGA VII:A 

Tabell 3 LOCKNEVI 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 1821-1899 

antal döda medelfolkmängd * dödsorsaker saknas 
ålder mkvsa mkvsa mkv sa 

0-4 47 i 406 877 142 138 280 107 90 197 
5-9 72 54 126 128 124 252 12 9 21 
10-14 28 21 49 121 116 237 4 3 7 
15-19 38 39 77 111 105 217 8 6 14 

20-24 36 36 72 88 86 174 6 4 10 
25-29 36 32 68 77 77 154 5 5 10 
30-34 28 40 68 70 69 139 7 9 16 
35-39 31 51 82 64 65 129 4 5 9 

40-44 38 48 86 58 59 117 8 4 12 
45-49 56 36 92 53 55 108 8 3 11 
50-54 54 43 97 48 .51 99 12 12 24 
55-59 59 47 106 41 47 88 14 9 23 

60-64 78 71 149 36 41 77 20 25 45 
65-69 87 105 192 28 32 60 31 35 66 
70- 321 423 744 39 49 88 125 162 287 

Summa 1433 1452 2885 1104 1114 2218 371 381 752 

Tabell 4 TROSA LANDS 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 1817-1895 

antal döda medelfolkmängd* dödsorsaker saknas 
ålder mkvsa mkvsa mkvsa 

0-4 232 215 447 50 49 99 81 82 163 
5-9 30 27 57 44 43 87 9 7 16 
10-14 12 12 24 42 42 84 5 3 8 
15-19 16 9 25 40 42 82 1 - 1 

20-24 27 16 43 38 38 76 4 2 6 
25-29 25 24 49 34 34 68 4 6 10 
30-34 26 19 45 30 29 59 6 7 13 
35-39 19 26 45 27 27 54 5 8 13 

40-44 30 28 58 26 26 52 7 10 17 
45-49 36 29 65 23 23 46 11 7 18 
50-54 33 25 58 20 20 40 10 16 26 
55-59 38 33 71 17 19 36 8 17 25 

60-64 46 48 94 14 15 29 17 26 43 
65-69 64 48 112 10 11 21 27 24 51 
70- 120 142 262 12 16 28 55 58 113 

Summa 754 701 1455 427 434 861 250 273 523 

* avrundade tal 
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BILAGA VIII: A 

Tabell 5 SVINNEGARN 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 1804-1894 

antal döda medelfolkmängd * dödsorsaker sakn. 
ålder m kv sa m kv sa m kv sa 

0-4 193 182 375 32 31 63 47 41 88 
5-9 28 25 53 30 28 58 3 1 4 
10-14 17 18 35 28 27 55 2 - 2 
15-19 12 10 22 26 25 51 - - -

20-24 16 15 31 22 21 43 _ 1 1 
25-29 22 19 41 18 18 36 1 _ 1 
30-34 20 15 35 18 18 36 _ _ 
35-39 16 27 43 17 18 35 - 1 1 

40-44 23 15 38 15 17 32 1 _ 1 
45-49 40 29 69 13 16 29 . _ _ 

50-54 32 30 62 10 13 23 _ 1 1 
55-59 24 29 53 8 11 19 1 - 1 

60-64 28 32 60 6 10 16 1 3 4 
65-69 26 39 65 4 7 11 3 1 4 
70- 76 97 173 6 8 14 3 6 9 

Summa 573 582 1155 253 268 521 62 55 117 

Tabell 6 TUNA 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 1805-1894 

antal döda medelfolkmängd * dödsorsaker saknas 
ålder m kv sa m kv sa m kv sa 

0-4 632 560 1192 121 120 241 445 354 800 
5-9 75 67 142 101 102 203 24 23 47 
10-14 34 23 57 90 92 182 10 9 19 
15-19 39 20 59 89 89 178 10 7 17 

20-24 40 37 77 83 88 171 10 11 21 
25-29 50 19 69 80 82 162 16 5 21 
30-34 55 25 80 71 75 146 16 8 24 
35-39 53 40 93 63 68 131 15 17 32 

40-44 60 35 95 56 60 116 20 14 34 
45-49 63 46 109 48 53 101 24 19 43 
50-54 60 44 104 41 48 89 29 21 50 
55-59 74 62 136 35 42 77 34 26 60 

60-64 82 62 144 29 37 66 40 24 64 
65-69 96 114 210 21 30 51 36 56 92 
70- 282 406 688 25 46 71 117 173 290 
Saknar 79 52 131 _ _ - 48 32 80 
ålder 

Summa 1774 1610 3386 953 1032 1985 894 799 1693 

* avrundade tal 



BILAGA VIIIsA 

Tabell 7 NEDERTORNEÂ, UTOM HAPARANDA 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 1820-1896 

antal döda medelfolkmängd * dödsorsaker saknas 
ålder m kv sa m kv sa m kv sa 

0-4 1270 1074 2344 137 133 270 903 752 1655 
5-9 104 91 195 114 114 228 59 55 114 
10-14 58 45 103 103 105 208 29 18 47 
15-19 37 38 75 93 95 188 12 12 24 

20-24 45 48 93 84 87 171 18 15 33 
25-29 48 47 95 76 78 154 18 24 42 
30-34 49 55 104 68 73 141 17 24 41 
35-39 54 51 105 62 65 12 7 20 31 51 

40-44 53 62 115 55 59 114 20 33 53 
45-49 62 59 121 48 52 100 30 32 62 
50-54 84 60 144 41 46 87 45 36 81 
55-59 64 66 130 35 42 77 36 38 74 

60-64 101 103 204 28 36 64 63 72 135 
65-69 105 108 213 20 28 48 72 80 152 
70- 231 326 557 23 36 59 153 207 360 
Saknar 1 1 2 _ _ - 1 - 1 
ålder 

Summa *2366" "223Ï" 4600 987 1049 2036 1496 1429" 29T5 

TabellS HAPARANDA STAD 

Antal döda, medelfolkmängden och saknade dödsorsaker 
efter ålder och kön för perioden 1836-1896 

antal döda medelfolkmängd * dödsorsaker saknas 
ålder mkvsa m kv sa mkvsa 

0- 4 309 234 543 57 51 108 149 105 254 
5- 9 31 35 66 45 38 83 10 10 20 

10-14 7 13 20 36 33 69 2 2 4 
15-19 12 12 24 34 36 70 3 2 5 

20-24 20 7 27 33 42 75 4 1 5 
25-29 15 23 38 34 39 73 5 7 12 
30-34 18 23 41 32 35 67 4 4 8 
35-39 20 17 37 27 30 57 4 8 12 

40-44 27 24 51 22 24 46 6 10 16 
45-49 28 16 44 18 21 39 5 6 11 
50-54 25 14 39 13 18 31 5 3 8 
55-59 23 16 39 9 14 23 11 3 14 

60-64 21 26 47 6 10 16 3 11 14 
65-69 17 24 41 3 7 10 4 11 15 
70- 22 55 77 2 9 11 8 20 28 

Sirnra 595 539 1134 371 407 778 223 203 426 

* avrundade tal 
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BILAGA VIIIsB 

Tabell 1 FLENINGE 
Bröst- och lungsjukdomars antal, ålders- och könfördelade för perioden 
1821-1890 

ålder m 

A B C övr 
döc 

iga kända 
Isorsaker 

kv sa ålder m kv sa m kv sa m kv sa m 

iga kända 
Isorsaker 

kv sa 

0- 4 2 2 13 15 28 3 3 6 70 71 141 
5- 9 2 1 3 2 1 3 1 2 3 15 13 28 

10-14 1 2 3 1 3 4 1 2 3 9 7 16 
15-19 6 7 13 - 2 2 - 3 3 8 7 15 

20-24 4 2 6 1 2 3 3 1 4 8 11 19 
25-29 4 3 7 3 3 6 _ - - 8 5 13 
30-34 5 6 11 2 3 5 2 2 4 6 8 14 
35-39 7 2 9 3 4 7 2 3 5 7 7 14 

40-44 1 5 6 4 6 10 1 3 4 . 11 11 
45-49 3 1 4 5 4 9 4 3 7 4 3 7 
50-54 3 3 6 2 4 6 1 2 3 ò 8 14 
55-59 5 2 7 11 10 21 6 4 10 4 6 10 

60-64 S 8 16 4 11 15 2 3 5 10 11 21 
65-69 4 3 7 7 8 15 5 3 8 25 23 48 
70- - 1 1 10 10 20 1 5 6 104 125 229 

Summa 55 46 101 6S S6 154 ~32~ 39 71 284 ~3Ï6~ "600" 

Tabell 2 GULLHOLMEN 
Bröst- och lungsjukdomars antal, ålders- och könfördelade för perioden 
1S3S-1900 

A B C  Ö v r i g a  k ä n d a  
dödsorsaker 

ålder m " kv sa 
„ 

m kv sa m kv sa m kv ss 

0- 4 _ _ 10 12 22 17 24 41 53 43 96 
5- 9 1 - 1 2 2 4 4 3 7 9 12 21 

10-14 - 2 2 - 3 3 1 _ 1 6 13 19 
15-19 1 1 2 1 - 1 1 - 1 9 4 13 

20-24 2 3 5 1 _ 1 1 3 4 7 2 9 
25-29 3 4 7 - 1 1 1 1 2 10 3 13 
30-34 1 1 2 1 _ 1 _ _ _ 8 5 13 
35-39 2 3 5 1 - 1 1 - 1 14 5 19 

40-44 1 - 1 _ 1 1 2 2 8 4 12 
45-49 - 1 1 2 _ 2 1 _ 1 10 2 12 
50-54 - 2 2 1 1 2 2 1 3 7 3 10 
55-59 - - - 1 1 2 3 3 6 10 3 13 

60-64 1 » 1 1 2 3 1 2 3 6 13 19 
65-69 - 1 1 1 _ 1 2 5 7 11 11 22 
70- 2 - 2 1 1 2 1 - 1 21 43 64 

Summa "14" Ï8 32 23 24 47 38 42 80 189 166 355" 
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BILAGA VfflsB 

Tabell 3 LOCKNEVI 
Bröst- och lungsjukdomars antal, ålders- och könfördelade för perioden 
1S21-1S99 

A B C  ö v r i g a  
dödsorsaker 

ålder m kv sa m kv sa m kv sa m kv sa 

0- 4 27 28 55 7 3 10 330 285 615 
5- 9 1 _ 1 5 2 7 7 2 9 47 41 88 

10-14 _ i 1 1 3 4 2 2 4 21 12 33 
15-19 3 6 9 3 5 8 2 2 4 22 "20 42 

20-24 2 9 11 2 4 6 4 3 7 22 16 38 
25-29 5 5 10 S 4 12 4 4 8 14 14 28 
30-34 3 5 S 7 6 13 _ 6 6 11 14 25 
35-39 5 S 13 S 8 16 5 4 9 9 26 35 

40-44 7 4 11 S 16 24 5 4 9 10 20 30 
45-49 7 7 14 9 7 16 14 8 22 18 11 29 
50-54 4 7 11 7 12 19 10 3 13 21 9 30 
55-59 6 3 9 15 4 19 9 10 19 15 21 36 

60-64 9 3 12 16 10 26 11 12 23 22 21 43 
65-69 6 7 13 15 20 35 7 8 15 28 35 63 
70- 6 7 13 37 35 72 9 13 22 144 206 350 

Summa 64 72 136 16S 164 332 96 84 180 ""734" 751 T485 

Tabell 4 TROSA LANDS 
Bröst- och lungsjukdomars antal, ålders- och könfördelade för perioden 
1817-1895 

A B C övriga kända 
dödsorsaker 

ålder m kv sa m kv sa m kv sa m kv sa 

0- 4 2 2 4 26 21 47 5 5 10 118 105 223 
5- 9 1 - 1 4 1 5 3 2 5 13 17 30 

10-14 2 2 4 - 1 1 2 _ 2 3 6 9 
15-19 2 1 3 - 1 1 2 3 5 li 4 15 

20-24 6 5 11 1 2 3 5 . 5 11 7 18 
25-29 7 2 9 2 1 3 1 1 2 11 14 25 
30-34 11 2 13 3 1 4 2 5 7 4 4 8 
35-39 4 6 10 5 2 7 4 4 8 1 6 7 

40-44 2 2 4 7 2 9 2 5 7 12 9 21 
45-49 9 7 16 2 3 5 _ 7 7 14 5 19 
50-54 6 4 10 4 2 6 5 2 7 8 1 9 
55-59 7 3 10 - 1 1 3 5 8 20 7 27 

60-64 9 6 15 3 3 6 4 5 9 13 8 21 
65-69 11 4 15 7 3 10 2 4 6 17 13 30 
70- 6 5 11 3 3 6 3 4 7 53 72 125 

Summa 85 51 136 67 47 114 43 52 95 309 278 587 
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BILAGA VIIfcB 

Tabell 5 SVINNEGARN 
Bröst- och lungsjukdomars antal, ålders- och könfördelade för perioden 
1S04-IS94 

A B C  ö v r i g a  k ä n d a  
dödsorsaker 

ålder m kv sa m kv sa m kv sa m kv s< 

0- 4 3 3 44 32 76 4 6 10 98 100 198 
5- 9 1 - 1 5 3 8 3 1 4 16 20 36 

10-14 - 1 1 1 4 5 4 5 9 10 8 18 
15-19 5 - 5 1 3 4 3 4 7 3 3 6 

20-24 4 4 6 2 8 4 2 6 6 6 12 
25-29 2 4 6 3 4 7 8 5 13 8 6 14 
30-34 4 3 7 8 2 10 3 2 5 5 8 13 
35-39 4 4 8 4 4 . 8 1 6 7 7 12 19 

40-44 3 2 5 7 _ 7 2 4 6 10 9 19 
45-49 9 4 13 15 10 25 4 4 8 12 11 23 
50-54 7 6 13 10 6 16 2 7 9 13 10 23 
55-59 4 5 9 s 5 1 6 4 7 11 10 16 26 

60-64 6 9 15 3 6 9 5 4 9 13 10 23 
65-69 3 7 10 4 7 11 5 3 8 11 21 32 
70- 4 4 8 9 7 16 3 6 9 57 74 131 

Summa 52 —56" 10S 125 91 216 55 66 121 "279" ~3f4~ '593 

Tabell 6 TUNA 

Bröst- och lungsjukdomars antal» ålders- och könfördelade för perioden 
1805-1S94 

A B C övriga" kända 
dödsorsaker 

ålder m kv sa m kv sa m kv sa m kv sä 

0- 4 2 - 2 22 24 46 13 17 30 150 165 315 
5- 9 1 - 1 2 2 4 5 3 8 43 39 82 

10-14 - - - 2 _ 2 4 7 11 18 7 25 
15-19 2 1 3 1 1 2 5 5 10 21 6 27 

20-24 6 4 10 2 3 5 4 6 10 18 13 31 
25-29 4 3 7 3 1 4 9 3 12 18 7 25 
30-34 5 3 8 5 3 8 11 5 16 18 6 24 
35-39 2 8 10 7 4 11 4 2 6 25 9 34 

40-44 4 3 7 10 6 16 9 _ 9 17 12 29 
45-49 5 5 10 4 10 14 9 7 16 21 5 26 
50-54 6 2 8 11 3 14 4 3 7 10 15 25 
55-59 4 2 6 8 5 13 10 7 17 18 22 40 

60-64 1 2 3 4 10 14 14 3 17 23 23 46 
65-69 5 2 7 13 11 24 8 10 18 34 35 69 
70- 7 5 12 9 15 24 10 7 17 139 206 345 
ålder 4 5 9 2 1 3 4 2 6 21 12 33 
saknas 

Summa 58 45 103 105 99 204 123 S7 210 594 582 1176 
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BILAGA VintB 

Tabell 7 NEDERTORNEA, UTOM HAPARANDA 
Bröst- och lungsjukdomars antal, ålders- och könfördelade för perioden 
1820-1896 

A B C  ö v r i g a  k ä n d a  
dödsorsaker 

ålder m kv sa m kv sa m kv sa m kv sa 

0- 4 4 4 8 39 26 65 31 25 56 293 267 560 
5- 9 - 1 i 1 1 2 1 2 3 43 32 75 

10-14 i - i 1 - 1 - - - 27 27 54 
15-19 i 2 3 2 3 5 3 2 5 19 19 38 

20-24 2 6 8 1 2 3 1 6 7 23 19 42 
25-29 7 7 14 l 3 4 2 1 3 20 12 32 
30-34 3 4 7 3 3 6 3 3 6 23 21 44 
35-39 6 7 13 3 2 5 3 1 4 22 10 32 

40-44 6 9 15 5 5 10 2 1 3 20 14 34 
45-49 4 8 12 5 2 7 4 3 7 19 14 33 
50-54 4 3 7 2 4 6 5 2 7 28 15 43 
55-59 4 6 10 6 4 10 2 - 2 16 18 34 

60-64 2 9 11 8 5 13 4 6 10 24 11 35 
65-69 3 5 8 4 3 7 3 4 7 23 16 39 
70- 1 2 3 5 2 7 2 7 9 70 108 178 
ålder _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 

saknas 

Summa "48" Ï2Ï 86" 66 "Ï52" "66" 63~ 129 67Ô~ 603 1273 

TabellS HAPARANDA STAD 
Bröst- och lungsjukdomars antal, ålders- och könfördelade för perioden 
1836-1896 

övriga kända 
dödsorsaker 

ålder m kv sa m kv sa m kv sa m kv sa 

0- 4 4 9 13 13 9 22 28 21 49 115 90 205 
5- 9 1 4 5 3 2 5 1 4 5 16 15 31 

10-14 - 4 4 - - _ _ 4 4 5 3 8 
15-19 2 5 7 - 1 1 1 - 1 6 4 10 

20-24 8 3 11 1 _ 1 3 1 4 4 2 6 
25-29 1 5 6 1 3 4 _ 3 3 8 5 13 
30-34 2 7 9 2 3 5 1 5 6 9 4 13 
35-39 8 3 11 3 1 4 1 - 1 4 5 9 

40-44 5 7 12 3 3 3 1 4 10 6 16 
45-49 8 4 12 4 _ 4 3 2 5 8 4 12 
50-54 6 1 7 2 2 4 1 1 2 11 7 18 
55-59 1 1 2 1 6 7 2 1 3 8 5 13 

60-64 4 1 5 5 4 9 1 2 3 8 8 16 
65-69 - 1 1 1 2 3 _ 4 4 12 6 18 
70- - - - 3 3 6 1 9 10 10 23 33 • 

Summa 50 55 105 42 36 78 46 58 104 234 187 421 
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BILAGA IX 

A. Genomsnittligt antal döda i lungsot, länsvis 1795—1810 

1795-1804 1805 1806-1810 

Stockholms stad 603.5 529 677 
Stockholms län 281.7 313 338.8 
Uppsala län 182.9 232 218.4 
Södermanlands län 274.9 318 337.6 
Östergötlands län 428.2 456 460 
Jönköpings län 213.7 191 237 
Kronobergs län 142,1 161 159.2 
Kalmar län 269.3 294 288 
Gotlands län 53.1 43 57.6 
Blekinge län 176.5 150 193 
Kristianstads län 211.7 228 234.2 
Malmöhus län 287.6 351 335.4 
Hallands län 122.6 156 133.4 
Göteborgs och Bohus län 332.2 322 352.6 
Älvsborgs län 308.4 379 348 
Skaraborgs län 313.6 343 352.6 
Värmlands län 262.8 310 311 
Örebro län 274.4 296 325.8 
Västmanlands län 250.0 303 289.2 
Kopparbergs län 260.9 307 297.6 
Gävleborgs län 154.4 154 172.8 
Västernorrlands län 127.7 119 124.0 
Västerbottens län 127.5 142 133.4 

Medelvärde 245.8 265.1 277.2 

Källa: Statistiska tabeller, länstabeller, tab I-III. 
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BILAGA X:A. TOTAL DÖDLIGHET I SVERIGES LÄN OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1805 

Tabell A:1 Befolkning» antal döda 

Avser standardisering mot hela riket (män + kvinnor) städer och landsbygd. 
Befolkning: 2 424 874, antal döda: 56 663 

Länen Befolkning Antal döda 
m städer m kv sa m kv sa 

Stockholms län 47388 51989 99377 1135 1243 2378 

Stockholms stad 33267 39385 72652 1558 1547 3105 

Uppsala län 40141 44000 84141 1125 1085 2210 

Södermanlands län 47638 51123 98761 934 971 1905 

Östergötlands län 77778 85081 162859 1863 1846 3709 

Jönköpings län 55705 61676 117381 1103 1171 2274 

Kronobergs län 42636 46995 89631 968 964 1932 

Kalmar län 65359 70937 136296 1592 1670 3262 

Gotlands län 15461 17527 32988 280 319 599 

Blekinge län 32599 34601 67200 795 846 1641 

Kristianstads län 58560 61987 120547 1252 1306 2558 

Malmöhus län 74164 75728 149892 1888 1890 3778 

Hallands län 35233 38361 73594 964 992 1956 

Göteborgs- och 58666 60848 119514 1759 1677 3436 
Bohus län 

Älvsborgs län 75932 80339 156271 2088 2053 4141 

Skaraborgs län 66541 71869 138410 1701 1703 3404 

Värmlands län 67836 72264 140100 1302 1339 2641 

Örebro län 48278 52100 100328 1131 1201 2332 

Västmanlands län 39828 44980 84808 1159 1159 2318 

Stora Kopparbergs 1 59152 65664 124816 1229 1188 2417 
Gävleborgs län 42229 46854 89083 762 723 1485 
Västernorrlands län 42853 47121 89974 804 835 1634 

Västerbottens län 36881 39270 76151 776 767 1543 

Hela Sverige 1164075 1260699 2424874 2S16S 2S495 56663 
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BILAGA X:A. TOTAL DÖDLIGHET I SVERIGES LÄN OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1S05 

Tabell A:2 Intensitet per 1 000, CR* 

Avser standardisering mot hela riket (män + kvinnor) städer och landsbygd. 
Befolkning: 2 424 874, antal döda: 56 663 

Länen Intensitet per 1 000 CR* 
m städer m kv sa m kv sa 

Stockholms län 23, ,95 23, .91 23, .93 24, .4 22, .5 23, .5 

Stockholms stad 46, .83 32, .28 42, .74 64, .9 52, .1 58, .5 

Uppsala län 28, >03 24, .66 26, .27 29, .2 22, .6 25, .9 

Södermanlands län 19, ,61 18, .99 19, .29 19, .4 18, .2 18, .8 

Östergötlands län 23, .95 21, .70 22, .77 23, .8 21, .3 22, .6 

Jönköpings län 19, ,80 18, .99 19, .37 19, .3 18, .2 18, .8 

Kronobergs län 22, .70 20, .51 21, .56 22, .4 20, .9 21, .7 

Kalmar län 24. .36 23, .54 23, .93 24, .6 23, .4 24, .0 

Gotlands län 18, .11 18, .20 18, .16 18, .1 17, .2 17, .7 

Blekinge län 24, .39 24, .45 24, .42 24, .9 23, .5 24, .2 

Kristianstads län 21, .38 21, .07 21, .22 21, .5 20, .8 21, .2 

Malmöhus län 25, .46 24, .96 25, ,20 25, .2 24, .6 24, .9 

Hallands län 27, ,36 25, .86 26, .58 27, .1 26, .2 26, ,7 

Göteborgs- och 29, .98 27, .56 28, .75 31, .2 28, .5 29, .9 

Bohus län 

Xlvsborgs län 27, ,50 25, .55 26, .50 28, .4 26, .5 27, ,5 

Skaraborgs län 25. ,56 23, .70 24, .59 26, .0 24, .0 25, ,0 

Värmlands län 19, ,19 18, .53 18, .85 20, .5 18, .9 19, ,7 

Örebro län 23, .43 23, .03 23, .22 23, .4 22, .4 22, .9 

Västmanlands län 29, .10 25, .77 27, ,33 28, .9 24, .4 26, ,7 

Stora Kopparbergs 1 20, ,78 18, .09 19, ,36 21, .1 17, ,1 19, ,1 

Gävleborgs län 18, .04 15, .43 16, ,67 18, ,2 14, .8 16, ,5 

Västernorrlands län 18, ,76 17, .72 18, ,16 18, .3 16, ,8 17, ,6 

Västerbottens län 21, ,04 19, .53 20, ,26 20, ,4 18, ,8 19, ,6 

Heia Sverige 24.32 22.35 23.44 25.3 22.8 24.1 



BILAGA X:A. TOTAL DÖDLIGHET I SVERIGES LÄN OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1805 

Tabell A:3 Index, SRR 

Avser standardisering mot hela riket (män + kvinnor) städer och landsbygd. 
Befolkning: 2 424 874, antal döda: 56 663 

Länen Index SRR 
m städer m kv sa m kv sa 

Stockholms län 99 106 102 104 96 100 

Stockholms stad 194 174 183 278 223 248 

Uppsala län 116 109 112 125 97 109 

Södermanlands län SI 84 83 83 78 80 

Östergötlands län 99 96 97 102 91 96 

Jönköpings län 82 84 83 82 78 80 

Kronobergs län 94 91 92 96 89 93 

Kalmar län 101 104 102 105 100 103 

Gotlands län 75 81 78 78 74 76 

Blekinge län 101 108 105 107 101 104 

Kristianstads län SS 93 91 92 89 91 

Malmöhus län 105 110 108 108 105 107 

Hallands län 113 114 114 116 112 114 

Göteborgs- och 124 122 123 134 122 128 

Bohus iän 

Älvsborgs län 114 113 114 121 113 117 

Skaraborgs län 106 105 106 111 103 107 

Värmlands län 79 82 81 88 81 84 

Örebro län 97 102 99 100 96 98 

Västmanlands län 120 114 117 123 105 114 

Stora Kopparbergs 1 86 80 83 91 73 81 

Gävleborgs län 75 68 71 78 63 70 

Västernorrlands län 78 78 78 78 72 75 

Västerbottens län 87 86 87 87 80 84 

Hela Sverige 100 100 100 100 100 100 
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BILAGA XÎB. LUNGSOTSDÖDLIGHET I SVERIGES LÄN OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1*05 

Tabell B:1 Antal döda i lungsot, intensitet per 1 000, CR* 

Avser standardisering mot hela riket (män + kvinnor) städer och landsbygd. 
Befolkning: 2 424 S74, antal döda: 56 663 

Länen med städer antal döda i lungsot intensitet per 1 000 CR* 
m kv sa m kv sa m kv sa 

Stockholms län 154 159 313 3.25 3.06 3.15 3.3 2.9 3.1 

Stockholms stad 254 275 529 7.64 6.98 7.28 7.0 6.3 6.6 

Uppsala län 140 92 232 3.49 2.09 2.76 3.8 2.0 2.7 

Södermanlands län 168 150 318 3.53 2.93 3.22 3.6 2.8 3.2 

Östergötlands län 225 231 456 2.89 2.72 2.80 3.0 2.7 2.8 

Jönköpings län 95 96 191 1.71 1.56 1.63 1.7 1.5 1.6 

Kronobergs län 75 86 161 1.76 1.83 1.80 1.8 1.8 1.8 

Kalmar län 119 175 294 1.82 2.47 2.16 1.9 2.4 2.2 

Gotlands län 19 24 43 1.23 1.37 1.30 1.2 1.2 1.2 

Blekinge län 77 73 150 2.36 2.11 2.23 2.4 2.1 2.2 

Kristianstads län 115 113 228 1.96 1.82 1.89 2.0 1.8 1.9 

Malmöhus län 184 167 351 2.48 2.21 2.34 2.6 2.2 2.4 

Hallands län 76 80 156 2.16 2.09 2.12 2.2 2.1 2.1 

Göteborgs- och 172 150 322 2.93 2.47 2.69 3.2 2.6 2.9 

Bohus län 

Älvsborgs län 191 188 379 2.52 2.34 2.43 2.6 2.4 2.5 

Skaraborgs län 171 172 343 2.57 2.39 2.48 2.6 2.4 2.5 

Värmlands län 147 163 310 2.17 2.26 2.21 2.4 2.3 2.3 

Örebro län 149 147 296 3.09 2.82 2.95 3.2 2.7 2.9 

Västmanlands län 155 148 303 3.89 3.29 3.57 3.9 3.0 3.4 

Stora Kopparbergs 1 167 140 307 2.82 2.13 2.46 2.9 1.9 2.4 

Gävleborgs län 82 72 154 1.94 1.54 1.73 2.C 1.4 1.7 

Västernorrlands län 51 68 119 1.19 1.44 1.32 1.2 1.4 1.3 

Västerbottens län 58 84 142 1.57 2.14 1.86 1.8 2.2 2.0 

Hela Sverige 3 044 3 053 6 097 2.65 2.43 2.53 2.7 2.4 2.5 

436 



BILAGA X:B. LUNGSOTSDÖDLIGHET I SVERIGES LÄN OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1805 

Tabell B:2 Index, SRR 

Avser standardisering mot hela riket (män + kvinnor) städer och landsbygd. 
Befolkning: 2 424 874, antal döda: 56 663 

Länen med städer Index SRR 
m kv sa m kv sa 

Stockholms län 124 126 125 142 124 133 

Stockholms stad 292 288 290 279 250 264 

Uppsala län 133 86 110 165 84 124 

Södermanlands län 135 121 128 155 119 137 

Östergötlands län 111 112 111 130 114 122 

Jönköpings län 65 64 65 75 65 70 

Kronobergs län 67 76 71 77 78 77 

Kalmar län 70 102 86 82 104 93 

Gotlands län 47 57 52 52 51 52 

Blekinge län 90 87 89 103 90 97 

Kristianstads län 75 75 75 84 76 80 

Malmöhus län 95 91 93 110 94 102 

Hallands län 82 86 84 92 89 91 

Göteborgs- och 112 102 107 139 112 125 

Bohus län 

Älvsborgs län 96 97 96 113 101 107 

Skaraborgs län 98 99 99 113 101 107 

Värmlands län 83 93 88 101 98 100 

Örebro län 118 116 117 136 117 127 

Västmanlands län 149 136 142 167 127 147 

Stora Kopparbergs 1 108 88 98 125 83 104 

Gävleborgs län 74 63 69 85 60 73 

Västernorrlands län 46 60 53 52 59 55 

Västerbottens län 60 88 74 75 94 85 

Hela Sverige 100 100 100 100 100 100 

437 



BILAGA X:C BRÖSTFEBERDÖDLIGHET* I SVERIGES LÄN 
OCH STOCKHOLMS STAD ÅR 1805 

Tabell C:1 Antal döda, intensitet per 1 000 och CR* 

Avser standardisering mot hela riket (män + kvinnor) städer och landsbygd. 
Befolkning: 2 424 874, antal döda: 56 663 

Länen med städer Antal döda i bröstfeber Intensitet per 1000 CR* 
m k v  s a m k v s a  m k v s a  

Stockholms län 141 158 299 2.98 3.04 3.01 3.0 3.0 3.0 

Stockholms stad 80 54 134 2.40. 1.37 i.84 3.1 2.0 2.5 

Uppsala län 107 106 213 2.67 2.41 2.53 2.8 2.2 2.5 

Södermanlands län 94 91 185 1.97 1.78 1.87 1.9 1.7 1.8 

Östergötlands län 245 232 477 3.15 2.73 2.93 3.2 2.7 2.9 

Jönköpings län 204 199 403 3.66 3.23 3.43 3.6 3.1 3.4 

Kronobergs län 148 155 303 3.47 3.30 3.38 3.5 3.3 3.4 

Kalmar län 253 210 463 3.87 2.96 3.40 4.0 2.9 3.4 

Gotlands län 25 22 47 1.62 1.26 1.42 1.6 1.1 1.4 

Blekinge län 94 98 192 2.88 2.83 2.86 2;9 2.8 2.8 

Kristianstads län 172 214 386 2.94 3.45 3.20 2.9 3.4 3.1 

Malmöhus län 142 121 263 1.91 1.60 1.75 2.0 1.6 1.8 

Hallands län 184 238 422 5.22 6.20 5.73 5.1 6.2 5.7 

Göteborgs och 

Bohus län 196 184 380 3.34 3.02 3.18 3.7 3.3 3.5 

Älvsborgs län 254 269 523 3.35 3.35 3.35 3.5 3.5 3.5 

Skaraborgs län 233 205 438 3.50 2.85 3.16 3.6 2.9 3.2 

Värmlands län 231 199 430 3.41 2.75 3.07 3.6 2.8 3.2 

Örebro län 200 200 400 4.14 3.84 3.98 4.1 3.7 3.9 

Västmanlands län 123 136 259 3.09 3.02 3.05 3.1 2.9 3.0 

Stora Kopparbergs 1 169 158 327 2.86 2.41 2.62 2.9 2.3 2.6 

Gävleborgs län 50 66 116 1.18 1.41 1.30 1.2 1.4 1.3 

Västernorrlands län 91 80 171 2.12 1.70 1.90 2.1 1.6 1.8 

Västerbottens län 34 43 77 .92 1.09 1.01 1.0 1.1 1.1 

Hela Sverige 3 470 3 438 6 90S 2.85 2.68 2.78 2.97 2.6 7 2.82 

* Avser håll och styng/bröstfeber 
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BILAGA X:C BRÖSTFEBERDÖDLIGHET* I SVERIGES LÄN 
OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1805 

Tabell C:2 Index och SRR 

Avser standardisering mot hela riket (män + 
Befolkning: 2 424 874, antal döda: 56 663 

kvinnor) städer och landsbygd. 

Länen med städer 
m 

Index 
kv sa m 

SRR 
kv sa 

Stockholms län 100 111 106 130 128 129 

Stockholms stad 81 50 65 134 86 110 

Uppsala län 89 88 89 118 96 107 

Södermanlands län 66 65 66 82 73 78 

Östergötlands län 106 100 103 137 113 126 

Jönköpings län 123 118 121 156 134 145 

Kronobergs län 116 121 119 149 143 146 

Kalmar län 130 109 119 171 125 148 

Gotlands län 54 46 50 68 49 59 

Blekinge län 97 104 100 122 119 120 

Kristianstads län 99 127 113 125 144 135 

Malmöhus län 64 59 62 84 68 76 

Hallands län 175 228 201 220 267 244 

Göteborgs och 

Bohus län 112 111 111 155 139 148 

Älvsborgs län 112 123 117 149 148 148 

Skaraborgs län 117 105 111 153 123 138 

Värmlands län 11 4 101 108 152 119 136 

Örebro län 139 141 140 176 160 168 

Västmanlands län 104 111 107 131 125 128 

Stora Kopparbergs 1 96 88 92 125 99 112 

Gävleborgs län 40 52 46 52 58 55 

V äst er norr lands län 71 62 67 90 65 77 

Västerbottens län 31 40 35 42 47 45 

Hela Sverige 100 100 100 100 100 100 

* Avser håll och styng/bröstfeber 
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BILAGA X:D. LUNGSOTS- OCH BRÖSTFEBERDÖDLIGHET* I SVERIGES LÄN 
OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1805 

Tabell D:1 Antal döda, intensitet per 1 000 och CR* 

Avser standardisering mot hela riket (män + kvinnor) städer och landsbygd. 
Befolkning: 2 424 874, antal döda: 56 663 

Länen med städer Antal döda i lungsot/bröstfeber Intensitet per 1 000 CR* 
m kv sa m kv sa m kv sa 

Stockholms län 295 317 612 6.23 6.10 6.16 3.2 2.9 3.1 

Stockholms stad 334 329 663 10.04 8.35 9.13 5.1 4.2 4.6 

Uppsala län 247 198 445 6.15 4.50 5.29 3.3 2.1 2.6 

Södermanlands län 262 241 503 5.50 4.71 5.09 2.8 2.2 2.5 

Östergötlands län 470 463 933 6.04 5.44 5.73 3.1 2.7 2.9 

Jönköpings län 299 295 594 5.37 4.78 5.06 2.7 2.3 2.5 

Kronobergs län 223 241 464 5.23 5.13 5.18 2.6 2.6 2.6 

Kalmar län 372 385 757 5.69 5.43 5.55 3.0 2.7 2.8 

Gotlands län 44 46 90 2.85 2.62 2.73 1.4 1.2 1.3 

Blekinge län 171 171 342 5.25 4.94 5.09 2.6 2.4 2.5 

Kristianstads län 2S7 327 614 4.90 5.28 5.09 2.4 2.6 2.5 

Malmöhus län 326 288 614 4.40 3.80 4.10 2.3 1.9 2. 1 

Hallands län 260 318 578 7.38 8.29 7.85 3.6 4.2 3.9 

Göteborgs- och 36S 334 702 6.27 5.49 5.87 3.5 2.9 3.2 

Bohus län 

Älvsborgs län 445 457 902 5.26 5.69 5.77 3.1 2.9 3.0 

Skaraborgs län 404 377 781 6.07 5.25 5.64 3.1 2.6 2.8 

Värmlands län 378 262 640 5.57 5.01 5.28 3.0 2.5 2.7 

Örebro län 349 347 696 7.23 6.65 6.93 3.6 3.2 3.4 

Västmanlands län 278 284 562 6.98 6.31 6.63 3.5 2.9 3.2 

Stora Kopparbergs 1 336 298 634 5.68 4.54 5.08 2.9 2.1 2.5 

Gävleborgs län 132 138 270 3.13 2.95 3.03 1.6 1.4 1.5 

Västernorrlands län 142 148 290 3.31 3.14 3.22 1.7 1.5 1.6 

Västerbottens län 92 127 219 2.49 3.23 2.88 1.4 1.7 1.5 

Hela Sverige 6 514 6 391 12 905 5.52 5.11 5.32 2.9 2.5 2.7 

* Avser håll och styng/bröstfeber 
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BILAGA X:D LUNGSOTS- OCH BRÖSTFEBERDÖDLIGHET I SVERIGES LÄN 
OCH STOCKHOLMS STAD ÂR 1805 

Tabell D:2 Index och SRR 

Avser standardisering mot hela riket (män + 
Befolkning; 2 424 874, antal döda: 56 663 

kvinnor) städer och landsbygd. 

Länen med städer 
m 

Index 
kv sa m 

SRR 
kv sa 

Stockholms län 111 US 115 136.1 126.1 131.1 

Stockholms stad 179 162 170 217.2 177.7 197.5 

Uppsala län 110 87 99 141.5 89.9 115.7 

Södermanlands län 98 92 95 118.7 96.1 107.4 

Östergötlands län 108 106 107 133.4 113.7 123.6 

Jönköpings län 96 93 94 115.1 99.4 107.3 

Kronobergs län 93 100 97 112.7 110.5 111.6 

Kalmar län 102 105 103 126.3 114.8 120.6 

Gotlands län 51 51 51 60.2 49.7 55.0 

Blekinge län 94 96 95 112.4 104.4 108.4 

Kristianstads län SS 102 95 104.5 109.9 107.2 

Malmöhus län 79 74 76 92.7 81.1 86.9 

Hallands län 132 161 146 156.7 178.1 167.4 

Göteborgs- och 112 107 110 148.2 125.3 136.8 

Bohus län 

Älvsborgs län 10 5 110 108 130.7 124.6 127.7 

Skaraborgs län 109 102 105 132.7 111.8 122.3 

Värmlands län 100 97 98 126.6 108.4 117.5 

Örebro län 129 129 129 156.0 138.7 147.4 

Västmanlands län 125 123 124 149.0 125.9 137.5 

Stora Kopparbergs 1 102 88 95 124.S 90.9 107.9 

Gävleborgs län 56 57 57 68.5 59.0 63.8 

Västernorrlands län 59 61 60 70.7 63.3 67.0 

Västerbottens län 45 63 54 58.7 70.7 64.7 

Hela Sverige 100 100 100 100 100 100 
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BILAGA XI 

Städerna rangordnade efter högsta intensiteten lungtuberkulos, tio år smedeltal 
1861-1900 

Per 1 000 % av 
A. 1861-1870 MFM av MFM alla döda 

1. Eskilstuna 5 038 4.64 14.7 
2. Mariefred 678 4.42 19.5 
3. Stockholm 129 115 4.33 13.4 
4. Västerås 4 947 4.31 14.2 
5. Södertälje 1 994 4.21 20.8 
6. Norrtälje 1 317 4.18 16.3 
7. Mariestad 2 379 4.16 19.1 
8. Nyköping 4 607 4.10 14.5 
9. Norrköping 22 383 4.09 14.4 
10. Falun 5 560 3.99 14.8 

B. 1871-1880 

1. Södertälje 2 853 6.13 24.3 
2. Haparanda 959 5.84 19.2 
3. Enköping 2 147 5.36 19.8 
4. Eskilstuna 7 005 5.18 17.2 
5. Piteå 2 026 4.20 18.7 
6. Stockholm 155 067 4.06 13.4 

7. Norrköping 26 351 4.04 16.8 
8. Kalmar 9 941 4.07 18.3 

9. Västerås 5 671 3.93 13.9 

10. Uppsala 13 071 3.69 14.9 

C. 1881-1890 

1. Eskilstuna 9 243 5.42 23.3 

2. Torshälla 1 123 4.27 13.6 
3. Södertälje 3 947 4.16 20.7 
4. Norrköping 29 032 3.55 19.8 
5. Uppsala 19 429 3.55 17.2 
6. Luleå 3 636 3.55 17.2 
7. Stockholm 211 449 3.46 15.3 
8. Malmö 20 663 3.31 16.5 
9. Enköping 2 961 3.28 14.7 
10. Växjö 5 915 3.25 18.3 

D. 1891-1900 

1. Haparanda 1 413 4.25 17.6 
2. Borgholm 864 3.94 19.8 
3. Piteå 2 695 3.78 18.2 
4. Kungälv 1 020 3.43 16.1 
5. Eskilstuna 12 168 3.42 19.9 
6. Luleå 6 868 3.33 18.6 
7. Ängelholm 2 349 3.32 17.5 
8. Hudiksvall 4 693 3.28 16.5 

9. Strömstad 2 724 3.23 18.4 
10. Norrköping 36 485 3.21 19.9 
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FÖRKORTNINGAR 

CR* Crude Rates 
BCG Bacillus Calmette-Givérin, vaccin 
FLE Fleninge 
GUN Gullholmen 
HAA Haparanda 
LOI Locknevi 
MFM Medelfolkmängd 
MV Medelvärde 
NEA Nedertorneå 
PAS Para amino salicylsyra 
SRR Standardized Risk Rates 
SVN Svinnegarn 
TBC Tuberkulos 
TRA Trosa landsförsamling 
TUA Tuna 

Förkortningar av arkivnamn förklaras i förteckningen 
källor och litteratur. 



NOTER 

Kapitel I. Inledning sid 1-24 

1 För svenskt vidkommande har dock framhållits att mortalitetsnedgången 
varit av avgörande betydelse för befolkningsökningen från 1750—1850. 
I England är det främst fertilitetsökningen som förklarar ökningen. Frank
rike representerar ett mönster som ligger mellan de båda, se vidare Wrigley, 
E.A. 8c Schofield, R., The Population History of England 1541—1871 
(London 1981), se särskilt fig 7:13 och 7:14. Problemet diskuteras utför
ligare nedan i kapitel IV, avsnitt 1. 

2. McKeown, T., The Modern Rise of Population (London 1976), s 64f samt 
McKeown, T., Brown, R.G. 8c Record, R.G., »An interpretation of the 
Modern Rise of Population in Europe», Population Studies, 20 (1972), 
s 348 och McKeown, T 8c Record, R.G., »Reasons for the Decline in Eng
land and Wales during the Nineteenth Century», Population Studies, 16 
(1962), s 103. McKeowns beräkningar har blivit kritiserade av bl a Samuel 
H Preston som hävdar att de av McKeown anförda värdena inte återfinns 
inom andra populationer. Prestons egna populationer avser dock främst 
1900-talet med tyngdpunkt på efterkrigstiden, se Preston, A.H., Mortality 
Patterns in National Populations, with special reference to recorded causes 
of death (New York 1976), se särskilt s 20 och s 36. Se även Preston, S.H., 
Keyfitz, N & Schoen, R., Causes of death, Life tables for National Popula
tions (New York 1972). Betydelsen av mortalitetsnedgången i epidemiska 
sjukdomar betonas också av K.F. Helleiner som har ett mycket långt tids
perspektiv, se »The vital revolution reconsidered» i Glass, D.V. 8c Eversley, 
D.E.C., (eds), Population in history (London 1965), s 79-86, ursprungligen 
publicerad i Canadian Journal of Economic and Political Science, 23 (1957), 
s 1-9. J.D. Chambers understryker samma förhållande för 1700-talets del, 
se Population, economy and society in pre-industrial England (Oxford 
1972), s 87ff. 

3. Vid en epidemiologisk analys brukar man utgå från tre komponenter; 
agens, värd och omgivning. Agens (eng agent, det som verkar) är det som 
framkallar eller vidmakthåller sjukdomsprocessen. Värden är människan 
själv. Omgivningen är dels den fysiska dels den sociala omgivningen. Med 
biologisk omgivning avses andra levande varelser än människan, i detta fall 
t ex tbc-smittade kreatur. Den sociala komponenten avser relationer män
niskor emellan, se vidare Inghe, G., Socialmedicin i, Metodik och Sjuk
domspanorama (Stockholm 1979). 

4. Grigg, E.R.N., »The Arcana of Tuberculosis. With a Brief Epidemiologic 
History of the Disease in the USA», The American Review of Tuberculosis 
and pulmonary diseases, 78 (1958), del I och II, s 151-172, del III, s 426-
453, del IV, s 583-603. 
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5. Till dem hör Wrigley & Schofield (1981) som i sin omfattande analys av 
den engelska befolkningsutvecklingen från 1500-talets mitt till 1870-talet 
inte kunnat se något »malthusianskt» samband mellan levnadsnivå (mätt i 
reallön) och mortalitet. Varken de sekulära eller kortsiktiga mortalitets-
förändringarna har kunnat ges någon empiriskt testbar förklaring. Forskarna 
föreslår därför att: »A slowly changing balance between infective parasites 
and their human host was probably a weightier factor, a balance which 
tilted to and for, largely outside the consciousness of men and, with few 
exceptions, quite outside their power to influence. Within these larger 
movements quite violent swings in mortality could occur regardless of 
economic conditions.» s 46 . Se även s 318, 354, 453 och 469 där liknande 
synpunkter också framförs. Liknande tankegångar finns framförda hos W.H. 
McNeill i den välkända Plagues and Peoples (New York 1976). 

6. Det kan kanske tyckas vara en lek med ord som svårligen låter sig operatio-
naliseras. Men Grmek motiverar behovet av denna terminologi, han säger: 
»Der Terminus Pathozönose umschliesst zwar die Auffassung der synchro
nen Aufeinanderwirkens, doch wird ein neuer Begriff notwendig, um dessen 
diachrone Wandlungen, d.h. den zeitlichen Aspekt mitzuerfassen. Wir 
schlagen hierfür den Ausdriick Dynamik der Pathozönose vor. Zwei Krank
heiten, der Teil einer Pathozönose sind, können untereinander in einem 
symtiotischen, antagonistischen oder — was am häufigsten vorzukommen 
scheint und doch, paradoxerweise, am schwierigsten nachzuweisen ist — in 
einem indifferenten Verhältnis stehen.» se Grmek, M.D., »Die widerfahrene 
Biologie, Vorbemerkungen zu einer Geschichte der Krankheiten» i Imhof, 
A.E. (hrsg), Biologie des Menschen in der Geschichte (Stuttgart 1978), s 
83f. 

7. Henschen, F., Sjukdomarnas historia och geografi (Stockholm 1962), s 9. 

8. »l'histoire des mentalités» är en term som inte låter sig översättas till något 
annat språk. Denna forskning är inriktad mot att studera hållningen i 
historien gentemot något, se t ex Philippe Ariès forskning om barndomen 
och hållningen gentemot döden i Ariès, P., Essais sur l'Histoire de la mort en 
Occident du Moyen Age à nos jour (Paris 1975), sv övers: Döden Föreställ
ningar och seder i Västerlandet från medeltiden till våra dagar (Falköping 
1978). Se även kapitel III, not 100. 

9. Youmans, G.P., Tuberculosis (ed) Introduction (Philadelphia 1979), s 2. 

10. »It is clear that primary tuberculosis is a dieasese that occurs in persons wno 
have never been exposed to tubercle bacilli and therefore are not tubercu
lose sensitive, nor do they have any acquired cellular immunity to infection», 
Youmans, G.P., »Pathogenesis of Tuberculosis», i Youmans, G.P. (1979), 
s 3 2 Of. 

11. Förloppet finns utförligt beskrivet i den lungmedicinska litteraturen. 
»Tuberkulosens tidtabell» har dock varit föremål för många revideringar. 
Först under de senaste decennierna har väsentliga delar av förloppet klar
lagts. Trots detta återstår ännu många olika faktorers inverkan att utredas 
som t ex den förvärvade resistensens mekanismer. Se t ex Youmans, G.P., 
»Pathogenesis of Tuberculosis» i Youman, G.P. (1979), kap 14, s 317ff och 
Dahlström, G. 8c Sjögren, I., »Tuberkulos» i Simonsson, B.G. (ed) Lungsjuk
domar, 3e uppl (Stockholm 1982), s 18If. 

12. Youmans, G.P., »Natural resistance to tuberculosis infection» i Youmans, 
G.P. (1979), kap 6, s 202f samt Dahlström, G. 8c Sjögren, I. (1982), s 194. 
Lungans immunologiska responser finns pedagogiskt illustrerade i Turner, 
M., Immunology of the Lung (London 1978), s 4. 

13. Dahlström, G. 8c Sjögren, I. (1982), s 182. 

445 



14. Dahlström, G. & Sjögren, I. (1982), s 176. 

15. Miliaris av latinska milium = hirs. Vid obduktion påträffas tuberkler i krop
pens alla organ, små korn inte större än hirskornen. 

16. »Scrofulos was characterized by gradual enlargement of the cervical lymph 
glands, abscess formation, an finally discharge of curdy yellowish pus 
through one or more apertures. While some physicians restricted the term 
'scrofula' to the above condition most recognized the eyes, ears, joints and 
bones as other sites wherein scrofulous, or strumous, degeneration might 
occur, the common lesions being chronic absesses which, after rupture or 
incision left ragged ulcers that were usually slow and difficult to heal». 
Lomax, E., »Hereditary or Acguired Disease? Early Nineteenth Century 
Debates in the Cause of Infantile Scrofula and Tuberculosis», Journal of 
the History of Medicine and Allied Sciences, 1 (1977), s 356. 

17. Försämrad nutrition hos åldringar är ett biologiskt fenomen förorsakat av 
bl a tilltäppta blodkärl, vilket försämrar förmågan att tillgodogöra sig näring, 
se vidare kap IV not 115 och kap V not 41. 

18. »Reinfection tuberculosis may come about as a result of recrudescence of an 
old infection (endogenous) or by reinfection from an active case (exo
genous). Regardless of the source of the infecting tubercle bacilli, the initial 
lesion of reinfection tuberculosis is characterized by the occurence of 
necrosis and by being circumscribed (lokalized). The necrosis is the result 
of the destructive nature of the inflammatory reaction of tuberculin hyper
sensitivity»., Youmans, G.P., »Pathogenesis of Tuberculosis», Youmans, G.P. 
(1979), s 321. Den endogena formen av tuberkulos benämns också recidiv, 
återfall, medan en reinfektion är en ny infektion (exogen). Andelen recidiv 
contra reinfektion var förr ett medicinskt tvisteämne. 

19. Dahlström, G. 8c Sjögren, I. (1982), s 194. 

20. Moderna försök talar för att sjukdomen först fanns hos kallblodiga djur och 
att den småningom anpassat sig till högre djur och till människan. Se 
Henschen, F., »Sjukdomarnas historia och geografi» (1962), s 97. Se även 
Hedvall, E., Tuberkulos (Stockholm 1964), s 25. 

21. McKeown, T. (1976), s 157; Dubos, R., Man, Medicine and Environment 
(New York 1968), s 72. 

22. Bartels, P., »Tuberkulose in der jüngeren Steinzeit», Archiv für Anthropo
logie N.F. bd VI (1907), s 243. Se även Perzigian, J. 8c Widmer, L., »Evi
dence for Tuberculosis in a Prehistoric Population, JAMA, 241, 24 (1979), 
s 2643-2646, som presenterar åtta fynd av tuberkulos från Ohiodalen i 
Nordamerika. 

23. Morse, D. 8c Brothwell, U., »Tuberculosis in Ancient Egypt», American 
Review of Tuberculosis, 90 (1924), s 9. 

25. I 0ivind Larsens »Ein Fall von Tuberkulose aus Nordwegen in der Mero-
wingerzeit» Medizinhistorisches Journal, 8 (1973), s 77-88, redovisas dels ett 
nordnorskt fynd från mero vingert iden, dels ges en översikt över andra osteo-
logiska fynd av tuberkulos. 

26. Herodotos' Historia , sv översättning (Stockholm 1968), del II, s 122. 

27. Bibeln (1917 års sv övers), Tredje Mosebok 26:16 och femte Mosebok 
28:22. 

28. De Hippo kratiska skrifterna, två delar, sv övers av Löwegren, M.K. (Lund 
1909, 1910), del I, s 313, p. 9. 

29. De Hippo kratiska skrifterna , del II (1910), s 189f. 

446 



30. Levison, A., »The History of Tuberculosis», Medical Life (1922), s 202. 

31. Sörbom, P., Tao och de tio tusen tingen (Stockholm 1979), s 172ff. 

32. Riiskjaer, A.H., Af tuberkulosens historié (Köpenhamn 1948), s 20. 

33. Levison, A. (1922), s 202f. 

34. Hedvall, E. (1964), s 9. 

35. Hanngren, Å., »Laennec, lungmedicinens fader», Kvartalsskrift, Svenska 
Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar, årg 76, 3 (1982), s 85f. 

36. Catiglioni, A., »History of Tuberculosis», Medical Life, N.S. 40, 26 (1933), 
s 40. Keers, R.Y., Pulmonary Tuberculosis (London 1978), s 49. 

37. Keers, R.Y. (1978), s 53ff. 

38. Puranen, Bi., »Robert Koch, hundraårsminnet av en forskarbragd», Universi
te tsperJournalen, Umeå universitet, 2 (1982), s 12f. 

39. Reich, H., »Die Tuberkulose aise Infektionskrankheit», Berliner Klinische 
Wochenschrift, 15:551 (1878), se även Stransky, E. , »Some remarks on the 
History of development of our knowledge on the infectious nature of 
Tuberculosis»,Episteme, 4 (1970), s 362ff. 

40. Efter Pasteurs forskningar om mikroorganismerna låg det i tiden att infek
tionssjukdomarnas etiologi inte skulle kunna förbli ett mysterium. Att Koch 
nådde resultat före många medtävlare var i mycket en följd av hans logiska 
och praktiska metodik. Efter publiceringen av sin upptäckt av mjältbrands-
bacillen 1876 fick han tillgång till laboratorier och medhjälpare först som 
stadsläkare i Breslau och efter 1880 vid Kejserliga Hälsovårdsbyrån i Berlin. 
Se Dubos, R. & J., The white Plague, Tuberculosis, Man and Society (Lon
don 1953), s 101, se även Stransky, E.E. (1970), s 360. 

41. Cummins, S.L., Tuberculosis in History (London 1949), s 181. 

42. Koch, R., »Die Aetiologie der Tuberculose», Berliner Klinische Wochen
schrift, 10 april, 15 (1882), efter Steinbrück, P. & Thom, A., »Robert 
Koch (1843—1910), Bakteriologe, Tuberkuloseforscher, Hygieniker-Ausge
wählte Texte» i Sudhoffs Klassiker der Medizin, Neue folge (Leipzig 1982), 
s 94. 

43. Lundquist, J., Tuberkulosen och dess bekämpande (Stockholm 1954), s lOf. 

44. Cummins, S.L. (1949), s 190. 

45. Jfr Åman, A., Om den offentliga vården (Uddevalla 1976), s 10. Aman 
diskuterar anstaltsterminologins förändring, exempelvis ordutvecklingen 
dåre—sinnessjuk—psykiskt skadad. På samma vis blev lungsot till bröstont, 
tuberkulos till tbc osv. 

46. Den nosologiska systematiken innebar att man beskrev igenkännliga symp
tom och benämnde sjukdomen därefter. Dagens medicin arbetar däremot 
etiologiskt, dvs den riktar uppmärksamheten på de biologiska orsakerna. 

47. Hit hör t ex de exsudativa pleuriterna. Ännu på 1920-30-talen räknade man 
med att dessa pleuriter hade tuberkulos genes. Symptomen var »håll» och 
smärtor i bröstkorg, skuldra eller buk. Under 1700- och 1800-talen torde 
dessa ha fått dödsorsaken »håll och styng». 

48. Då fastställdes de ännu idag accepterade »Koch's postulat» för att en bacill
hypotes skall vara verifierad. 

49. Enligt tuberkulosregistret kan baciller inte påvisas i ca 1/3 av alla sjukdoms
fall i tuberkulos i Sverige, se även Dahlström, G. & Sjögren, I., s 192. 

447 



50. Pearson, F., Tuberculosis, Heredity and Environment (London 1912), 
passim. 

51. Ebstein, E., Tuberculose als Schicksal (Stuttgart 1932), s 173f. 

52. Enligt Dr Sven Vallmark finns belägg för att så skett, personlig intervju 
1981-06-09. 

53. Kunskapen om lungtuberkulos sådan den ter sig i samtidens läkeböcker 
redovisas och diskuteras nedan i kapitel 11:5. 

54. Beskow, E., »Från 'Fader Movitz' till lungsjuka lejon», Kvartalsskrift, 
Svenska Nationalföreninen mot Hjärt- och Kärlsjukdomar, 77, 4 (1977), 
s 95. 

Kapitel II. Källor och metod sid 25-72 

1. Se Söderberg, J., Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet (Stockholm 
1978); Fleninge, introduktion till databasmaterialet, otryckt, Demografiska 
databasen, Umeå universitet (Haparanda 1975). Se vidare nedan kapitel 
VII:3, där socknen beskrivs. 

2. Engelbrektsson, N. &: Thieme, T., »Gullholmen — en helhetsbild», Arkitekt
tidningen, 16 (1975), s 10-11; Dalen, L., Den bohuslänska fiske läge s bygden, 
(Göteborg 193 7). 

3. Gerger, T., »Lockneviprojektet», otryckt, Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet (Stockholm 1975); Camwall, M. 8c Olsen, S., »För
ändringar i jordbruket inom Locknevi församling», otryckt, Kulturgeogra
fiska institutionen, Stockholms universitet (Stockholm 1976). 

4. Jonsson, J., Jordmagnater, landbönder och torpare i sydöstra Söderman
land 1800-1880 (Stockholm 1980); Trosa landsförsamling, introduktion till 
databasmaterialet, otryckt, Demografiska databasen, Umeå universitet 
(Haparanda 1976). 

5. Eriksson, I. & Robers, J., Rural Labor and Population Change, Social and 
Demographic Developments in the East-central Sweden during the Nine
teenth Century, Studia Historica Upsaliensia 100 (Uppsala 1978); Svinne-
garn 1817—1894, introduktion till databasmaterialet, otryckt, Demogra
fiska databasen, Umeå universitet (Haparanda 1976). 

6. Puranen, Bi., »Människor och miljöer i Sundsvallsregionen under 1800-
talet. Kort översikt över litteratur och forskning om Sundsvallsområdet», 
otryckt, Demografiska databasen, Umeå universitet (Umeå 1982). 
Puranen, Bi., »Tuna socken», otryckt, Ekonomisk historia, Umeå universi
tet (Umeå 1983), se vidare kapitel VII:2 där socknen beskrivs. 

7. Puranen, Bi., »Tornedalen, följderna av en älvdals delning», otryckt, Ekono
misk historia, Umeå universitet (Umeå 1979); Brändström, A., De kärleks-
lösa mödrarna, spädbarnsdödligheten i Sverige under 1800-talet med särskild 
hänsyn till Nedertorneå (Umeå 1984), se särskilt kap IV-VI därstädes. 

8. HSFR, projekt F—123/81. Projektledaren docent Lennart Nordenfelt har 
likaledes ansvaret för projektet »Sjukdom, hälsa och dödsorsaker» understött 
av Delegationen för långtidsmotiverad forskning (SALFO 39). 

448 



9. Nyström, E., »Den svenska dödsorsaksstatistikens framväxt 1749—1801», 
otryckt, HSFR-projekt F—123/81, delprojekt 4. Se även Nordenfeit, L. 8c 
Lindahl, B.I., som i den nyligen utkomna skriften »Om grunden för svensk 
dödsorsaksstatistik. Reflektioner kring grundbegrepp, regler och praxis», 
Studies on Health and Society, Linköpings universitet, 4 (1984), utmärkt 
sammanfattar behandlingen av 1900-talets dödsorsaksstatistik. 

10. Tabellkomissionen inrättades 1756, dessförinnan sändes formulären till 
kanslikollegium. För utförligare redovisning av organisationen se »Minnes
skrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga be
stånd», Statistiska meddelanden, Ser. A, Bd 6:4 (Stockholm 1949); Arose-
nius, E., Bidrag till det svenska tabellverkets historia (Stockholm 1928); 
Grönlund, O., Pehr Wargentin och den svenska befolkningsstatistiken under 
1700-talet (Stockholm 1946); Gahn, H., »Primäruppgifterna i vår svenska 
befolkningsstatistik 1749—1915», Statsvetenskaplig tidskrift, 19 (1916), 
s 15-30; Hjelt, A.O.E., »Det svenska Tabellverkets uppkomst, organisation 
och tidigare verksamhet», Fennia, 16 (Helsingfors 1900); densammes »De 
första officiella relationerna om Svenska tabellverket åren 1749—1757», 
Fennia, 16 (Helsingfors 1899), samt i dessa anförd litteratur. 

11. Källorna är enligt proveniensprincipen åtkomliga i följande arkiv: I kyrko
arkiven finns församlings- och pastoratstabellerna. Kontraktsprostarkiven 
innehåller koncepten till prosterisammandragen. Dom kapi te l arkiven inne
håller prosterisammandragen samt koncepten till sammandragen för stift-
och länsdelar av stift. Länsstyrelsernas arkiv innehåller sammandragen för 
länsdelar av stift samt koncepten till länssammandragen 1749—1773 i den 
mån de bevarats. Tabellkommissionens arkiv innehåller a) läns- och riks
sammandragen, b) stiftssammandragen 1774—1791, c) sammandragen för 
Stockholms stad från överståthållaren åren 1749—1773 (koncepten till 
sammandragen för Stockholms stad i överståthållarämbetets arkiv är 
däremot gallrade), d) prosterisammandragen 1792—1859. I SCBs arkiv finns 
slutligen generalsammandragen, läns-, stifts- och prosterisammandragen för 
övriga tider. I SCBs arkiv finns också ejtt opublicerat manus över dödsorsaks
tabeller 1795—1812 (1815), Byrån för befolkningsstatistik, ser B:IId, SCBs 
arkiv. 

12. Finland grundade ett eget tabellverk som fortfor att samla in och bearbeta 
de finska befolkningsuppgifterna. 

13. Motiven för att dödsorsakerna skall ingå i befolkningsstatistiken från 1749 
behandlas i appendix A och diskussionen kring och anledningen till döds
orsaksstatistikens upphörande behandlas i kapitel 11:5. 

14. Nomenklaturerna finns tryckta som bilaga i Sundbärg, G., »Dödligheten i 
lungtuberkulos i Sverige 1751/1830», Statistisk Tidskrift (1905a), s 196f 
och i Engleson, H., »Dysenteristudien», Acta medica Scandinavica Suppl. 
LXXXIII (Lund 1937), bil B, s 275f. 

15. Se bilaga I, tabell B:l-2. 

16. Se t ex Statistiska tabeller, tab II, Serie G, övertorneå socken, HLA. 

17. SFS:1831 : 

18. K.m:ts kungörelse av den 4 november 1859, SFS 1859:64, s 1 med före
skrifter om att »en så vidt ske kan, fullständig och tillförlitlig statistik öfver 
dödsorsakerna» skall upprättas. Kungörelsen som skulle gälla från den 1 juli 
1860 hade föregåtts av att Tabellkommissionen utarbetat en plan som både 
prästeståndet och SCB yttrat sig om. 

449 



19. SFS: 1859:64, s 3, mom c), s 3. 

20. SFS: 1859:64, s 2f. 

21. SFS: 1859:64, s 3. 

22. Kongl. Sundhetscollegii cirkulär den 5 mars 1860, SFS 1860:13, s 3. 

23. Sveriges officiella statistik, Folkmängden och dess förändringar, Dödsor
saker 1911 (Stockholm 1915), s 4*. 

24. Sundhetscollegiets åligganden bestod inte bara i att tillhandahålla blanketter 
utan man skulle också meddela anvisningar till »styrelser öfwer sjukvårds
inrättningar samt samtlige läkare och barnmorskor i riket». Konsistorierna 
och prästerskapet skulle däremot få sin information via SCB, se SFS 1859: 
64, s 3. 

25. Kongl. Sundhetscollegii cirkulär den 4 september 1874, SFS 1874:61, s 2. 

26. Kongl Medicinalstyrelsens cirkulär den 9 december 1891, SFS 1891:Bihang 
80. 

27. Förslag avgivet i skrivelse av Perman, E.S., Wising, P.J. &: Linroth, K., 1891 — 
05—28 till Svenska Läkaresällskapet, utredningar, ser F VIII:2, s 2, Svenska 
Läkaresällskapets huvudarkiv, RA. 

28. Vid infektion av mässling kan en tuberkulospositiv person förlora sin immu
nitet mot sjukdomen och åter bli mottaglig för tuberkulosinfektion. Det är 
anmärkningsvärt att förslagsställarna redan vid denna tidpunkt kände till 
detta förhållande som ännu långt senare förorsakat många tragedier. 

29. SFS 1891:Bihang 80. 

30. Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulär 9 oktober 1911, SFS 191 l:Bihang 58. 

31. K.m:ts kungörelse 16 december 1910, SFS 1910:139. 

32. Sveriges officiella statistik, Folkmängden och dess förändringar, Dödsorsa
ker 1921 (Stockholm 1926). En ny nomenklatur antogs 1931, se vidare 
Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulär den 2 juni 1931, SFS 1931:2. 

33. WHO Manual of the International Statistical Classification of Diseases, 
Injuries, and Causes of death, I och II (Geneve 1948 och 1949). För Sveriges 
del se Sveriges officiella statistik, Folkmängden och dess förändringar, Döds
orsaker 1951 (Stockholm 1954), s Iff samt Kungl. Medicinalstyrelsens 
cirkulär den 23 februari 1951, SFS 1951:12. Se även Nordenfeit, L., »Causes 
of death, A philosophical essay», otryckt, Socialmedicin, Huddinge sjukhus 
(Stockholm 1980), densamme »Om grunden för svensk dödsorsaksstatistik, 
reflektioner kring grundbegrepp, regler och praxis», otryckt, Socialmedicin, 
Huddinge sjukhus (Stockholm 1979) samt Lindahl, I.,»Pilotstudie om döds
bevis som underlag för svensk dödsorsaksstatistik», otryckt, Socialmedicin, 
Huddinge sjukhus (Stockholm 1980) och densammes »On the selection of 
causes of death, An analysis of WHO's Rules for selection of the underlying 
Cause of Death», otryckt, Socialmedicin, Huddinge sjukhus (Stockholm 
1982). Rapporterna ingår i ovan nämnda projekt, se ovan kaptlets not 8 
och 9. 

34. Bidrag till Sveriges officiella Statistik, serie k) Dödsorsakerna i hvardera 
rikets städer enligt helsovårdsnämndernas uppgifter, 1864—1870, se bihang 
till Helso- och sjukvården, I, Sundhetscollegii underdåniga berättelse. Det 
finns ett brott i serien för åren 1871—1874. Därefter återfinns dödsorsaks
statistiken för städerna i Sundhetscollegiets, senare Medicinalstyrelsens 
årsberättelser. 

450 



35. Enligt hälsovårdsstadgan den 25 september 1874, § 11 skalide årliga berät
telserna från hälsovårdsnämnden till Sundhetscollegium »vara åtföljd af en 
inom Nämnden uppgjord summarisk öfversigt öfver de till presterskapet 
eller annan vederbörande inkomna dödsbevis, hvilka för sådant ändamål och 
för att fortfarande vara vid behov tillgängliga skola till Nämnden öfverlem-
nas och af densamma förvaras». 

36. Sveriges officiella Statistik, Folkmängden och dess förändringar, Dödsorsa
ker 1911 (Stockholm 1915), s 7*. 

37. Tidsbegränsningen underlättade läkarnas möjligheter att inhämta upplys
ningar om dödsfallen, i enlighet med kungörelsens mom e). 

38. Hultgren, G. 8c Widstam, T., »Den svenska dödsorsaksstatistiken», Svenska 
Läkartidningen, 56 (1959), s 3639f. 

39. Berfenstam, R. & Länne, T., »Några reflektioner om den svenska döds
orsaksstatistiken med utgångspunkt från ett barnmaterial», Svenska Läkar
tidningen, 57 (1959), s 3639f. 

40. Berfenstam, R. 8c Länne, T., »Om användbarheten av kyrkoböckernas döds
orsaksdiagnos som socialmedicinskt källmaterial», Svenska Läkartidningen, 
59 (1962), s 2956. 

41. Otterland, A., »Bidrag till frågan om mortalitetsstatistikens tillförlitlighet», 
Svenska Läkartidningen, 59 (1962), s 2959. 

42. Hultgren, G. 8c Widstam, T. (1959), s 3637. 

43. Nordenfeit, L. 8c Lindahl, B.I.B (1984). 

44. Uppgifter om sjuklighet i tuberkulos finns från 1939. 

45. Sundbärg, G. (1905); Runborg, C. 8c Sundbärg, G., »Dödligheten i lung
tuberkulos i Sveriges städer åren 1861/1900», Statistisk Tidskrift (1905), s 
198-224; Betänkande och Förslag, af den utaf Kungl. maj:t den 20 oktober 
1905 tillsatta kommitté för verkställande af utredning angående åtgärder för 
människotuberkulosens bekämpande, del I (Stockholm 1907), del II 
(Stockholm 1908); »Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910», SCB, 
Statistiska meddelanden, Ser A. bd 1:6 (Stockholm 1915); SOS, 
Dödsorsaker, BiSOS, ser k) Hälso- och sjukvården; Arosenius, E., översikt 
över tuberkulos dödligheten i Sverige, 1911—1943 (Stockholm 1917—1950) 
samt slutligen Tuberkulosregistret, Meddelande från Svenska Nationalföre
ningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar (Stockholm 1939—1983). 

46. Den nuvarande länsindelningen genomfördes först 1810. Vid 1700-talets 
mitt var Västernorrland ett till ytan jättelikt län. 1762 avskiljdes de områ
den som kom att bilda Gästriklands län och 1810 avskiljdes Jämtlands län. 
Samma år avskiljdes Norrbotten ur Västerbottens län. Fram till 1809 års 
fredsslut ingick även socknarna vid Torneälvens östra strand i statistiken 
som avsåg Norrland, se vidare avhandlingens tabell 2. 

47. Läkeböckerna redovisas nedan i avsnitt 5 och de viktigaste dödsorsakerna 
återfinns i bilaga I. 

48. Lindskog, B.I. & Zetterberg, B.LMedicinsk terminologi (Stockholm 1979). 

49. Leyonmarck, J.A., »Angående Svenska Tabellverket, och om Folkmängden 
m.m. i Riket under de ifrån 1815 sistföflutne 25 åren», Vetenskapsakade
miens handlingar (Stockholm 1845), s 160. 

50. Widell, L., »Statistiska Tabellkommissionen 1756—1906», Statsvetenskaplig 
Tidskrift, 9 (1906), s 213. 

451 



51. I Leyonmarcks redogörelse till Vetenskapsakademien hävdas dock att det 
bortfall som finns i 1810 och 1815 års tabeller också i viss mån förekom
mer i 1805 års tabeller, se vidare Leyonmarck, J.A. (1845), s 161 och s 185. 

52. CR* uttrycker den förväntade dödligheten enligt följande: 

CR* = 2 w-h.exP. Kvoten mellan ett förväntat antal fall i standardpopula-

tionen och de observerade talen betecknas SRR (Standardized Risk Ratio). 

53. Bidrag till Sveriges officiella Statistik, 

54. Imhof, A.E. &: Lindskog, B.I., »Dödsorsakerna i Sydsverige 1749—1773», 
Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, 10 (1873), s 120-143. 
Desammas »Histoire et environnement, les causes de mortalité en Suède et 
en Finlande entre 1749 et 1773», Annales, Economies Sociétés Civilisations, 
4 (1974), s 915-933 samt Imhof, A.E. 8c Larsen, 0., Sozialge schichte und 
Medizin. Probleme der quantifizierenden Quellenbearbetiung in der Sozial
och Medizingeschichte (Oslo 1975). Se särskilt kapitel 6.2 samt Anhang 1 
och 2, s 244ff samt Imhof, A.E., Aspekte der Bevölkerungsentwicklung in 
den Nordischen Ländern 1720—1750, två delar (Bern 1976), se särskilt 
kap 5. 

55. Se Hansen, K.,»Dödsorsaker i Jämtlands län 1749—1773», otryckt, odaterad, 
Östersunds landsarkiv, samt uppgifter i korrespondens med landsarkivarie 
Lars Rumar, Östersunds landsarkiv 1982-12-29. 

56. Imhof, A.E. & Lindskog, B.I. (1973), s 122. De reduceringar som vidtagits 
i denna undersökning redovisas i bilaga I. 

57. Imhof, A.E. & Larssen, 0. (1975), s 155ff och avhandlingens appendix A 
samt bilaga I. 

58. Vissa skillnader föreligger dock i Fleninge, Gullholmen och Svinnegarn. 
Dessa kan bero på att församlingarna är annexförsamlingar och att tabeller
na sändes till moderförsamlingen, där de kanske inte behandlades med 
samma noggrannhet som i övriga församlingar. För Svinnegarn och Gull
holmen finns statistiska tabeller endast från 1802 och för Fleninge från 
1790 och vidare. 

59. Sundbärg, G. (1905), s 193 och s 167. I formulären III och IV finns lungsot 
och tvinsot åldersspecifikt redovisade för barnen i följande åldersgrupper: 
< 1 år, 1-2, 3-4, 5-9 osv. 

60. Tidsperioderna framgår av bilaga I. 

61. Betänkande och Förslag, af den utaf Kungl. Maj:t den 20 oktober 1905 
tillsatta kommitté för verkställande af utredning angående åtgärder för 
människotuberkulosens bekämpande», del I (Stockhilm 1907), del II 
(Stockholm 1908). 

62. »Dödligheten i lungsot i Sverige» (1907), s 7. I betänkandet förutsätts A-
gruppens socknar »ej intaga någon särställning genom att omfatta ett flertal 
samhällen med tät befolkning, fabriker o. dyl.», del I, s 2. 

63. »Utredning angående lungsotsdödligheten», Ämbetstabeller, 1906—1910, 
Byrån för befolkningsstatistik, Ser ö:l, SCBs arkiv. 

64. Se ovan avsnitt 4.7 samt »Dödligheten i lungsot» (1907), s 2f. 

65. 1686 års kyrkolag, kap II § 10. 

66. 1686 års kyrkolag, kap XXIV, § 8, mom 11. 

67. Se t ex Karbennings församlings kyrkoböcker i Västmanland som inne
håller utförliga nekrologer, dvs dödsbiografier från 1692—1772 och därefter 

452 



»vanliga» dödsorsaker fram till dags dato, samt Möklinta församling som bl a 
uppmärksammats av Åkerman, S., se »I gränslandet mellan medicin och 
historia», Installationsföreläsning vid Umeå universitet, Historiska institu
tionen, Umeå universitet (1980). 

68. I det gamla Egypten ombesörjdes läkarvården av prästerna. Läkar- och präst
yrkena var förenade. I en skildring från 450 f Kr berättas det att det fanns 
många läkare/präster i Egypten som specialiserat sig på olika sjukdomar, se 
Ljungqvist, CJ., Om sjukdomsbot och medicin (Uddevalla 1965), s 14. 

69. I flera bevarade svenska predikningar från medeltiden betonas det nära sam
bandet mellan svåra synder och olika kroppsliga sjukdomstillstånd, se 
Svenska Medeltidspostillor, utg av Klemming, G.E. & Geete, R., 1-5 (Stock
holm 1879-1910), del I, s 279ff och del 2, sid 45 samt Sandholm, A., 
Kyrkan och hospitalshjonen, en undersökning rörande omsorgen om de 
sjuka och fattiga i välfärdsanstalterna i Finland (Helsingfors 1973), s 83ff 
och 89f. Se även Ljungqvist, C.J. (1965), s 77. 

70. Så kallade helgeandshus började byggas från 1200-talet och framöver i 
Sveriges städer. De var anslutna till klostren och stod under kyrklig ledning. 
På 1400-talet inrättades själagårdar, ett slags kommunala inrättningar för 
allmoseutdelning och bespisning, se vidare Tillhagen, C.H., Folklig läkekonst 
(Stockholm 1962), s 12 och Kock, W., Medicinhistoriens gruddrag (Halm
stad 1955), s 198f. De flesta klostren i Sverige anlades på 1100-talet. Ett 
tiotal läke- och örtböcker har påträffats från Sveriges medeltid. Dessa är 
troligen sammanskrivna av läkekunniga munkar och präster, se vidare 
Klemming, G.E. (utg), Läke- och örtböcker från Sveriges Medeltid (Stock
holm 1883—1886). Dessa böcker visar på en klar påverkan från antikens 
medicinska lärofäder. 

71. Biskopen Peder Månsson skrev år 1522 »Läkedomsdoktorer finns inga i 
riket...ej heller en kirug som studerat, endast äventyrare som fresta varthän 
det bär...Utsänd därför några godhe män til ath studera läkedom», citerat 
efter Naucle'r, R., »Läkarpräster», i Kyrka och Tjänst (1959), s 45. Se också 
Benedictus Olai Een Nyttigh Läkere Book (1578), faksimiltryck (Malmö 
1957), se särskilt förordet av Hult, O.T., s 677. Reichborn-Kjennerud, I. 
skriver i »Farsotter og laegehjelp» att »Alt fra den tidligste middelalder ser 
vi at det laveste presteskap måtte tre stottende til under laegenöden og gi 
folk hjelp mot de vanlige innvortes sykdommer. Kirkens menn var på den 
tid de enste som hadde storre kjennskap til medisinen, fordi de som kyndige 
i latin kunde lese den utenlandske laegebokslitteratur, for det kom laege-
bocker på landets eget språk», i Bugge, A. & Steen, S. (ed) Norsk Kultur
historie , bd 2 (Oslo 1939), s 268. 

72. Raicus, J., De Phthisi ex Tartaro (Uppsala 1628) och Lindh, C., Huss-
Apothek och Läkie-book (Visingsborg 1675). 

73. Hjelt, O.E.A., Medicinalverkets historia 1663—1812, del II (Helsingfors 
1892), s 224. 

74. Lindroth, S., Svensk Lärdomshistoria, Frihetstiden (Stockholm 1978), 
s 326 och Hjelt, O.A. (1892), del II, s 224f. 

75. Sveriges tidigare farmakope'er finns redovisade i Wistrand, HFörfattningar 
angående Medicinalväsendet i Sverige 1667—1859 (Stockholm 1860). 

76. »denne barmhertige Samariten som af en berömlig Medico Elia Bey non 
sammanfattat och sedermera på åtskillige språk/ men särdeles på Tyska 
öfwer tijo gånger på en kort tijd uplagd och afgången är», Roberg, L., Den 
Barmhertige Samariten (1709), s 1. 

77. Roberg, L. (1709), titelbladet. 

453 



78. Lind, C., Huuss-Apothek och Läkie-book, tillsammandraget aff the beste 
Autoribus som finnes i Hans Hög-Gr: Nådes Herr Rijks Drotzeten Grefwe 
Peer Brahes Bibliothek aff Carl Lind, högbenälte Grefl: Nådes Chirurg 
(Visingsborg 1675), se även Tillhagen, C.H. (1962), kap 1 not 17 därstädes. 

79. »The requisites of the nurse were that she should be young and healthy and 
should herself follow a regime. She should herself take only the food likely 
to yield a good milk, should abstain from anything likely to alter its quali
ties, especially the pleasures of Baccus and Venus. She should be pretty, 
and sometimes doctors recommended that she should share the patients 
bed. Sucking the briest of a young woman who had recently borne a boy 
during the waning of the moon is mentioned as a practice in North West 
Bohemia. The patient is adviced to eat some sugar afterwards to prevent the 
clotting of the milk in the stomach. The drqwbacks of the practive which 
doubtless led to its discontinuance were first the development of tubercu
losis in the woman who gave the milk and secondly the risk of her being 
impregnated», Buchan, E., Domestic Medicine (1805), 19 uppl. Citerat efter 
Rollestone, J.D., »The Folk-lore of Pulmonary Tuberculosis», Tubercle, 
mars (1941), s 58. 

80. Roberg, L. (1709), s 163. 

81. Se även Neander, G., Ur lungsotens och lungsotsbehandlingens äldre historia 
i Sverige (Stockholm 1924), s 51. Neander refererar utförligt »Huuss-Apo
thek och Läkie-book» från 1675 men förbigår helt Robergs översättning av 
»Den Barmhertige Samariten». Vid en jämförelse är texterna som behandlar 
lungsoten nästan identiskt lika. Beynons originalupplaga skrevs före Carl 
Lindh gjorde sitt kompilat och verkar vara dennes huvudkälla. Till Robergs 
översättning finns ett tillägg som är en förkortad översättning av Johan 
Guffers »Kleine Hu us-Apotheke» från 1667. 

82. Neander, G. (1924), s 59. 

83. Darelius, J.A., Socken-Apothek och någre Hus-curer, utgifne under Kongl. 
Collegii medici öfwerinseende och besörjande (Stockholm 1760), s 189f. 

84. Förutom Darelius se bl a Tissot, D., Goda råd och underrättelser angående 
hälsan för dem, som bo på landet... (Stockholm 1764), samt Hartman, J., 
Tydelig underrättelse om den mest gångbara sjukdomars kännande och 
motande... (Stockhilm 1759) samt Hedin, S.A., Handbok för pracktiska 
läkarevetenskapen (Stockholm 1796). 

85. Hedin, S.A. (1796), s 25. 

86. Hedin, S.A. (1796), s 226f. 

87. Hedin, S.A. (1796), s 228. 

88. Hedin, S.A., ibid, s 229. 

89. »Sjelfbefläckelsen är en afskyvärd last, hvars utösning (sic) medför de 
aldragruveligaste följder. De olyckelige, dem en Afgrundens Niding första 
gången förfört at i en stum enslighet begå ett brott emot sig sjelvfe och Sam
hället och at smutsa sig igenom en befläckelse, i den djuren icke en gång söla 
sig, hafva härmed haft ett ögnablicks förtjusning, den en repeterad vane 
gjör till den aldra skändeligaste af alla laster och till upphofvet af alla de 
vedervärdigheter, hvaraf framtiden sedan uppfylles...», Hedin (1796), s 11, 
se även s 221 därstädes. 

90. I Karl Hults Ljusnarsbergs krönika refereras ett kyrkorådsprotokoll från 
år 1775 i samma socken där en tillfrågad klok inför kyrkorådet belägger 
sitt kunnande med »Den Barmhertige Samariten» och van Akens »Hus-
och socken-Apothek och någre huskurer», se Hult, K., Ljusnarsbergs krö
nika (Örebro 1891), efter Tillhagen, C.H (1962), s 55. 

454 



91. Få av dessa finns bevarade. Förlorade en klok sin bok så förlorade han 
också klokheten. Därför var han rädd om boken och lät ingen se den, den 
följde honom i graven, se Tillhagen, C.H. (1962), s 175. 

92. Tillhagen, C.H. (1962), s 78. 

93. Från Tuna i Medelpad beskrivs hur den lungsjuke spottade tre gånger i en 
likkista, innan den döde lades ner, sjukdomen följde på så sätt den döde i 
graven och den sjuke återfick hälsan, se Tillhagen, C.H. (1962), s 193. 
Tillhagen bygger på nedteckningar som finns bevarade i Nordiska muse'ets 
folkmedicinska samlingar. Där återfinns många värdefulla beskrivningar av 
sjukdomar och deras bot. 

94. Rolleston, J.D., 1941, passim. 

95. »The medical practitioner holds the keys to social control», Ackerknecht, 
E.H., Medicine and ethnology (Bern 1971), s 20. 

96. Ackerknecht, E.H. (1971), s 168, använder begreppet »social justice», se 
även Hallowell, A.I., »The Social Function of Anxiety in Primitive Society», 
Amer. Sociological Review, 6 (1941), s 892. 

97. Om prästen som trollkarl, se bl a Enqvist, A., »Anteckningar från Resele 
socken jämte angränsande trakter i Ångermanland», i Folkminnen och folk
tankar, IV, s 65ff, samt Nordlander, J., »Om trolldom, vidskepelse och van
tro hos allmogen i Norrland», Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, 
bd 4 (1878-1880), s 113-147 samt Tillhagen, C.H. (1962), s 51. 

98. Tillhagen, C.H. (1962), s 51. 

99. Linne', C., Skånska Resa (1751), faksimiluppl (1920), s 275 

100. Efter Naucler, R., »Läkarpräster» (1959), s 52. 

101. Sentire tids undersökningar har visat att så inte var fallet. Se bl a Utter
ström, G., »Some Population Problems in Pre Industrial Sweden», The 
Scandinavian Economic History Review, II (1954), s 113ff och Heckscher, 
E.F., »Sveriges befolkning från det stora nordiska krigets slut till Tabell
verkets början», Ekonomisk-historiska studier (Stockholm 1936), s 269f 
samt Heckscher, E.F., »Swedish population trends before the industrial 
revolution», The Economic History Review, 11:3 (1950), s 267. 

102. Heckscher, E.F., Merkantilismen, del II (Stockholm 1931), s 149ff och 
Hutchinson, E.P., »Swedish population Thought in the Eighteenth Cen
tury», Population Studies, XII (1959-60), s 81-102. 

103. Hjelt, O.E.A., »Det svenska tabellverkets uppkomst, organisation och 
tidigare verksamhet», Fennia SVII (Helsingfors 1900), s 7. 

104. Skrivelse från Collegium Medicum till konsistorierna den 19 feb 1755, se 
Hjelt, O.E.A., del II, (1892), s 215f. 

105. Hjelt, O.E.A., del II (1892), s 216f. 

106. Lithovius, S., »Enfaldiga tankar om nyttan och nödwändigheten för en 
präst, at äga insikt i Medicine», Diss Aboensis, Pres. Kalm, P. (Åbo 1762), 
s 17ff. 

107. Se exempelvis Säf, M., »Wissa wetenskapers nödwändighet för Tabell
verket», Diss Uppsala, Pres. Berch, A. (Uppsala 1754), s 14ff. 

108. Naucler, R. (1959), s 55f och Hjelt, O.E.A., del II (1892), s 220, anm 1. 

109. Dahme'n, G., »Prästmedicinen», Kyr ko his t oris k Årsskrift (1943), s 129 och 
Lindroth, S. (1978), s 449 f. Liknande ståndpunkter framfördes också på 
ontinenten, se Drews, P., Der evangelische Geistliche in der deutschen 

455 



Vergangenheit (Jena 1905), se även Pompey, H., Die Bedeutung der 
Medizin für die kirchliche Seelssorge im Selbstverständnis der sogenannten 
Pstor alme dizin (Würzburg 1968), se särskilt del II. 

110. Darelius, J.A. (1760), s 3. 

111. Boken är skriven på fraktur, den stil som folk i allmänhet var mest bevand
rad i. Darelius, J.A. (1760), s 5. 

112. Darelius, J.A. (1760), s 7 samt Kongligt bref, den 1 juli 1755 till samtlige 
Konsistorierna, angåade klockare å landet: »ADOLF FREDRIK etc 
Emedan det mycket skulle lända allmänheten nytta, om klockarne å landet 
vinlade sig om den kunskap och öfning som erfordras att med åderlåtning 
betjena de sjuke, och denna vetenskap,som lätteligen står att erhållas, 
således med klockarebeställningen blifver förknippad; ty är till eder Wår 
nåd, vilja och befallning, det ej låten genom preseterskapet göra landtförs. 
i det eder anförtrodde stiftet härom tjenliga föreställningar, så väl hvad de 
nu varande, som framledes tillkommande klockare angår», Wistrand, A.H., 
Författningar angående Medicinalväsendet i Sverige 1667—1859, del I 
(Stockholm 1860), s 20. 

113. Lindroth, S. (1978), s 445f. 

114. Kongligt breff den 23 oktober 1759 till samtlige Konsistorierna »att genom 
tjenliga föreställningar bidraga derhän att varje kyrka måtte inlösa ett 
exemplar när den blifvit ferdig», efter Hjelt, O.E.A., del II (1892), s 231. 

115. Lindroth, S., Vetenskapsakademiens historia, del 1:2 (Uppsala 1967), 
s 673. 

116. Lithovius, S. (1762), s 9. 

117. Lindroth, S. (1978), s 447. 

118. Lindroth, S. (1967), s 673. 

119. Hjelt, O.E.A., del I (1891), s 496f. 

120. Collegi Medici's skrivelse till Kongl. Maj:t den 7 november 1750, se även 
Hjelt, O.E.A., del I (1891), s 501. 

121. Lindroth, S., »Nils Gissler», Svenskt Biografiskt Lexikon, s 165. 

122. Hjelt, O.E.A., del I (1891), s 505. Enligt den samtida Växjöbiskopen Olof 
Wallquist fanns medicinska lektorat på 1790-talet i Linköping, Skara, 
Strängnäs, Växjö, Härnösand, Wisingsö och Karlstad. Men instruktioner 
om hur undervisningen skulle bedrivas saknades vid samtliga gymnasier 
utom Linköping, se Wallquist, O., Utkast til en hand-bok öfwer Ecclé
siastique Be fordringsmål (Wexiö 1797), s 127f och not c) på s 128. 

123. Kongl. Maj:ts bref til Consistorierne, den 21 augusti, se Publique Hand
lingar, XIII (Stockholm 1786), s 439. 

124. Segerstedt, A.J., »Möjligheten af en allmännare läkarevård genom de stu
derandes wid gymnasierne underwisning i Medicinens grunder» (Strengnäs 
1810), s Iff. 

125. Se exempelvis J.H. Larsens avhandling »Bör prästerne paa Landet befatte 
sig med medicinsk Praxis?», Teologisk Maanedsskrift for Faedrelandets 
Religionslaerere, april (Köpenhamn 1808), s 327-376. Larsen behandlar 
allmogens olika skäl att föredra en medicinskt skolad präst framför en 
läkare. 

126. De medicinska och teologiska fakulteternas och Läkarkommitte'ns be-
tänkanden finns tryckta i Handlingar angående medicinska kunskapers 
inhämtande af blifvande prester, för att dermed kunna gå församlingarnes 

456 



innevånare tillhanda (Stockholm 1816). Från Uppsala universitets sida 
framfördes t ex »att Medicinen såsom wetenskap, icke bör föreläsas wid 
Gymnasierna, och at wid Academierna den omfattas bäst af dem, som 
tilförne genomgått alla Gymnastiska Studier», Wallquist, O. (1797), s 128. 

127. Hjelt, O.E.A., del I (1891), s 524f samt Ponten, J., Gudar, präster och 
läkekonst (Södertälje 1980), s 27. 

128. Kanslistyrelsens yttrande den 18/1 1811, efter Hjelt, O.E.A., del I (1891), 
s 519 och Ponten, J. (1980), s 27. 

129. Ponten, J. (1980), s 25. 

130. Se appendix A. 

131. Härnösands stifts Domkapitelarkiv, Ser F Varl, 1788, s 5 och 1831, s 7, 
HLA. I Abraham Bäcks manuskript »Kårt underrättelse til någon hjelp 
för Herrar Pastores, at kunna föra sjukdomarna som stadna i döden, under 
sina titlar i Ila Tabellen, anges att Hartmans bok delats ut i 1 200 exemplar 
i stiften, att Darelius bok »är köpt till alla kyrkor» och att Tissots bok samt 
Rosen von Rosensteins bok om barnsjukdomar och hans Hus-Apothek 
samtliga »finnas äfven hos de flästa Pastores och ståndspersoner på Lands
bygden». Abraham Bäcks samlade papper, Manuskriptsamlingen, Karolin
ska Institutets bibliotek, Kl. 

132. Estlander, E., »Bibliotek i ett österbottniskt prästhem på 1700-talet», 
Arkiv för svenska Österbotten, Bd II, 2-3 (Wasa 1934), passim. 

133. A.T. Wistrand beskriver i sin Handbok i husmedicinen eller anwisning för 
igenkännandet och den enklaste behandlingen af inre och yttre sjukdomar, 
jemte en kort Sundhetslära och wägledning för de wanligaste medikamen-
ternas rätta bruk (Stockholm 1840), s 76: 
»Bröstfebern warar7-14 dagar, och slutar med fördelning under kritisk 
blödning, swett och urin, samt mogen upphostning af en gul, blodstrim-
mig, tjock materia, eller tager en olycklig utgång genom bulning och war-
samling i bröstet, fastwäxning af lungan, hårdheter i lungornas massa, som 
grundlägger efter sjukdomar, eller genom kallbrand och död, som före
bådas av högsta grad swaghet med liten och ojemn puls, afstannad upp
hostning, yra, sömnsjuka och qwäfningssymptomer. Så snart tjock upp
hostning inställer sig och andedrägten blir friare, förbättras den sjuke. 

Sjukdomen angriper mest unga, kraftfulla personer, och uppkommer af 
förkylningar eller starka ansträningar med lungorna, eller som kastning af 
utslagsfeber». 
Liknande beskrivningar återfinns i de andra läkeböckerna, se t ex Tissot, 
D. (1764), s 91ff och Hartman, E.J. (1830), s 231ff. 

134. Följande källor har nyttjats: församlingarnas kyrkoböcker och s k series 
pastorum, dvs prästförteckningar, stiftsmatriklar och herdaminnen. Des
sa källors kvalitet är emellertid varierande. I en del stift finns herdaminnen 
med utförliga berättelser om de enskilda prästerna, deras bakgrund, 
utbildning, karaktär och familjeförhållanden. Härnösands stifts herda
minne är föredömligt (Tuna och Nedertorneå församlingar). Ärkestiftets 
herdaminne (Svinnegarn), liksom Strängnäs stifts (Trosa landsförsamling) 
ger däremot knapphändig information. Lunds stifts herdaminne (Fleninge) 
är alltjämt under utgivande och Kalmar stifts (Locknevi) har nyligen 
kompletterats med register och supplementband. Göteborgs stifts herda
minne (Gullholmen) lämnar allt i övrigt att önska. Det är tryckt redan 
1872 och är synnerligen knapphändigt. 

135. Puranen, Bi., »Prästerskapets noteringar om dödsorsaker i sju socknar», 
otryckt, Ekonomisk historia, Umeå universitet (Umeå 1984). 
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136. Nådårssystemet fungerade så att den avlidnes änka och/eller oförsörjda 
barn fick inkomsterna från den avlidnes tjänst mot att de avlönade en 
vikarie, s k nådårspredikant. Arrangemanget avsåg dels återstoden av det 
löpande tjänsteåret, dvs till första maj, Philippi-Jacobi dag, som under 
1800-talet utgjorde prästerlig tillträdesdag, dels under ett nådår det s k 
privilegieåret. Efter särskild ansökan kunde sedan prästänkorna beviljas 
extra nådår. Detta var ingen ovanlighet. Enligt kyrkohistorikern Ragnar 
Norrman fanns det enbart i ärkestiftet nära tusentalet fall av extra nådår 
under perioden 1738—1896. Ibland var det t o m tal om tredubbla nådår. 
det medförde att det kunde dröja upp till fyra år innan en kyrkoherde 
tillträdde en tjänst som han fått fullmakt på, se vidare Norrman, R., »Efter 
förtjänst och skicklighet, om prästtillsättningar och prästbefordran» i 
Norrman,R. (red), Stiftshistoriska perspektiv (Uppsala 1980), s 34. När en 
kyrkoherde/komminister blev sjuk eller annars behövde hjälppräst fick 
han själv betala dennes lön och uppehälle. Men många pastorat gav så liten 
ekonomisk avkastning att kyrkoherden själv inte kunde bekosta någon 
hjälppräst, fastän det var av nöden. Församlingens invånare fick då avlöna 
en vicepastor, se Norrman, R., »Feta och magra pastorat», Till Hembygden 
(1972), s 162. 
Ofta var arbetsuppgifterna så många att även en fullt frisk präst stadig
varande behövde en adjunkt att bistå honom i sysslorna. Det var därför 
fullt normalt att man efter prästvigningen först fick tjäna som adjunkt 
eller nödårspredikant ett antal år innan någon ordinarie tjänst kunde fås, 
se vidare Norrman, R., Från prästöverflöd till prästbrist (Uppsala 1970), 
s 103. 

137. Bygde'n, L., Härnösand stifts herdaminne del IV (Uppsala 1926), s 183. 

138. Briigelmann, J., Der Blick des Artzes auf die Krankheit im Alltag 1779— 
1850y otryckt, Geschichtswissenschaften, Freie Universität Berlin (West) 
(Berlin 1983), s 263. 

139. Brügelmann, J. (1983), s 270. 

140. Briigelmann, J. (1983), ibid. 
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Kapitel III. Folkliga föreställningar och litterära skildringar av sjukdomen 
sid 73-98 

1. Den lungsjuke diktaren Klabund har tom efterlyst en »De lungsjukas 
litterraturhistoria», se Klabund (pseudonym för Alfred Henschke) 
Geschichte der Weltlitteratur (Leipzig 1923), s 88. Havelock Ellis nämner 
minst 40 framstående brittiska författare som under 1800-talet led av 
tuberkulos, se Ellis, H., A study of British Genius (London 1904). Erich 
Ebstein räknar upp 132 ryktbara västerlänningar som lidit av tuberkulos 
osv, se Ebstein, E., Tuberkulose als Schicksal (Stuttgart 1932). 

2. Siebenthal, W. v., Krankheit als folge der Sunde. Eine medizinhistorische 
Untersuchung (Hannover 1950). 

3. Siebenthal, W. v. (1950), s 29ff. 

4. Stolpe, S., Birgitta i Rom (Stockholm 1973), s 99f. 

5. Brod, M., Franz Kafka, sv övers (Stockholm 1949), s 180. 

6. Puffer, R.R., Familial Susceptability to Tuberculosis (Cambridge, Mass., 
1944), samt Dubos, R. 8c Dubos, J. (1953), kap XIV, se även kap VII 
härstädes. 

7. »Until more accurate information regarding these matters becomes 
available, or until compelling evidence of some other nature is brought 
forth, one can only remain uncertain about the precise role that heri-
dicy may play in the pathogenesis of tuberculosis; and the degree to 
which heredity will be regarded as an important influencing factor will 
meanwhile continue to be determined purely by individual opinion, 
based upon argument rather than upon valid evidence.» 

Rich, A.R., The Pathogenesis of Tuberculosis (Springfield, Illinois 1944, 
2:a upp. 1951), s 181. 

8. Comstock, G.W., »Tuberculosis in Twins: A Re-Analysis of the Prophit 
Survey», American Review of Respiratory Disease, 117 (1978), s 621-
624 och där anförd litteratur. 

9. Neander, G., Ur lungsotens och lungsotsbehandlingens äldre historia i 
Sverige (Stockholm 1924), s 9. 

10. Ronan, C., Vetenskap och teknologi i Kina — Kinaboken > sv övers (Stock
holm 1982), s 442. 

11. Levinsson, A., »The history of Tuberculosis», Medical life (19220, s 201. 

12. Levinsson, A. (1922), s 202. 

13. Dubos, R. 8c Dubos, J., The white plague (London 1953), s 29f. 

14. Dubos, R. 8c Bubos, J. (1953), s 31f. 

15. En av de tidigare engelska forskarna var Richard Morton, som i sin 
Phtisiologia från år 1688, hävdade att smitta kunde ses som orsak till 
ftis. Se Cummins, S.L., Tuberculosis in History (London 1949), s 33ff. 
Också vår egen Linne' ansåg att lungsoten orsakades av smitta. Han varnade 
för smittan och för att nyttja kläder och bostäder efter lungsjuka. I mun
dus invisiblis (Den osynliga världen) (Stockholm 1757) skrev Linne: 

»De nämnda, allra minsta djuren förorsaka måhända större härjningar än 
de största djuren. Ja, de kan kanske taga livet av flera människor än 
krigen. Framtiden och långvarigare forskning må visa betydelsen av 
mina gissningar och mycket mera.», Linne', C.v. (1757), Skrifter af Carl 
von Linné, utg av Vetenskapsakademien, II (Uppsala 1906), s 235. 

16. Reich, H., »Die Tuberkulose als Infektionskrankheit», Berlin Klinische 
Wochenschrift, 15 (1878), s 551. 

459 



17. Rich, A.R. (1951), The Pathogenesis of Tuberculosis (Springfield, IU, 
1951, 2:a uppl 1951), s 659. 

18. Redan Robert Koch uppmärksammade vådan av lucksängar, som han note
rade fanns både på de Frisiska öarna och i nordsverige, två områden med 
hög tuberkulos, se Kock, R., »Epidemiologie der Tuberkulose», Vortrag, 
gehalten in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 
7 April 1910, Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, 67 
(1910), s 57. 

19. Dubos, R., Mirage of health (London 1960), s 190. 

20. »The Frequency of consumption in London is for that we live here in 
a perpetual mist, the sun not being powerful enough to dissipate the 
clouds, and with this mist are mixed the fumes that arise from several 
trades managed here but especially the sulphur and fumes with which 
the air is repleted...». Citerat efter Cummings, L.S., (1949), s 26. 

Redan Hippokrates ansåg epidemiska sjukdomar bero på skadliga faktorer 
i luften (miasmer). Miasmaläran var vida omfattad under 1600- och 1700-
talen. 

21. Se t ex King, L.S., The road to medical enlightment 1650—1695 (London 
1970), s 122. 

22. Foucault, M., Naissance de la clinique (Paris 1963), s 33. 

23. Schipperges, H., Moderne Medizin im Spiegel der Geschichte (Stuttgart 
1970), s 267. 

24. Graunt, J., Natural and Political observations, Mentioned in a following 
Index and made upon the Bills of Mortality (London 1632). The Bills 
behandlas utförligare i kapitel IV :3. 

25. Två tredjedelar av familjerna i flera stora Londonförsamlingar hade bara 
ett rum som bostad. Om St. Philips i Bethnal Green säger dess präst: 

»It contains 1 400 houses, inhabited by 2 795 families, or about 12 000 
persons. The space upon which this large population dwells, ins less 
than 400 yards (1 200 feet) square, and in this overcrowding it is 
nothing unusual to find a man, his wife, four or five children, and, 
sometimes, both granparents, all in one single room of ten to twelve 
square fett, where they eat sleep and work.» Engels, F. The conditions 
of the Working class inEngland (London 1982), s 62. 

»Not one father of a family in ten in the whole neighbourhood has 
other clothing than this working wuit, and that is as bad tattered as 
possible; many indeed, have not other covering for the night than these 
rags, and no bed, save a sack of straw and shavings.» Uttalande av Mr 
G. Alston, präst i St. Philips, Bethnal Green, citerat efter Engels, F. 
(1982), s 63. 

26. »That the dwellings of the workers in the worst portions of the cities, 
together with the other conditions of life of this class, engender nume
rous diseases, is attested on all sides. The article already quoted from 
the Artisan asserts with perfect truth, that lung diseases must be the 
inevitable consequence of such conditions, and that, indeed, cases of 
this kind are disproportionately frequent in this class. That the bad air 
of London, and especially of the working-people's districts, is in the 
highest degree favourable to the development of consumption, the 
hectic appearance of great numbers of persons sufficiently indicates. 
If one roames the streets a littel in the early morning, when the multi
tudes are on their way to their work, one is amazed at the number of 
persons who look wholly or half-consumptive. Even in Manchester the 
people have not the same appearance: these pale, lank, narrow-chested, 
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hollow-eyed ghosts, whom one passes at every step, these languid, 
flabby faces, incapable of the slightest energetic expression, I have seen 
in such startling numbers only in London, though consumtion carries 
off a horde of victims annually in the factory towns of the North.» 
Engels, F. (1982), s 129. 

27. Engels, F. (1982), s 185. 

28. Engels, F. (1982), s 222. 

29. Den källa han anför är Report of Commission of Inquiry into the state of 
Large Towns and Populous Districts. First Report, 1844. Appendix, jmf 
Engels (1982), s 136f. Han citerar bla tabeller för år 1843, enligt vilka 
dödligheten i hela England och Wales, med dåtida uttryckssätt var en per 
2.25% eller en död för varje 45 personer per år. I de stora städerna var den 
betydligt högre, en per 30.75 personer i Manchester, en per 31.20 i Liver
pool, en på 29 i Edinburgh, en på 30 (vissa år en på 22) i Glasgow. Han 
jämför också dödligheten i de fattigas och de rikas kvarter i bl a Manches
ter. I de förstnämnda är den ibland fyra gånger högre än i de sistnämnda. 
Naturligtvis blev både Engels källor och hans konklusioner hårt angripna. 
Granskad av senare forskning tycks dock Engels arbete stå sig förvånans
värt väl. Debatten om dess tillförlitlighet redovisas i bl a EJ. Hobsbawn 
i Labouring Men (London 1962), kap 6 och i Hobsbawns förord till 
Engels, F. (1982). 

30. Bland hans föregångare kan nämnas L. Villerme' som redan 1840 gav ut 
»Tableau de l'Etat physique et Moral des Ouvriers employe's dans les 
Manufactures de Coton, de Laine et de Soie» och Burets materialsamling 
från år 1840: »La misère des classes laborieuses en France et en Angle
terre». Även Ducpetiaux samlade in data om unga arbetares villkor i en 
rad europeiska länder, se vidare Hobsbawn, EJ., förordet till Engels, F. 
(1982). 

31. Flinn, M.W., inledning till nytryck av Chadwick, E., Report on the Sani
tary Condition of the Labouring Population of Great Britain, 1842, ny
tryck (Edinburgh 1965), s 11. 

32. Chadwick, E. (1965), s 167f. 

33. Chadwick, E. (1965), s 168. 

34. Chadwick, E. (1965), s 169. 

35. Chadwick, E. (1965), s 172. 

36. Chadwick, E. (1965), s 180. 

37. Chadwick, E. (1965), s 174. 

38. Stransky, E. (1965), »Some remarks on the History of development of 
our knowledge on the infectious nature of tuberculosis», Epsteme, 4(4) 
(1970), s 360. 

39. Stransky, E. (1970), s 360. 

40. Dubos, R. 8c Dubos, J., s 27. 

41. Rolleston, J.D., »The Folklore of Pulmonary Tuberculosis», Tubercle 
(1941), s 55ff. 

42. Rolleston, J.D. (1941), s 62. 

43. Rolleston, J.D. (1941), s 00. 

44. Lomax, E. (1977), s 356 och kapitel II not 00 ovan. 

45. Lomax, E. (1977), s 366, samt Wiseman, R., »A treatise on the King's-
evill», fjärde boken i Several chirurgicall treatises (London 1676). 
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46. Hagberg, C.A., Shakespeares Dramatiska arbeten, sv övers Del IX, s 60f. 

47. Machiavelli , N., Fursten, sv övers Bergman, H. (Stockholm 1914), s 69, 
jfr sv övers av Afzelius, F. (Stockholm 1867), s 17. I senare tidens förkor
tade upplagor finns denna passus ej medtagen. 

48. Neander, G. (1924), s 69. Neander cirerar prof. Bergius redogörelse inför 
akademien, där kuren ingående beskrivs. 

49. Bunyan, J., The Life and Death of Mr Badman (London 1680). Bunyan 
satt tolv år i fängelse och bör med tanke på den tidens fängelsehygien ha 
vetat vad han talade om. 

50. »This is not the end. This is not even the beginning of the end. But it 
is, perhaps, the end of the beginning», Winston Churchill, tal i Manson 
House, 10 nov. 1942. 

51. Philippe Aries har hävdat att döden tidigare varit något så vanligt och 
självklart att den inte omgavs med vare sig skräck eller förtvivlan, se 
Ariès, P. (1978), s 69. Med tiden, dvs mot slutet av 1700-talet och fram
över får man allt svårare att acceptera sina anhörigas död, Ariès, P. (1978), 
s 39 ff. Många andra forskare har polemiserat mot Ariès och bl a kallat 
hans teser för »nostalgisk uppbyggelse». Ilmer, D., »Buchesprechungen» 
Rescension av Ariès, P. (1975) Zeitschrift für Historische Forschung, 6 
(1979), s 213ff. 

52. Mansfield, K. Journal (1927), sv övers: Dagboksblad och brev (Stockholm 
1970), kommentar av Middeton-Murry, J. 

53. Till dessa hör flickan Fantine i Victor Hugos »Samhällets olycksbarn» och 
suputen Holm i Selma Lagerlöfs »Körkarlen». Några av de mest övertygade 
ateisterna ändrade uppfattning på dödens tröskel och kastade sig i famnen 
på någon religion, ofta med moralistiska förtecken. Den engelske teckna
ren Aubrey Beardsley (1871—1898), känd för sina illustrationer till flera 
av Oscar Wildes verk var en av dem. Han gav på dödsbädden order om att 
alla hans s k dekadenta konstverk skulle förstöras. 

54. Dubos, R 8c Dubos, J. (1953), s 248, se även Dubos, R. Mirage of Health 
(London 1960), s 190 samt Sontag, S. (1981), s 37. 

55. Sontag, S. Sjukdom som metafor (Stockholm 1981), s 44. 

56. Schneegans, M. Molière (Berlin 1902), s 159. 

57. Beskow, A. »Från 'Fader Movitz' till lungsjuka lejon», Kvartalsskrift, 
Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och lungsjukdomar, 77:4 (1977), 
s 102f. 

58. Strindberg, A., »Över molnen» i Utopier i verkligheten (Stockholm 1885), 
se Beskow, A. (1977), s 103. 

59. Lagerlöf, S., Nils Holgerssons underbara resa (Stockholm 1906-07), kapit
let om »Lille Mats och Åsa Gåsapiga», jfr Vi och Ni (1944) och Fallmark, 
S., »Selma Lagerlöf och Svenska Nationalföreningen», Svenska National
föreningen mot tuberkulos Kvartalstidskrift, 44:3 (1949), s 45f. 

60. Vallmark, S. (1949), s 47ff. 

61. Koch, M., »Ellen, en liten historia», Valda verk, 7 (Stockholm 1940). 

62. Münchs första målning av »det syke barn» förvaras på Nationalgalleriet 
i Oslo, den målades 1885-86. Den sista målningen av motivet gjordes 
1926-27 och finns på Munchmuséet i Oslo. Göteborgs konstmuseum har 
en version från 1896 och Thielska galleriet har en replik av den. Munch 
har även gjort ett flertal etsningar med samma motiv som spritts runt värl-
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dens museer. En serie komplicerade färglitografier förvaras på Munch-
muse'et. 
Münchs experiment med hårets röda toner för tankarna till haemoptysens 
skummande rött. 

63. Anderssen-Nexö, M., »Martin Andersen-Nexö berättar om ungdomsårens 
kamp mot tuberkulos» Vi och Ni, 2 (1941), s 43. 

64. Lidman, S. Hjortronlandet, (Stockholm 1955, 3:e uppl 1968), s 171ff. 

65. Lindgren, A. Bröderna Lejonhjärta (1973), 5:e uppl Avesta 1983 , s 5f. 

66. Guftafsson, L., Författarnas litteraturhistoria. De utländska författarna, 
3 (Malmö 1982), s 78. 

67. Mann, T., Der Zauberberg (Berlin 1924), sv övers: Bergtagen (Uddevalla 
1976), två delar. 

68. Gide, A. »L'Immoraliste» (1902), Ouvres completes dé André Gide (Paris 
1917), s 1-17. Sv övers Den omoraliske (Stockholm 19XX). 

69. Mårtensson, S., Eugene O'Neills dramatik (Stockholm 1957), s 20. 

70. Gustafsson, L. (1982), s 78. 

71. Kessle, G., Expressen, 1982-08-21. 

72. Vallmark, S., »Den lungsjukes psyke», Svenska Nationalföreningen mot 
Tuberkulos Kvartalsskrift, 1 (1953), s Iff och däri anförd litteratur. 

73. Vallmark, S. (1953), s 16. 

74. Dubos, R. 8c Dubos, J. (1953), s 64f. 

75. Ebstein, E. (1932), s 64f. 

76. Myrdal, J., Expressen, 1982-08-21. 

77. Schweizaren Jenö Kollarits var läkare och själv tbc-sjuk. Med sina många 
uppsatser på 1920-talet bidrog han till att en rad av de vildaste spekula
tionerna om de lungsjukas karaktär upphörde. 

78. Keats, J. »Sonnet» ur The Poethical works of John Heates (London 1914), 
s 303. 

79. Brod, M., Franz Kafka, sv övers (Stockholm 1949), s 180. 

80. Tideström, G., Edith Södergran (Helsingfors 1949), s 169. 

81. Kissen, D.M., Emotional Factors in Pulmonary Tuberculosis (London 
1958), kap IV, s 89ff, samt Vallmark, S. (1953). 

82. Ebstein, E. (1932), s 39ff. 

83. Bellman, C.M., Fredmans Epistlar nr 30 (Stockholm 1787); Gustafsson, 
L., red, Svensk dikt (Stockholm 1980), s 133. 

84. Kellgren, J.H., Samlade skrifter (Örebro 1837), företalet. 

85. Lawrence, D.H., Selected Letters (Middlesex 1950), s 177. 

86. Norrild, S., Dansk litteratur (Köpenhamn 1949), del II, s 78. 

87. Ebstein, E. (1932), s 146. 

88. Morgenstern, C., Alle Galgenlieder (Wiesbaden 1958). 

89. Löwenhjelm, H., Dikter (Stockholm 1927). 

90. Dahlstedt, E., »Konsten på österåsens sanatorium», otryckt, Svenoniuska 
Samlingen, Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet (1960), 
s 25. 
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91. Amiel, H.F., Fragments d'un Journal Intime, två delar (Geneve 1883-84). 

92. Basjkirtseff, M., »Journal de Marie Basjkirtseff», 2 delar (Paris 1887). 

93. Mansfield, K. (1970), s 146. 

94. Kinberg, S.A., »Anteckningar från seminarie- och lärarår i Göteborg 1864-
1868» i Olsson, O.E. (red), Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 
105 (Stockholm 1961), s 274f. 

95. Wundt, W., Erlebtes und Erkantes (Stuttgart 1920), s 116f. 

96. De skönlitterära källorna måste hanteras med stor försiktighet. I en artikel 
om »Diktning og historié» Studier i historisk metode (Trondheim 1977), 
Bd 12, s 92ff. gör den norske historikern Jarle Simonsson några nödvän
diga distinktioner. Han konstaterar att källanalysen måste ta upp frågan 
om författarnas representativitet vad gäller ett tidsskedes allmänna atti
tyder. Redan genom sin yrkesroll är diktaren »atypisk». A andra sidan 
fungerar författarna också som producenter av åsikter och ideologier som 
kan förändra faktiska förhållanden. 

I samma band har Edvard Bull en artikel om »Skjönlitteraturen som 
socialhistorisk kildemateriale», där han radar upp några kriterier för bruket 
av skönlitteratur som historiska källor. Han betonar att det snarare är 
upplevelsen av verkligheten än verkligheten själv vi kan få besked om. Det 
är heller inte alltid de litterärt mest högtstående verken som ger bäst in
formation om ett mentalt klimat, snarare skillingtryck och populärpress, 
Bull, E. (1977), s 75ff. 

97. Goubert, J.P., »Malades et medecins en Bretagne 1770—1790» (Paris 1974), 
s 126. 

98. Redan Huizinga skrev att 
»till och med politisk historia, med risk att negligera fakta, måste ta 
med i beräkningen illusioner, fantasier, dårskaper», 

se Hizinga, J., Ur medeltidens höst (Stockholm 1927), s 98. 

99. Goubert, J.P. (1974). 

100. »L'histoire des mentalités c'est l'histoire du 'troisième niveau', celui des 
superstructures idéologiques, que l'on aborde après celui des structures 
économiques ou sociales. L'une des plus passionnâtes et en même 
temps dea plus complexes, séfiant toute réduction mécanique, ou 
appauvrissante. Elle a abordé les niveaux de la pensée claire: l'idéologie, 
la diffusion de la culture, dans le élites comme dans les masses popu
laires; elle se tourne de plus en plus ver l'inconscient collectif. — C'est 
l'histoire des attitudes devant la vie, devant la naissance, devant la 
couple et la famille...devant la mort.» 

Vouvelle, M., Mourir autrefois. Attitudes collectives devant la mort aux 
XVIIe etXVIIIe siècles (Paris 1974), s 9. 
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Kapitel IV. Dödligheten i tuberkulos under de senaste två hundra åren, inter
nationellajämförelser sid 99-133 

1. Malthus, T. R., Essays on the Principle of Population (London 1802). 

2. Ämnet behandlades ingående vid Société de Démographie historiques och 
the International Union for the Scientific Study of Populations gemensam
ma konferens »Malthus hier et aujourd'hui», Paris Unesco, 27-30 maj 1980, 
se Dupâquier, J. 8c Fauve-Chamoux, A. (ed), Malthus past and present 
(London 1983). Redan 1945 publicerade Joseph J Spengler en utförlig 
presentation av Malthus teorier, se Spengler, J J., »Malthus's total Popula
tion Theory: A restatement and reappraisal», Canadian Journal of Economic 
and Political Science, 11 (1945), s 83-110, 234-264. Se även Loschky, D.L., 
»Economic Change, Mortality and Malthusian Theory», Population Studies, 
30, 3 (1976), s 439ff. Se vidare Imhof, A.E. 8c Larsen, 0 (1975), s 272f och 
där anförd litteratur. 

3. Smith, A., An inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations 
(1776, ed Cannan, New York 1937), s 81. Se även Young, A., Political 
Arithmetic, del I (London 1774), s 61. J.J. Spengler analyserar utförligt 
Adam Smiths syn på befolkningen i »Adam Smith on Population», Popula
tion Studies, 24 (1970), s 377-388. 

4. Ämnet har varit föremål för omfattande forskning, se t ex Glass, D.V. 8c 
Eversley, D.E.C. (1965); Flinn, M.V., »British Population Growth 1700— 
1850», Economic History Society (London 1970); Habakkuk, H.J., »Popu
lation problems and European economic development in the late eighteenth 
and early nineteenth centureis», American Economic Review, 53 suppl 
(1963); Jones, E.L. & Mingay, G.E. (ed), Land, Labour and Population in 
the Industrial Revolution (London 1967); Clapham, J.H., An economic 
History of Modern Britain (2nd ed, Cambridge 1930); Cipolla, C.M. (ed), 
The Fontana Economic History of Europe: The industrial revolution (Glas
gow 1975); Coale, A.J. & Hoover, E.MPopulation growth and economic 
development in low Income countreis; a Case Study of In dias Prospects 
(Princeton 1958); Lee, W.R. (ed), European Demography and Economic 
Growth (London 1979); Floud, R. & McCloskey, D., The Economic History 
of Britain since 1 700, del 1 (Cambridge 1981). 

5. Goubert, P., Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, två delar (Paris 
1960), del 1, s 45-59. 

6. Wrigley, E.A. 8c Schofield, R. (1981), s 451. 
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115. Världskrigen erbjöd många tillfällen att studera nu tritio nens betydelse, 
se t ex E. Gräfe, »Unternährung und Krankheit», Deutsches me dis che s 
Wochenschrift, 75 (1950), s 441. Tysklands tbc-frekvens fördubblades 
1956 när en akut livsmedelsbrist rådde. Den sjönk sedan till förkrigsnivå 
1948 när tillgången på livsmedel åter förbättrades. Se även W.W. Siebert, 
»Beobachtungen über den jetzigen Verlauf der Tuberkulose», Arztl 
Wochenschrift, 1 (1946), s 134, som fäster uppmärksamheten vid att 
tuberkulosen var mer malign och med högre letalitet under året 1946 än 
tidigare. Lebhart, A. & Zuppinger, A. har i »Gestalt und Frühverlauf der 
Tuberkulose bei Hungerkrankheit» i samlingsvolymen Hungerkrankheit, 
hunger ödem, hunger tuberkulöse, historische, klinische, patophysiolo-
gische und patologisch-naltomische Studien und Beobachtungen an ehema
ligen Insassen aus Konzentrationlagern (Basel 1948), levererat ett förfär
ande åskådningsmaterial av krigets härjningar. Ett stort antal fångar från 
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koncentrationsläger i Tyskland har efter kriget genomgått utförliga medi
cinska undersökningar, jämförelser har sedan gjorts med samma personers 
hälso-status före kriget. 
Palmer, C.E., Jablon, S. 8c Edwards, P.Y. har i en undersökning visat att 
land 70 000 vita rekryter i USAs flotta (1941-49) förekom fyra gånger så 
mycket tuberkulos bland de som var 15% eller mer underviktiga än bland 
de övriga, se »Tuberculosis morbidity of young men in relation to tuber
culin sensitivity and body vuild», American Review of Tuberculosis, 
76 (1957), s 517. Även I. Leitch påvisade i en studie, »Diet and tuberculo
sis», Proc. Nutritional Society, 3 (1945), s 156, att kostens sammansätt
ning, inte bara det totala kaloriintaget hade vital betydelse. Undersök
ningen avsåg elever vid en norsk sjöskola. Tbc-frekvensen sjönk när kostens 
sammansättning ändrades även om det totala kaloriintaget var detsamma 
som tidigare. J. Downes har i »An experiment in the control of tuberculo
sis among Negroes», Milbank Memorial Fund Quaterly, 28 (1950), s 127, 
undersökt 194 personer som hade tbc i sina familjer. De delades in i två 
grupper. Den ena fick vitamin och mineraltillskott, den andra ej. Den förra 
gruppen hade signifikant färre tbc-fall än kontrollgruppen. 
Även svenska studier finns som påtalat sambanden mellan nutrition och 
tuberkulos, se nedan kap V, not 41. I kapitel IX:2 nedan undersöks 
tuberkulosens omfattning bland Stockholmspopulationer med vitt skilda 
kosthåll. 

116. Faber, K., »Tuberculosis and Nutrition», Acta Tuberculosis Scandinavia, 
12 (1938), s 289, tab 1. 

117. Dubos, R. 8c Dubos, J. (1953), s 141 och Faber, K. (1938), s 287ff. 

118. Me di ein al be retning for Kongeriket Danmark, Sundhetsstyrelsen 1945 och 
1950 (Köpenhamn 1947 och 1952), tab 13 (1947) och fig 41 (1952). 

119. Faber, K. (1938), s 302. 

120. Shimao, T. (1956), s 201f. 

121. Ibid. 

122. Shimao, T. (1956), s 211. 

123. Bariety, M. 8c Barrabe, M., »Etude sur les formes actuelles de la tubercu
lose des séreuses chez l'adulte. Influence des conditions de vie», Recueil 
des Travaux de Vinstitut National d'Hygiène, 1 (1943), s 214, och Bariety, 
M. 8c Boulenger, P., »Tuberculose et Nutrition», Paris Medical, 33, 36 
(1943), efter Marche, J. 8c Gounelle, H., »The relation of Protein scarcity 
and modification of blood Protein to Tuberculosis among undernourished 
subjects», The Milbank Memorial Fund Quaterly, 28 (1950), s 117. 

124. Marche, J. & Gounelle, H. (1950), s 114. 

125. Marche, J. 8c Gounelle, H. (1950), s 116f. 

126. Arosenius, I. (1917-1950), tab 1-2. 
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Kapitel V. Tuberkulosens demografiska struktur i Sverige sid 134-159 

1. Nylén, E., »Om tuberkulosdödlighetens sociala och ekonomiska betydelse», 
Meddelande från Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, nr 25 (Stock
holm 1936), s 3f. 

2. Preston, S.H., (1976), s 60 samt tab 3.4 och 5.2. 

3. Preston, S.H., (1976), s 90 samt tab 5.1 och diagram 5.1. 

4. Medin, O., Om späda barns skydd mot tuberkulos (Stockholm 1926), s 3ff. 
5. Se även kap I:XX och IV:3. 

6. Wallgren, A., »Some aspects of tuberculous meningitis and the possibility 
of its prevention», The Journal of Pediatrics, 5:3, (1934), s 291. 

7. Meindl, J.L., 8c Meindl, C.O., »Tuberculous meningitis in the 1830s», The 
Lancet, march 6, (1982), s 554 f. 

8. Shimao, T., (1956), appendix 1. jfr även Logan, W.P.D. 8c Benjamin, B., 
»Tuberculosis statistics for England and Wales 1938—1955, an Analysis of 
Trends and Geographical Distribution», General Register Office, Studies on 
Medical and Population subjects, 10 (London 1957), tab 5, s 10. 

9. Nylén, E., »Om tuberkulosdödligheten i Sverige under senare tid», Medde
lande från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, nr 24 (Stockholm 
1935), s 8ff och Nylén, E., (1936), s 4 ff. Värdet av BNP enligt Krantz, O., 
8c Nilsson, C.A., Swedish National Product 1861 —1970. New Aspects on 
Methods and Measurements (Lund 1975), tab 1:1. 

10. Försäkringsexperten Sven Palme, försökte redan 1904 uppskatta vad han 
kallade »individens ekonomiska värde». Han beräknade dels vad alla med
borgares sammanlagda värde var, dels vad det skulle ha blivit, om inte lung
soten hade funnits, om alla lungsjuka i stället för att vara tärande skulle 
ha bidragit som de normalfriska till samhällets försörjning ett normalt antal 
år. Skillnaden mellan de båda beloppen blev nära en miljard kronor. Till det 
kunde fogas statens direkta kostnader för lungsotsvården. Medelinkomsten 
för en vuxen var vid den tiden 850:- per år. I dagens penningvärde skulle 
siffran på vad lungsoten då, dvs 1904, kostade det svenska samhället ligga 
någonstans uppåt 100 miljarder kronor. Även om beräkningarna är vanskliga 
och metoden otillfredsställande redovisad, får vi ett begrepp om vilka 
dimensioner tuberkulosens ekonomiska skadegörelse hade. Och det bara i 
ett litet land som Sverige. 
Sven Palmes slutord i rapporten löd: 

»Den är stor denna summa av ca 1 000 millioner kronor, som det skulle 
gälla att genom antituberkuloskampen i möjligaste mån söka vinna åt 
fosterlandet. Men helt visst vida större är den, hvarje kalkyl trotsande 
summan af allt det kroppsliga och andliga lidande, som lungsoten bringar 
öfver folket.» 

Palme, S., »Tuberkulosen från social synpunkt», Svenska Nationalföreningen 
mot Tuberkulos, Ströskrift nr 1 (1904), s 30. 

11. Se Dublin, L.I., 8c Lotka, AJ., The Money value of a Man (New York 1946), 
passim samt Preston, S.H., et alii (1972), tab 4. 

12. Se vidare Preston, S.H., et alii (1972), s 50f, där problemet närmare utreds. 
Genom att kombinera olika dödsorsaker kan problemet i viss utsträckning 
hanteras, se vidare samma författare, tab 4. 

13. Se även oven not 10 samt Myhrman, G., »Vad kostar tuberkulosen?», 
Status, 1940:5, s 5f; Dahlberg, G., »En sjukdoms socialekonomiska betydel
se», Svenska Läkartidningen 1947:45, s 2154ff; Rydenfelt, S., »Sjukdomarna 
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och samhället, en ekonomisk undersökning », S venska Läkartidningen, 
1945:6, s 289ff. 

14. Preston, S.H., (1976), s 59ff. 

15. Philip, K., »Hvor mange Leve- og Arbejdsaar koster Tuberkulosen aarligt 
Danmark»,Nordisk Medicin, 10:2 (1940), s 203. 

16. Dublin, L.I., 8c Whitney, J., »On the costs of Tuberculosis», American Sta
tistical Association, vol XVII (1920-21), s 441ff, tab II. 

17. Rydenfelt, S., Sjukdomarnas samhällsekonomiska aspekt, otryckt, National
ekonomiska institutionen, Lunds universitet (Lund 1949), jfr Lindgren, B., 
Cost of illness in Sweden 1964—1975, (Malmö 1981), s 147ff. 

18. Rydenfelt, S., (1949), s lOOf. I Tuberkulosregistret för 1945 upptas drygt 
95 000 personer med tbc, periodprevalensen hade ökat de tre föregående 
åren men sjönk från 1945. Incidensen, dvs antalet nytillkomna var samma år 
drygt 17 000 personer. Antalet fall med sk öppen tuberkulos var nästan 
10 000 , se »översikt över tuberkulosvårdanstalternas och dispensärernas 
verksamhet under år 1945», Svenska Nationalföreningens Kvartalstidskrift, 2, 
(1946), s 42f. 

19. De i figur 16a och b redovisade procentuella åldersandelarna korresponderar 
mot följande bröst- och lungsotsdödlighet: 

Åldersspecifik lungsotsdödlighet i sju socknar, per 1 000 av MFM, enligt 
defA+B 

Ålder Fle Gun Loi Tra Svn Tua* Nea Haa 

0-4 3.63 5.63 2.49 6.52 13.78 2.21 3.51 
5-19 1.29 1.36 0.54 0.75 1.61 0.24 0.27 1.62 
20-39 2.41 2.54 1.89 2.96 5.25 1.15 1.31 3.07 
40-59 4.98 2.03 3.78 4.44 19.03 2.55 2.65 6.01 
60—w 10.57 4.67 9.62 10.22 18.49 4.96 3.72 10.63 

Summa 3.49 4.67 2.67 3.68 6.83 1.72 1.74 3.86 

* 11 personer saknar ålder. 

Åldersspecifik lungsots dödlighet i sju socknar, per 1 000 av MFM, enligt 
def A 

Ålder Fle Gun Loi Tra Svn Tua Nea Haa 

0-4 0.24 0 0 0.51 0.52 0.09 0.38 1.67 
5-19 0.88 0.52 0.22 0.40 0.47 0.08 0.10 1.18 
20-39 1.47 2.09 0.89 2.12 1.83 0.64 0.92 2.23 
40-59 1.66 0.74 1.38 2.91 4.27 0.90 1.51 3.89 
60—w 3.43 1.87 2.14 6.65 8.84 1.30 1.67 2.66 

Summa 1.38 1.06 0.78 2.51 2.28 0.58 0.77 2.21 

* * 9 personer saknar ålder. 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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2 0 .  Total dödlighet i Tuna hos olika åldersgrupper per 1 000 av MFM i tioårs-
medeltal 

y mi 
/(\r\ 

. . . N"-rï^f,. 1% 

K  H - X X  * •  X X  X X X 1  ^  (  

1805-11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91-
1810 20 30 40 50 60 70 80 90 94 

6 0 - W  

4 0 — 5 9 å r  

20 —39 år 

v  - X  X X X  5 — 1 9 â r  

0 - 4  à r  

— X  — X  Totalt 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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21. Total dödlighet i Svinnegarn hos olika åldersgrupper per 1 000 av MFM 
i tio år smede 11 al 

120 

100 

A /  
<A 

180C-11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91-

Förklaringar: se not 20. 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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22. Malthète, R., »A propos de l'âge phtisiogène», Revue de la Tuberculose, 
10, (1946), s 302ff; Frost, W.H., »The age selection of mortality from 
tuberculosis in succesive decades », American Journal of Hygiene, vol XXX 
(1939), s 9Iff; Dahlberg, G., »Mortality from tuberculosis in some coun
tries», British Journal of Social Medicine, 4 (1949), s 220ff; Daw, R.H., 
»The trend of mortality from tuberculosis», Journal of the Institute of 
Actuaries, 76 (1950), s 143ff; Springett, V.H., »An interpretation of statis
tical trends in tuberculosis», The Lancet, March 15 (1952), s 522ff; Logan, 
W.P.D., 8c Benjamin, B., (1957), s 15ff samt Benjamin, B., Social and 
Economic factors affecting mortality (Haag 1965), s 20. 

23. Preston, S., (1976), s 90, tab och fig 5.1. 

24. Spicer, C.C., »The generation method of analysis applied to mortality from 
respiratory tuberculosis», Journal of Hygiene, 53,3, (1954), s 36Iff; 
Andvord, K.F., »What can we learn by studying tuberculosis by genera
tions?», Norsk Mag.Laegevidenskap, 91, (1930), s 642, jfr även med Logan, 
W.P.D. &: Benjamin, B., (1957), s 15, Springett, V.H., (1952), s 523ff, Daw, 
R.H., (1950), s 146, Frost, W.H., (1939), s 96. 
I ett flertal kalenderårs baserade studier dras dock slutsatsen att en ålders-
transition skett, se Conybeare, J., »The effects of mortality of recent 
advances in treatment», Journal of the Institute of Actuaries, vol LXXIV, 
s 61, där han säger »death from pulmonary tuberculosis has tended to be 
postponed to middle life», och Elderton, W.P., »Merchant seamen during the 
war», Journal of the Institute of Actuaries, vol LXIII, s 282, »he was under 
the impression that there hade been a shift in the incidence of tuberculosis 
toward older ages», se även de svenska tuberkulosforskarna Dahlström, G., 
& Sjögren, I (1982), s 175, »Tidigare drabbades framförallt unga människor, 
numera är sjukdomen vanligast bland äldre». 

25. Springett, V.H., (1952), s 525 och hos honom refererade studier. 

26. Genom att beräkna utjämnade dödsrisker, dvs ett glidande medelvärde, mot
verkas fluktuationer till följd av kalenderårsgränser. 

27. Larsen, B., »Host defensive mechanisms in Obstetrics and Gyneacology», 
Clinics in Obstetrics and Gyneacology, 10, april (1983), s 39 och 5Iff. 

28. Men dessa förhållanden var länge oklara, vilket framgår av den debatt som 
fördes ännu under 1930-40-talen, se t ex Alexander, H., »Tuberkulose und 
Schwangerschaft», Zeitschrift für Tuberkulose, 83, (1939), s 71; Grisolle, A. 
»De rinflunce, que la grossesse et la phthisie pulmonaire exercent réci
proquement l'une sur l'autre», Archive gêner, de médecine, 22 (1941), s 41. 
För svenskt vidkommande se Bovin, E., »Om graviditet och lungtuberkulos», 
Hygiea, 95, 24 (1933), s 945; Rohlin, S., »Bidrag till frågan angående lung
tuberkulos och graviditet», Svenska Läkartidningen, nr 49 (1940), s 1941. 
Uppfattningen att graviditeter inverkade positivt på tuberkulos var djupt 
rotad. Sven A. Hedin skrev t ex i sin allmänt spridda Handbok för prack-
tiska läkarevetenskapen (1796), s 2: 

»Ja äfven lungsoten stannar i sitt lopp under denna tiden och de heck-
tiska febrarne synas då af taga. Detta bevisar huru helgad Naturen anser 
en med lifsfruckt välsignad Qvinna.» 

29. Medicinaren Ulf Högberg, Kvinnokliniken Umeå, avser att utförligare ana
lysera mödradödsfallen i en avhandling om mödradödlighetens sekulära 
förändringar i Sverige. 

30. Neander, G., »Anstalten Hälsan i Norrbotten och studier över tuberkulosens 
spridningsförlopp i Sverige», Meddelande från Svenska Nationalföreningen 
mot tuberkulos, nr 17, (Stockholm 1927), s 26. 
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31. Runborg, C., & Sundbärg, G., (1905), s 207. 

32. Ibid. 

33. Lindorm, E., »En död arbetarhustru», Min värld, (Stockholm 1918), s 29, 
nytryckt i Gustafsson, L. (1978), s 548f. 

34. Dahlberg, G., (1949), s 223 och ovan i noterna 22 och 24 anförd litteratur. 

35. Hillerdal, O., »Från 20.054 till 991 på 35 år», Kvartalsskrift för Svenska 
Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar, 75:3 (1980), s 98. 

36. Meyer, S.N., »Statistical investigations of the relationship of tuberculosis 
morbidity and mortality to infection», Acta Tuberculosea Scandinavica, 
Supplementum 18 (Köpenhamn 1949), s 190ff, se även Styblo, K., Meijer, 
J., 8c Sutherland, I., »The Transmission of tubercle bacilli, its trend in a 
human population», Tuberculosis surveillance research unit, nr 1, XLII, 
Bulletin of the International Union against Tuberculosis, (1969). 

37. Malthète, R., (1946), s 303f, fig 1 och 2 samt Logan, W.P.D., & Benjamin, 
B., (1957), diagram 1, s 5. 

38. Totalt finns ca 4 000 personer med aktiv tuberkulos registrerade i tuberku
losregistret i december 1982, varav 74% med postprimär tuberkulos. 

39. Genom att allmän BCG-vaccination upphörde 1975 i Sverige förväntas dock 
antalet insjuknade barn öka i framtiden, inte minst beroende på de ökade 
internationella kontakterna. Sjukdomen är fortfarande allmänt utbredd i 
stora delar av världen, främst utvecklingsländerna. 

40. Förhållandet har inte tidigare uppmärksammats, men framgår av Tuberku
losregistrets mortalitetsdata om dessa sammanställs köns- och åldersspeci-
fikt för längre tidsperioder. 

41. Moderna undersökningar i klinisk nutrition visar på starka samband mellan 
alkoholmissbruk, försämrad nutrition och tuberkulos, se t ex Hanngren, Â., 
8c öhnell, B., »Den socialmedicinska bakgrunden vid aktiv tuberkulos», 
Socialmedicinsk tidskrift, 4, (1969), s 225; Hanngren, A., 8c Reizenstein, P., 
»Malnutrition och tuberkulos», Klinisk Nutrition, (1968), s 220ff; Marjatta 
Karvonen har i en otryckt licentiatavhandling utförligt analyserat förhållan
det mellan tuberkulos och alkoholmissbruk i norra Finland för en längre 
tidsperiod, se Karvonen, M., Tuberkuloosin alueelliset piirteet oulun 
länänissä, Oulun Ylipisto, (Oulu 1980), se särskilt s 42f. 
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Kapitel VI. Tuberkulosens regionala mönster i Sverige sid 160-183 

1. Statistiken över lungsotsdödlighet finns redovisad länsvis för fyra av de fem 
första formulären, se bilaga I. För perioden 1777—1794 är uppgifterna däre
mot insamlade på stiftsnivå. 

2. Observera att den första kartbilden även inbegriper bröstsjukdom. 

3. Dahlberg, G., »Mortality from Tuberculosis in some countries», British 
Journal of Social Medicine, 4 (1949), s 225. 

4. Se vidare handskrivet manus i Befolkningsstatistiska byråns arkiv Serie BII, 
C:1 SCB:s arkiv. Sammanställningen över länen utgår där från formulär IV. 
Troligen avses dock formulär III och rubriken »håll och styng, bröstfeber» 
eftersom 1805 års tabeller utgör underlag och i dem är såväl läns- som 
prosteritabellerna redovisade enligt formulär III. 

5. Om Finland inkluderas: 3.3 miljoner och 75 000 döda. 

6. Halland, som har den högsta andelen bröst- och lungsjukdomar har t ex 
en mycket liten andel döda i bristsjukdomar. Den höga andelen bröst- och 
lungsjukdomar består dock främst av håll och styng/bröstfeber. Länets 
lungsotsfrekvens är betydligt lägre än rikets samtidigt som andelen håll och 
styng/bröstfeber är dubbelt så stor som riksgenomsnittet. Förhållandena är 
desamma i Älvsborgs län, dvs låg dödlighet i bristsjukdomar och lungsot men 
hög i håll och styng/bröstfeber. 

På Gotland var dödligheten i både lungsot och övriga bröstsjukdomar 
liksom i bristsjukdomar låg. Inga avlidna i skörbjugg eller dragsjuka redo
visas, endast ett fall av engelsk sjuka, resterande består av vattusot, den mest 
svårbedömbara dödsorsaken inom gruppen bristsjukdomar. I Skaraborgs län 
var antalet döda i dragsjuka anmärkningsvärt högt, hela 18 personer dog till 
följd av ergotism år 1805. 

över 8% av dödligheten i Västmanland består av bristsjukdomar. 
Gruppen bröst- och lungsjukdomar är likaledes högre än riksgenomsnittet. 
Om man särskiljer lungsoten från håll och styng/bröstfeber, framgår att 
lungsotens andel är särskilt stor, den högsta i landet, om Stockholm stad 
undantas (se tabell B:2 och C:2 i bilaga X). Gruppen bristsjukdomar består 
av en anmärkningsvärt hög andel engelsk sjuka, dvs rakitis, nästan 5% eller 
över 100 döda. Även andelen vattusot är förhållandevis stor. Här är således 
såväl bristsjukdomar som lungsot samtidigt stora dödsorsaker. De epide
miska sjukdomarna är däremot få. 

I Västernorrlands län är andelen bristsjukdomar också hög (8.6%). De 
består huvudsakligen av engelsk sjuka och vattusot. Här är dock både lung
sot och håll och styng/bröstfeber avsevärt lägre än riksgenomsnittet. 

I Mälarområdet är både andelen lungsot och bristsjukdomar hög medan 
däremot håll och styng/bröstfeber är avsevärt lägre än riksgenomsnittet. 
Förhållandena är ännu mer uttalade i Stockholm stad. Anmärkningsvärt är 
för Stockholm stad den likaledes höga dödligheten i slag, ca 1/4 av alla 
dödsorsaker. 

7. Se även Högberg, U., »Rakit och kosthåll», Läkarjournalen, 3 (1983), s 28f. 

8. Halland hade en håll och styng/bröstfeberdödlighet som var dubbelt så hög 
som landets. Vid ålders- och könsstandardisering steg denna ytterligare. 

9. Se nästa sida. 

10. Se t ex Ericsson, B., »De anlagda städerna i Sverige», Urbaniseringsprocessen 
i Norden, del II (Oslo 1977), s lOOff och tabell 2 på s 121 i densamma. Se 
även Hellspong, M., »Städer», i Hellspong, M., & Löfgren, O., Land och Stad 
(Lund 1972), s 179. 
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9. Lungsotsdödlighet i Norrlands prosterier år 1805, ålders- och könsstandar-
diserat mot Norrlands lungsotsdödlighet (män + kvinnor), landsbygd och 
städer, CR* per 1 000 av befolkningen. 

Jfr kap VIII, not 19. 

Källa: Statistiska tabeller, tab I-III för prosterier och län, Demografiska data -
basen, Umeå universitet. 
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11. Hellspong, M., (1972), s 197. Städernas begränsade storlek och agrara karak
tär har påtalats, se t ex Heckscher, E.F., »Städernas plats i Sveriges samhälls-
historia», Ekonomisk Tidskrift, (1938), 
Arthur Imhof påpekar att »die dörflichen Verhältnisse in der Stadt» är en 
träffande beskrivning av de flesta svenska och finska städerna under 1700-
talet och 1800-talets första del, se Imhof, A.E., »Der agrare Charakter der 
schwedischen und finnischen Städte im 18. Jahrhundert im Vergleich zu 
Mittel- und Westeuropa», Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 
bd 88 (Hannover 1974), s 197. Förhållandena är inte unika. Fernand 
Braudel har t ex myntat begreppet »villes rurales» för många mellaneuro-
peiska städers vidkommande, men tidsperspektivet är då ett annat. Braudel 
m fl avser medeltida stadsförhållanden, se Braudel, F., Civilisation matérielle 
et capitalisme, bd 1. (Paris 1967), s 373. Se även senare upplaga av del 1: 
Civilisation matérielle économie et capitalisme : Les Structures du Quotidien: 
Le possible et L'Impossible (Paris 1979), sv översättning Det möjligas grän
ser. Civilisationer och kapitalism 1400—1800, del 1 (Stockholm 1982). 
Braudel skriver: 

»I själva verket skiljer sig stad och landsbygd aldrig åt som olja och vatten. 
De är på samma gång separata och sammanknutna, delade och förenade.» 

Braudel, F.„ (1982), s 438. Han poängterar också att de otaliga småstäderna 
knappast kunde skiljas från landsbygdens liv, se s 438ff. 

12. Gävle hade dock en tbc-dödlighet på 5.56 o/oo eller index 221, jämfört med 
hela riket. Beräknas index mot rikets köns- och åldersstruktur erhålls SRR-
tal om 273 och 206 för män respektive kvinnor. 

13. Förloppet finns översiktligt redovisat i öhngren, B., »Urbaniseringsprocessen 
i Sverige 1840—1920», Urbaniseringsprocessen i Norden, del III (Oslo 
1977), s 261ff. Folkmängdens numerära omfördelning och vitalstatistiska 
utveckling i förhållandet landsbygd — städer finns redovisat hos öhngren, 
B., (1977), i bilaga 2, för perioden 1821—1920. 

14. Wallentin, H., »Sociala aspekter av det industriella genombrottet i Sverige», 
otryckt, Ekonomisk historia, Göteborgs universitet (1980), s 28, jfr öhn
gren, B., (1977), s 271 som tidigarelägger proportionerna något decennium. 

15. Avser tiden 1806—1850, efter Lindman, C., Sundhets- och befolkningsför
hållanden i Sveriges städer 1851—1909, (Helsingborg 1911), s XX i inled
ningen. 

16. öhngren, B., (1977), s 290 och bilaga 5 därstädes. 

17. Gårdlund, TIndustrialismens samhälle, (Stockholm 1955), s 295. 

18. Gårdlund, T., (1955), s 296, jfr Gustafsson, U., Industrialismens storstad, 
(Stockholm 1976), s 28 ff. 

19. Så var förhållandena i Södertälje under 1860-talet. Staden intog endast 
femte plats bland de hårdast drabbade städerna om man beräknar tbc-fre-
kvensen i förhållande till medelfolkmängden. Samtidigt hade staden den 
högsta andelen avlidna i lungtbc, 20.8%. Decenniet därefter ökar emellertid 
tbc-frekvensen till 6.13 o/oo, vilket gör tbc-frekvensen till den högsta oav
sett beräkningssätt. 

20. Eskilstuna hade under 1860-talet den högsta tbc-frekvensen bland städerna, 
4.64 o/oo, men kommer endast på sjätte plats om mein beräknar andelen 
lungtbc av alla dödsfallen (14.7%). Senare ökar också tuberkulosens andel 
av tuberkulosen. 

21. Under 1870-talet hade Södertälje den högsta tbc-frekvensen enligt båda 
beräkningssätten och under 1880-talet gällde motsvarande för Eskilstuna. 
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I de små städerna är variationerna betydeligt större. I både Torshälla, 
Lindesberg och Alingsås utgjorde lungtuberkulosen en stor del av döds
fallen. Här torde dock de små talens slumpvariation spelat roll. 

22. Runborg, C., 8c Sundbärg, G., (1905), s 200. 

23. Antalet städer i vardera storleksgruppen var år 1900 följande: 

100 000- inv = 2 
20 000 - 100 000» = 8 
10 000 - 20 000» = 12 

5 000- 10 000» = 19 
2 000 - 5 000 » = 25 

2  000» = 26 

antal städer 92 

24. Runborg, C., 8c Sundbärg, G., (1905), s 203. 
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Kapitel VII. Lungsotens offer sid 184-221 

1. Goubert, J .P.,et medecines Bretagne 1770—1790 (Paris 1974), 
s 128. 

2. Såg- och järnbruksmiljö i Medelpad. Järnbruket, sågverket och den meka
niska verkstaden bildade tillsammans »Matfors bruk» och utgör en gemen
sam arkivbildning. 

3. Verkmästere A. Lindecrantz' arkiv. Dagbok 1877—1908, Eskilstuna 
stadsarkiv. Citerat efter Berglund, B., Industriarbetarklassens formering. 
Meddelande nr 51 från Ekonomisk-historiska inst vid Göteborgs universi
tet (Göteborg 1982), s 275. 

4. Cornell, L., Sundsvalls distriktets sågverksarbetare 1860—1890 , Med
delande nr 49 från Ekonomisk-historiska inst vid Göteborgs univ (Göte
borg 1982), s 270ff och 334. I Norberg, A., Sågarnas ö, Alnö och indu
strialiseringen 1860—1910 , Studia Historica Upsaliensa 116 (Uppsala 
1980), återges ett citat från Alnöns provinsialläkares rapport från 1892 där 
denne skriver: 
»Beträffande de kroniska /sjukdomarna/ må upplysas att tuberkulos och 
särskilt lungsot är oroväckande talrikt representerat inom det af sågverk 
öfverfulla och i öfrigt öfverbefolkade distriktet», s 82. 

5. För utförligare beskrivning se Puranen, Bi, »Kort översikt över litteratur 
och forskning om Sundsvallsområdet», otryckt, Demografiska databasen, 
Umeå universitet (1981) och däri anförd litteratur. 

6. Här avses Skön, Skönsmon, Timrå, Njurunda, Alnö och Hässjö. Se Hjul
ström, F., Arpi, G. 8c Lövgren, E., Sundsvallsdistriktet 1850—1950, 
Geographica nr 26 (Uppsala 1955), passim. 

7. Tedebrand, L.G., Västernorrland och Nordamerika 1875—1913, Studia 
Historica Upsaliensia nr 42 (Uppsala 1972), s 60ff. Norman, H., »Den norr
ländska träindustrin och utvandringen», Historisk Tidskrift, 2 (1973), 
s 265. 

8. Se Kempe-Apelqvist 8c Sjögren Geografisk-topografisk statistisk beskrif-
ning öfver Sverige (Stockholm 1917), s 520f och Bylund, T., »Matfors 
bruk 1793—1850», i SCA 50 år (Sundsvall 1979), s 334f och Åslund, D., 
»Beskrifning jemte statistisk tabell öfver Tuna socken i Vesternorrlands 
län, upprättad 1855—1860», Enquvist, A. (red), Det gamla Medelpad nr 3 : 
Sockenbeskrivningar från Medelpad (Sundsvall 1946), s 25, samt Norberg, 
P., »Medelpads nedlagda järnbruk», Blad för bergshanteringens vänner, 
33 (Uppsala 1959), s 677ff. 

9. Yrkesuppgifter och befolkningstal baseras på demografiska databasens 
källor här efter Wennström, M. 8c Ronnie, L., »Barnafling i lönskaläge», 
otryckt, Historiska institutionen, Umeå universitet (1981, s 32. 

10. Hjulström, F., Arpi, G. & Lövgren, E. (1955), s 64. 

11. Nyström, M., Norrlands ekonomi i stöpsleven, Umeå Studies in Eco
nomic History, 4 (Göteborg 1982), s 60f. 

12. Handlingar rörande Matfors vattensåg, Merlo arkiv. Matforssågens utveck-
ing finns kortfattat beskriven hos Sällström-Nygren, C., Vattensågar och 
ångsågar i Norrland under 1800-talet, Meddelande från Ekonomisk
historiska inst vid Göteborgs univ, nr 10 (Göteborg 1967), s 11; Bylund, 
T. (1979), s 329ff, och Wallestad, I., »Matfors vattensåg», Medelpad 1945 
(Sundsvall 1945), s 205ff. 
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13. Arbetsjournal för Matfors Mekaniska verksatad 1878, Ser VIII:1, Merlo 
arkiv. 

14. Tuna utflyttningslängd, se Ser F:1, Tuna kyrkoarkiv, HLA. 

15. Attman, A., Fagerstabrukens historia, del II (Uppsala 195x), s 167ff, samt 
Norberg, P. (1959), s 681f. 

16. Fram till 1860 står de flesta arbetare i mantalslängderna skrivna under 
Matfors bruk. Genom kyrkobokföringen och bruksräkenskaperna vet vi, 
att en del av dem bodde i andra byar än Matfors. Sedan ändrades redovis
ningssystemet i mantalslängderna så, att arbetarna oftare skrevs där de var 
bosatta. Av sammanlagt 676 matlag antecknade i mantalslängden toppåret 
1874 var 142 skrivna under Matfors. Sammanlagt fanns samma år 303 
mantalsskrivna män och kvinnor i Matfors, av totalt 1 513 i hela Tuna. 
Mantalslängden uppger alltså samtliga som var skrivna vid Matfors, en 
mindre del av dessa arbetade inte vid sågen eller bruket. Av de nämnda 303 
uppgavs 129 personer som arbetare, en som maskinist och två som såg-
ställare. Maskinisten ansvarade för och underhöll maskineriet, medan såg-
ställarna närmast var chefer för såghusets personal. Smedjans personal är 
inte särredovisad i vare sig mantalslängderna eller i verifikaten, som utgör 
underlaget. En smedsdräng och sju smeder fanns upptagna i mantalsläng
den år 1874 samt en f d smed. 

17. Uppgifterna hörrör från avräkningsböckerna, ser G:II:l-90, Merlo arkiv. 
Dessa löper för tiden 1824—1873. Uppgifterna avser samtliga arbetare oav
sett om de var bosatta i Matfors eller ej. Även deltidsarbetare och säsongs-
anställda är inkluderade. 

18. Se Matfors dagsverksböcker, ser. G VI: 1-11, Merlo arkiv. 

19. Publicerat hos Wallestad, I: (1945), s 209f. 

20. Se t ex Bylund, T. (1979), s 328ff; Norberg, A., »Med betyget på fickan», 
Kyrkohistorisk årsskrift 1979, s 172; densamme »Intensivstudium av 
Söderala», Historisk Tidskrift, 4 (1973), s 612; Cornell, L. (1982), s 209ff 
och Rondahl, B., Emigration, folkomflyttning och säsongarbete i ett såg
verksdistrikt i Södra Hälsingland 1865—1910, Studia Historica Upsaliensa 
40 (Uppsala 1972), s 81ff. 

21. Detta framgår av avräkningsböckerna. Kulturgeografen Bob Östergren, 
Wisconsin, bearbetar Matforsarbetarnas bosättningsmönster i en studie 
som publiceras av Demografiska databasen under 1985. 

22. Tuna Järnvägs aktiebolags handlingar, C 19:1, Merlo arkiv. 

23. Nordiska museets sågverksarbetarminnen ger många exempel på detta. Se 
också Paulsson, G., Svensk Stad, del II (Stockholm 1953), s 219ff; Gaunt, 
D., Från proletariat till arbetarklass, Gävleborgs läns museum (Gävle 
1982), s 26; Cornell, L. (1982), s 286. 

24. Norberg, A. (1980), s lOOff och Cornell, L. (1982), s 294ff. 

25. Bylund, T. (1979), s 346. 

26. Två av de stora bostadskasernerna i Matfors monterades också ner och 
flyttades till Svartvik, se Paulsson, G. (1953), s 212. 

27. Bylund, T. (1979), s 333. 

28. Arbetsjournal, Ser D VIII:1, Merlo arkiv. 

29. Tuna Järnvägsaktiebolags arkivhistorik, Merlo arkiv samt Floden, A., 
Sågverkspatronerna, del II (Sundsvall 1959), s 314f. 

30. Avräkningsbok G 11:88, Matfors bruk, Merlo arkiv. 
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31. Se t ex Sundin, J. & Tedebrand, L.G., »Dödlighet och sjuklighet i svensk 
järnbruksmiljö 1750—1875», Scandia (1981), s 75 och 101 samt Burseli, 
B., Träskoadel, Nordiska museets Handlingar, 85 (Lund 1974), s 108f. 

32. Matfors Folkskolas Examenskataloger och s koljournaler, Sundsvalls kom
munarkiv. 

33. Uppgiften förekommer som anmärkning i Tunas husförhörslängd AI:15B. 
Enligt släktuppgift hade Carl Fredrik svår lungsot redan innan avresan till 
Sydafrika, intervju med Sven Jernkrok i Tuna 1983-10-28. 

34. Anmärkning i Tunas husförhörslängd AI:15, Tuna kyrkoarkiv, HL A. 

35. Salomons äldsta dotter Olga, dog i spanska sjukan år 1918 men var enligt 
uppgift svårt lungsjuk, intervju med Sven Jernkrok 1983-10-28. 

36. En manufaktursmed tillverkade mindre järnföremål som spikar, hästskor, 
bandjärn och liknande. 

37. Tuna mantalslängd år 1842, Häradsskrivarens arkiv, HL A. 

38. Avräkningsbok ser. GII:58, Matfors bruk. Merlo arkiv. 
39. Ledin, L.A., »Gnistor från de västernorrländska järnbruken», (Stockholm 

1937), s 19 och Viberg, K., »Bruksfolkets ekonomiska och sociala för
hållanden vid Strömbacka bruk år 1836», otryckt, Ekonomisk historia, 
Umeå universitet (1969), s 21. 

40. Sundberg, M., »Galtströms bruk», otryckt, Institutet för folkliv s forskning, 
Stockholms universitet (1978), s 5. 

41. Se Tuna mantalslängder, Medelpads häradsskrivares arkiv, HLAy samt 
Bursell, B., s 154 »Smederna var en yrkesgrupp som vid sekelskiftet hade 
möjligheter att hålla sig med en högre levnadsstandard än andra bruks
arbetare». 

42. Montelius, S, Utterström, G. &: Söderlund, E., Fagerstabrukens historia, 
del IV, Arbetare och arbetarförhållanden (Uppsala 1959), s 258f. 

43. Hjulström, F., Arpi, G. & Lövgren, E. (1955), s 65 och Viberg, K. (1969), 
s 28. 

44. Se t ex Bursell, B. (1974), s 174: 
»När familjen var som störst så var vi ju 13 personer och hur vi fick säng
plats alla, det förstår jag ej - med tre soffor och en säng. Jag minns att 
mor hade dom minsta barnen hos sig — jag kan tro att de lag 5 st i den 
sängen». 

45. Bursell, B. (1974), s 81. 

46. Bursell, B. (1974), s 155. 

47. Bursell, B. (1974), s 155. 

48. Arkivförteckning för Medelpads hammarsmedslåda, Ser G:1, Merlo arkiv. 

49. I Nordiska museets sågverksarbetarminnen återkommer ofta vittnesbörd 
från unga flickor och pojkar som tidigt fick börja arbeta på sågarna. Se 
också Cornell, L. (1982), s 122ff. 

50. Gustafsson, B., Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. 
Arbets- och levnadsförhållanden, Ekonomisk-historiska Studier 1 (Upp
sala 1965), s 151. 

51. Både Gustafsson, B. (1965), s 13ff och Cornell, L. (1982), s 15ff diskute
rar de olika komponenter som kan tänkas ingå i begreppet. 

52. Stackeil, L., »Några minnen från det gamla Svartvik», i Från stad och bygd 
i Medelpad (Sundsvall 1945), s 120. 
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53. l:e provinsialläkaren i Västernorrlands läns rapport år 1891 till Medicinal
styrelsen, Medicinalstyrelsens arkiv, RA. En källkritisk diskussion av upp
gifterna finns hos Gustafsson (1865), appendix B därstädes. 

54. Cornell, L. (1982), s 335. 

55. Förste provinsialläkarens rapporter om inspektionsresor i Västernorrland 
1893—1897, Medicinalstyrelsens arkiv, RA. 

56. En del av dessa finns tryckta i Rehnberg, M., »Sågverksarbetarminnen», 
Svenskt arbete och liv, nr 2, Nordiska museet, två delar (Stockholm 
1948), och i Gaunt, D. (1982). 

57. Karlsson, A., »Mamma lärde oss arbeta», meddelandet avser en händelse 
som ägde rum 1890, i Gaunt, D. (1982), s 60. 

58. Cornell, L. (1982), s 335. 

59. Meddelande av Karlsson, A., i Gaunt, D. (1982), s 60. 

60. Ser D 111:1-9, Matfors bruk, Merlo arkiv. 

61. Ser D IV: 1-2, Matfors bruk, Merlo arkiv. 

62. Puranen, Bi., »Dödlighet och dödsorsaker i Tuna, 1805—1894», otryckt, 
Ekonomisk historia, Umeå universitet (1983), s 17ff. 

63. Arbetsvandrarna kyrkoskrevs sällan där de arbetade. Blev de sjuka var det 
den socken där de var kyrkoskrivna som hade att bistå dem. I samband 
med dödsfall sändes dödsattesten till den församling där de var kyrko
skrivna. 

64. Avräkningsböcker finns från 1824—1852 och 1860—1865. 

65. Se Gagge, A., Jeppson, B, Johansson, H., Lyxell, K. & Åsander, K., »Piga 
eller väverska? Något om kvinnors försörjningsmöjligheter i Tuna socken 
från det tidiga 1800-talets bondesamhälle till idag», otryckt, Demografiska 
databasen, Umeå universitet (1983), s 23f. Som mest fanns enligt mantals
längden sju sömmerskor, året var 1875. 

66. Chadwick, E. (London 1842, nytryck Edinburgh 1965). 

67. Puranen, Bi., »Prästerskapets noteringar om dödsorsaker i sju socknar», 
Ekonomisk historia, Umeå universitet (1984c), s lOff. 

68. Ågren, G., »Skånes jordbruksområden», Sydsvenska geografiska sällskapets 
årsbok (1926), s lOf. 

69. Svensson, J Jordbruk och depression 1870—1900 (Lund 1965), s 94. 

70. Söderberg, J., Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet (Stockholm 
1978), s 55. 

71. Fridlizius, G, Swedish corn Export in the free trade Eraf patterns in the 
Oats Trade 1850-1880 (Lund 1957), s 42f. 

72. Fridlizius, G. (1957), s 271ff. 

73. Söderberg, J. (1978), s 56 och där anförd litteratur. 

74. Sundbärg, G., Emigrationsutredningen, Jordstyckningen, bilaga XII, 
tabellbilagorna D och G (Stockholm 1911), samt Söderberg, J. (1978), 
s 59. 

75. Andersson, B., Fleninge socken i Luggude härad (Åmål 1982), s 118. 

76. Andersson, B. (1982), s 134ff. 

77. Andersson, B. (1982), s 102ff. 
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78. Fleninge, åldersspecifik dödlighet per 1 000 av M FM, tio år smedeltal 
1821-1890 
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79. Mannens giftermålsålder var för Fleningebönder helt normal, medan Assa-
rina däremot var påtagligt ung. Den genomsnittliga vigselåldern för kvinnor 
som gifte sig med bönder var enligt en undersökning som avser några år
tionden tidigare drygt 26 år. Se Arkhult, B. & Danielsson, M., »Giftermåls
mönster i Fleninge 1820—1844», otryckt, Historiska institutionen, Umeå 
universitet (1980). Åldern sjönk något till 1860-talet men Assarina under
skred den med bred marginal. 

80. Hemmanet utgjorde 1/3 mantal, dvs det var ett av Fleninge större hem
man, jfr figur 28 ovan. 

81. Hemmanet utgjorde 5/24 mantal, jfr ovan figur 28. 

82. Uppgifterna om släkten har erhållits ur kyrkoböckerna ovh via Demogra
fiska databasen samt från socknens mantalslängder och från det material 
som finns bevarat hos Fleninge släkt- och bygdeförening. I denna förenings 
arkiv finns de stam- och antavlor som Birger Parmfelt utarbetat för 
Fleninge-släkterna från det att området blev svensk provins och alltefter
som skriftliga källor återfunnits, se förteckning i Fleninge släkt- och bygde
förenings arkiv, Fleninge. I samma arkiv finns en unik fotosamling som 
dokumenterar bygdens utveckling. En sentida ättling, Assarinas och Sones 
barnbarn, fru Ella Rasmusson i Båstad har intervjuats, 1982-06-02. Däref
ter har fru Rasmusson i korrespondens givit uppgifter och tillställt förf 
samtida orginalbrev. Hon har även ställt fotoalbum och andra föremål från 
släkthemmet till förfogande. 

83. Hemmanet omfattade 31/64 mantal. Drygt 30% av Fleninges mantalssatta 
hemman omfattade brukningsstorlekar om 1/64—1/16 mantal, se ovan 
figur 28. 

84. Uppgifter från Ella Rasmusson och enligt Fleninge mantalslängd. 

85. Se husförhörslängderna, Fleninge kyrkoarkiv, LLA. 

86. På en annan social nivå och med mindre ansvarsfulla partners skulle de 
unga ha tagit en avsevärd risk. Föräktenskapliga förbindelser var alltjämt 
förbjudna enligt 1734 års lag. Att det även i Fleninges välmående socken 
kunde innebära en tragedi att »avla barn i lönskaläge» som det då hette, 
framgår skrämmande klart av en studie »Att vara oäkta barn i 1800-talets 
Sverige», Arkhult, C., otryckt, Historiska institutionen, Umeå universitet 
(Umeå 1981.). 

87. Knölros kan vara ett synligt tecken på en tuberkulos primärinfektion, men 
har inget med själva tuberkulossjukdomen att göra. Knölros kan vara en 
indikation på att personen 6-8 veckor tidigare blivit tuberkulossmittad. 
Dessa sammanhang var inte kända på Assarinas tid. Assarinas eget sjuk
domsförlopp är av naturliga skäl inte heller fullständigt känt. 

88. Dotterns halssjukdom kan ha varit av tuberkulos art. Laryngea tubercu
losis, dvs struptuberkulos, våren fruktad form av tuberkulos. Den drabbade 
förlorade ofta rösten. Det var inte så många halssjukdomar, vid sidan av 
difteri, som ledde till döden, men detta var en. 

89. Om barnsängar och tuberkulos, se ovan kap V:3:3. 

90. Denna och följande uppgifter har hämtats ur emigranternas originalbrev 
som Fru Rasmusson och hennes släktingar alltjämt har i sin ägo och som 
tillställts förf. Uppgifter från Notarius Publicus i New York County, och 
fotografier hos fru Rasmusson har likaledes nyttjats. 

91. Se t ex Sjögren, I., »Om BCG-vaccinationen mot tuberkulos», Kvartals
skrift för Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Kärlsjukdomar, 
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70:3 (1975), s 72; Hamburger, F., Die Tuberkulose des Kindesalters 
(Leipzig & Wien 1912). Tuberkulosens åldersselektivitet utreds närmare 
ovan i kapitel V. 

92. Pleijel, HHerrnhutismen i Sydsverige (Lund 1925). 

93. Citerat efter docent B.I. Lindskog, intervju i Lund 1982-06-04. 

94. Se ovan kap 1:2:1 och not 18 därstädes, samt kap V:2:3. 

95. Man kalkade kistorna i tro att det hindrade smittan att sprida sig. 

96. Se t ex Festenstein, F., »Spread of tuberculosis within a family», The 
Lancet y March 14 (1981), s 603-605. Det finns dock också exempel på 
hur snabbt tuberkulosen kan spridas inom en grupp om någon med öppen 
tbc vistas nära personer utan skydd mot sjukdomen. Ett av de mer drasti
ska exemplen är hur en enda person med öppen tbc hann smitta 26% av 
en u-båtsbesättning om 236 man inom en 18-månaders period, se Ochs, 
C.W., »The Epidemiology of Tuberculosis», Journal of the American 
Medical Association, 179 (1962), s 87-92. 

490 



Kapitel VIII. Förändringens orsaker: immunitet, v ir u len s och sjukdomars 
konkurrens sid 222-243 

2. Se vidare Lurie, M.B., Resistance to Tuberculosis: Experimental òtuaies 
in Native and Acquired Mechanisms (Cambridge, Mass 1964), kap II samt 
ovan kap 1:2. 

3. I de fyra regionerna ingår städerna Luleå och Piteå i Norrbotten, Sundsvall 
i Medelpad och Hudiksvall i norra Hälsingland, övriga Norrlandsstäder, dvs 
Umeå, Härnösand, Söderhamn och Gävle har även bearbetats. Om dessa 
inkluderas blir antalet undersökta dödsfall 161 769. För Östersund saknas 
statistiska tabeller. 

4. Henschen, F. (1962), s 102f. 

5. MacFarlane Burnet & White, D.O., Natural history of infectious disease, 
4:e uppl (Cambridge 1975), s 218f. 

6. Imhof, A.E. (1978), s 16. 

7. Följande geografiska justeringar har vidtagits för att erhålla jämförbara 
geografiska enheter mellanperioden 1749—1773 och 1774—1801: 

Norrbotten: Karungi, Luleå stad och Piteå stad har exkluderats. Norra 
Ångermanland: Anundsjö och Grundsunda har exkluderats. Medelpad: 
Attmar, Sättna, Skön, Stöde, Lagfors och Sundsvall har uteslutits. I norra 
Hälsingland har inga justeringar behövt vidtas avseende de geografiska en
heterna. Korrigeringarna medför för perioden 1749—1773 endast juste
ringar av vissa Medelpadsförsamlingar (Attmar, Sättna, Skön och Stöde: 
korrvärde 3 239 pers), övriga geografiska justeringar avser perioden 1774— 
1801. 

8. Antalet döda i tvinsot och trånsjuka var 1 526 personer eller 1.3 % av 
alla döda i de fyra regionerna. 

9. Antalet döda i håll och styng/bröstfeber var 9 671 personer eller 8.0% av 
alla döda i de fyra regionerna. 

10. Neander, G., »Anstalten Hälsan i Norrbotten och studier över tuberkulo
sens spridningsförlopp i Sverige, Meddelande från Svenska Nationalföre
ningen mot Tuberkulos y 17 (Stockholm 1927), s 126. 

11. Henschen, F., »Tuberkulosens historia i Skandinavien», Skandinavisk 
Ve te rinärtids krift ,31(1941),sl33. 

12. Burnet, M.F. &: White, D.O. (1975), s 213f. 

13. Turpeinen, O., »Regional differentials in Finnish Mortality Rates 1816— 
1865», Scandinavian Economic History Review (1973), s 152 och appen-
dixtabeller därstädes. 

14. Turpeinen, O., »Infectious Diseases and Regional Differences in Finnish 
Death Rates, 1749—1773», Population Studies, 32, 3 (1978), s 523ff och 
531 samt Turpeinen, O. (1973), s 151. 

15. Turpeinen, O. (1978), s 531 samt Lithell, U-B, Breast-feeding and Repro
duction, Studies in marital fertility and infant mortality in 19th century 
Finland and Sweden (Uppsala 1981). 

16. Enligt den finske medicinhistorikern Holger Teir var denna sed allmänt 
utbredd i Österbotten. Intervju 1983-08-17. 

17. Backman, W. & Savonen, S., Lungsotens förlopp i Finland (Helsingfors 
1934), s 120f. Marjatta Karvonen (1980) har visat hur Österbotten tidi
gast nådde höga tuberkulosfrekvenser och hur inlandet, norra Finland och 
Sydkusten sedan följde efter. 
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17. Tuberkulosepidemiernas maximitidpunkter i de finska städerna för tiden 
forts 1791-1910 

1790-1820# 
1821-1850 C 
1851-1880© 
1881-19100 

Källa: Karvonen, M., »Tuberkuloosin Alueelliset piirteet Oulun Läänissä», 
otryckt lic-avh, Oulun ylipisto (Oulu 1980), s 9. 

18. Sjögren, I. & Sutherland, I., »Studies of Tuberculosis in man in relation to 
infection in cattle», Tubercle, 56 (1974), s 113-127. 

19. Se t ex länsveterinärers sjukjournaler och besiktningsjournaler över impor
terade kreatur samt Jerlow, S., Nötkreaturstuberkulosen i Sverige, dess 
utbredning och bekämpande (Norrtelje 1957). 

20. Rich, A.R. (1951), s 899ff. 

21. I Gävleborgs län 18.2%, Västernorrland 17.7% och Västerbotten 13.9%, 
se vidare bilaga IX. 
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22. Lungsotsdödligheten i Norrlands prosterier och städer år 1805. 
Köns- och åldersstandardiserade (SRR) mot lungsotsdödligheten för Norr
lands städer och landsbygd tillsammantaget. Index 100 = Norrlands städer 
och landsbygd. Se även kap VI , not 9 där CR* för Norrlands prosterier 
presenteras. 

m 

SRR 

kv sa 

Gävleborgs län 
Gävle landsbygd 32 52 42 
Gästrikland 142 77 108 
Hälsinglands östra 138 33 82 
Hälsinglands västra 71 105 92 
Hälsinglands norra 82 53 65 
Jämtlands södra (del av) — 30 15 
Gävle stad 424 316 349 
Söderhamn — 88 49 
Hudiksvall 279 — 123 

Västernorrlands län 
Ångermanlands södra — 51 28 
Ångermanlands östra 106 97 100 
Ångermanlands västra 15 91 55 
Medelpad 92 94 93 
Jämtlands norra 66 67 67 
Jämtlands södra 22 61 43 
Ångermanlands norra 93 97 95 
Föllinge lappmark 375 — 186 
Härnösand 472 — 179 
Sundsvall 109 271 197 
Östersund — — — 

Västerbottens län 
Västerbottens l:a 74 124 101 
Västerbottens 2:a 126 97 108 
Västerbottens 3:e 141 178 162 
Västerbottens 4:e 52 162 109 
Ångermanlands norra 120 — 59 
Västerbottens 1 :a lappm 229 241 235 
Västerbottens 2:a lappm — 166 91 
Västerbottens 3 :e lappm 49 138 98 
Västerbottens 4:e lappm 156 138 146 
Umeå stad 458 226 300 
Piteå stad — — — 

Luleå stad 379 — 144 
Haparanda 520 380 445 

23. Till följd av gränsdelningen är den tredje perioden indelad i 
a) 1802—1807 = båda sidorna älven 
b) 1808—1819 = enbart svenska sidan. 
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24. Sjukdomspanoramats förändring finns översiktligt beskrivet hos Bergman, 
R., »De epidemiska sjukdomarna och deras bekämpande», i Kock, W. 
(1963a), s 329-380 samt hos Högberg, U., Svagårens barn (Stockholm 
1983) och Puranen, Bi., »Folksjukdomarna», Vägar till nuet, 1800— 
1945 (Uppsala 1984), s 76-81. 

25. Odin, M., »Sjukdomar och sjukdomsfrekvens i övre Norrland med hänsyn 
till födans sammansättning», i En socialhygienisk undersökning i Väster
bottens och Norrbottens län, utförd med stöd av kungl Medicinalstyrelsen 
under åren 1929—1931 (Lund 1934). 
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Kapitel IX. Förändringens orsaker: miljö och levnadsnivå sid 244-310 

1. Se kapitel IV, not 57 och 58. 

2. Hildebrand, K.H., »Stockholms historia», i Dahlgren, E.W., Stockholm, 
Sveriges hufvudstad, del I (Stockholm 1897), se avsnitt 3-4, s 123-200. 

3. En stor del av dessa var visserligen utsocknes fok, man beräknar dock 
att minst 10 000 av stadens egna invånare dog i pesten, se Utterström, G., 
»Stockholms folkmängd 1663—1763» i Grauers, S. 8c Stille, Å., Historiska 
studier tillägnade Nils Ahnlund (Stockholm 1949), s 252 och där anförd 
litteratur, se även Broberg, J.V., »Om pesten i Stockholm 1710» i Hammar-
tröm, I. (red), Vasatid och stormaktstid (Stockholm 1966) nytryckt i 
samlingsvolymen Historia kring Stockholm (Stockholm 1982), s 330. 

4. Neveus, T., Förord i Neveus, T. (red) Från frihetstiden till sekelskiftet 
(Stockholm 1967), nytryckt i samlingsvolymen Historia kring Stockholm 
(1982), s 361. 

5. Högberg, S., Stockholms historia, del 2 (Stockholm 1982), s 18. Förhål
landena har tidigare påtalats av både Heckscher och Utterström, se Heck-
scher, E.F., Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, tredje boken 
(Stockholm 1949), s 113 samt Utterström, G. (1949), s 267ff. På institu
tionen för Ekonomisk historia vid Stockholms universitet pågår forsknings
projektet Metropol i stagnation, tillväxtproblem och social ojämlikhet i 
Stockholm 1760—1850 som avser att fördjupa kunskaperna kring dessa 
förhållanden. En forskningsrapport föreligger av Johan Söderberg, »Pover
ty and social structure in Stockholm in 1850», opubl, Ekonomisk historia, 
Stockholms universitet (Stockholm 1982), se även Jonsson, U., »Mortali-
tetsmönster i 1700- och 1800-talens Stockholm. En komparativ skiss», 
opubl, Ekonomisk historia, Stockholms universitet (Stockholm 1983) 
samt Söderberg, J., »Levnadsnivåer, reallönetrender och 1700-talets infla
tion: Stockholm i ett europeiskt perspektiv», Paper presenterat vid nor
diskt symposium Levevillkor i Norden fra ca 1700—1945, Sandbjerg 
20-23 sept 1983. Se även Jonsson, U., »Mortality patterns in 18th century 
Stockholm in a European perspective», Paper presenterat vid workshop om 
Methodological problems in urban history : demography and social strati
fication in the early phase of industrialization 1 750—18501Stockholm 
den 18-19 juni 1984. 

6. Högberg, S. (1982), s 14f. 

7. »Invånarantalet var alltså konstant under en längre period och detta 
trots att Stockholm hela tiden fick ett mycket kraftigt tillskott av in
vandrare. Förklaringen till att denna invandrarström inte medförde 
något uppsving i befolkningsstatistiken ligger i den mycket höga död
ligheten som var typisk för staden», 

Hedman, R., »Massan vid Fersenska upploppet, i Neveus, T. (1967), ny
tryckt i samlingsvolymen Historia kring Stockholm (1982), s 410. 

8. Citerat efter Högberg, S. (1982), s 17, se även Fogelström, P.A., Vävarnas 
barn (Stockholm 1981), som skildrar miljön på söder. Romanen bygger 
på historiska källor, dessa finns redovisade i en särskild skrift, Fogelström, 
P.A., Vävarnas barn, kommentarer och noter (Stockholm 1981). 

9. Se Zacke, B., Koleraepidemin i Stockholm 1834 (Stockholm 1971), 
s 163. Zacke baserar sina uppgifter på en noggrant genomförd källkritisk 
granskning av de befintliga källorna. Andra uppgifter förekommer även, 
se t ex Arvidsson, S.O., De svenska koleraepidemierna, en epide mio grafisk 
studie (Stockholm 1972). 
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10. Högberg, S. (1982), s 88. 

11. »Att göra städernas innevånare så mycket som möjligt delaktiga af lan
dets rikliga tillgång på ljus och frisk luft; att; så vidt det är görligt och 
kan förenas med den regelbundna anordning, som i allmänhet i städerna 
måste ega rum, införa landets natur derstädes genom plantteringar och 
parker i stor mängd; att sålunda från stadsinnevånarnas boningar och 
dessas omgifning aflägsna mörker, trängsel, oren luft, onatur, med ett 
ord alla dessa, städerna i allmänhet följaktiga vidrigheter, som under-
gräfva kroppens helsa samt orena och förslöa själen; häruti ligger ett 
det kraftigaste botemedel mot städernas skadliga inflytande.» 

Citerat efter Gejvall-Seger, B., »Stockholms hyreshusbebyggelse på 1800-
talet, i Neveus, T. (1967), nytryckt i samlingsvolymen Historia kring 
Stockholm (1982), s 451. 

12. Gustafsson, U., »Några förändringar i Stockholmsbornas dödlighet 1861 — 
1940», i Festskrift till Sven Ulric Palme, Från medeltid till dataålder 
(Uddevalla 1972), s 81ff. 

13. Herlitz, R., Statistisk översigt af Stockholms befolkning under åren 1883— 
1893, med hänsyn till bostad, ålder och kön (Stockholm 1894), s 4. 

14. Palmstierna, C.F., »Carl Johan och Stockholm», Samfundet Sankt Eriks 
Årsbok (1945), s 9-42 samt Lindner, G., På den tiden (Stockholm 1924), 
s 276. 

15. Lager, S., Stockholms befolkning på Johan Ills tid (Stockholm 1962), 
s 000. 

16. Utterström, G. (1949), s 238. 

17. De av Vetenskapsakademien utgivna stats- och hovkalendrarnas källmässiga 
värde har ifrågasatts av Ingvar Elmroth som hävdar att de innehåller ett 
flertal personer som inte de facto innehaft de befattningar som där uppges, 
se Elmroth, I., Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1720—1809. En 
socialhistorisk studie, Bibliotheca Lundensis, 10 (Lund 1962), s 28 och 
50. Sten Carlsson anför dock i Ståndssamhälle och ståndspersoner 1 700— 
1865 (2:a uppl Lund 1973), invändningar mot dessa påståenden som han 
finner vara »orimliga och helt obestyrkta», se s 52, not 16. 

18. Herrmanns, R. 8c Hammarskiöld, H., Det levande slottet (Stockholm 
1978), s 14. 

19. Herrmanns, R. 8c Hammarskiöld, H. (1978), s 133. 

20. Förutom Hofcalendern och Stockholms stadscalender se även Sack, G., 
Sammandrag af kongl. bref och resolutioner angående rang (Stockholm 
1754), Rothlieb, C.F., Samling af kongl. författningar angående rang (3:e 
uppl Stockholm 1855) och Hallström, J., Den förbättrade rang-ordningen 
(Stockholm 1778). 

21. Hildebrand, E., Sveriges regeringsformer 1634—1809 samt konungaförsäk
ringar 1611—1800 (Stockholm 1891), s 146f efter Carlsson, S. (1973), 
s 5 Of. 

22. Utterström, G. (1949), s 268. 

23. Hovkontoret, dvs den institution som svarat för författande av hovstats
räkenskaperna (hovstatshuvudböcker och kassaräkenskaper) drogs in 1819. 
Tidigare uppfördes den på riksstaten och underkastades kammarrevisio
nens granskning, se vidare »Förteckning över Hovkontorets arkiv», RA. 
Från Karl XIV Johans tid ändrades avlöningssystemet. I den företagna 
undersökningen har dörför gränsen satts till 1810-talets början. Den 
Bernadottska tidens hovstatsräkenskaper har karaktären av enskilda räken
skaper och är sålunda inte offentliga. 
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24. Carlsson, S., Yrken och samhällsgrupper (Stockholm 1960), s 243. 

25. Det bör påpekas att hovstaterna kan skilja sig från den reella tjänstekon
figurationen och konsumtionen, som dock återfinns i räkenskaperna, se 
Hovstater, »Statskontorets arkiv, Huvudarkivet, Ser G:f, diverse original
stater 1717—1811», RA. 

26. På Stockholms Slotts arkiv återfinns utförliga hovförtäringsräkenskaper 
från den Gustavianska tiden. De har nyttjats i denna studie. För Karl 
Johan tidens dels finns här och var bland verifikationerna till konungens 
räkenskaper uppgifter om vad som köpts till den kungliga taffeln. Enligt 
uppgift från James Cavallie, ansvarig arkivarie för det Bernadottska arki
vet, finns matsedlar för konungens diner 1872—1950, med anteckningar 
om vilka som var närvarande vid måltiderna. Källor för tiden före 1872 
saknas i den arkivbildningen avseende kosten. Uppgifter av James Cavallie 
vid förfrågan 1982-05-04 samt i korrespondens 1982-05-15. 

27. Hovförtäringsräkenskaperna den 22 november 1766, Stockholms slotts
arkiv. 

28. Jacobsson, E.A., »Det nya slottet» i Dahlgren, E.V., Stockholm — Sveriges 
hufvudstad, del II (Stockholm 1897), s 39. 

29. Linroth, K., Dödsorsakerna och dödligheten i Stockholm 1871—1890 
(Stockholm 1892), s 93. 

30. Dödsorsaksspektrat har undersökts i vardera sex församlingar inom Hov
konsistoriet respektive Stadskonsistoriet år 1805. 
Sjukdomsgruppers andelar av alla döda inom olika församlingar i Stock
holms stad år 1805 * 

Antal 
döda 

Lungsot, 
håll och styng/ 
bröstfeber Febrar 

Epidemiska 
sjukdomar 

Slag, stick-
fluss, bråd 
död 

Hovkonsistoriet: 
Hovförsamlingeh 64 39.1 10.9 6.3 17.2 
Svea livgardes 159 22.6 21.4 6.9 13.8 
Lätta livdragoners 19 15.8 10.5 - 21.1 
Göta gardes 45 35.6 4.4 4.4 20.0 
Svea artilleris 100 19.0 16.0 8.0 32.0 
Skeppsholms 76 19.7 30.3 2.6 18.4 

Sa Hovkonsistoriet 482 24.1 18.5 6.0 19.3 

Stadskonsistoriet: 
Storkyrkoförsaml 146 22.6 7.5 4.1 21.2 
Jacobs och Johannes 276 26.5 11.2 3.3 32.3 
Riddareförsamlingen 52 21.2 7.7 9.6 15.4 
Marie Magdalena 291 25.4 6.5 3.1 37.5 
Catharina 441 4.6 38.5 — 33.9 
Finska församlingen 83 33.7 4.8 3.6 18.1 

Sa stadskonsistoriet 2 623 20.9 9.9 5.2 27.6 
Sa Stockholm 3 105 21.4 11.2 5.4 26.3 
Sverige och 
Finland 75 503 21.2 11.3 9.2 7.0 

* Klassificeringarna framgår av bilaga I. 

Källa: Statistiska tabeller, tab II, SC B. 
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31. Lagerkranz, G. (1983), s 117. 
32. Lagerkranz, G. (1983), s 94. 
33. Hedin, S.A. (1796), s 25. 
34. Utterström, G. (1949), s 268. 
35. En redogörelse över de olika formulären återfinns hos Wohlin, N., »Den 

jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751—1900», Emigrationsutred
ningen, bil IX (Stockholm 1909), s 305ff. Tabellerna benämns av honom 
»yrkesräkningar». 

36. Nils Wohlin har systematiskt bearbetat stånds- och yrkesstatistiken, se 
ovan not 41. 

»Nästan all senare behandling av yrkesfördelningen i Sverige före den 
officiella statistikens systematiska sammanställning av ämnet, dvs före 
1870, bygger på denna tabell» 

skriver Heckscher (1949), s 128. Heckscher själv betecknar dock resultaten 
som »alldeles oanvändbara», ibid, vilket han också illustrerar i en utförlig 
»anmärkning», se Heckscher, E.F., tredje boken andra halvbandet (1949), 
s VIII. Gustaf Utterström påpekar att källan är särskilt svårpenetrerad vad 
gäller de exteritoriella församlingarna (1949), s 268. 

37. Carlsson, S. (1973), s 41. 

38. Även om hovförsamlingens död- och begravningslängder har synnerligen 
utförliga yrkes- och bördsbenämningar för de avlidna, har ändå ibland vissa 
oklarheter uppstått. Det gäller t ex mademoiseller och jungfrur, där det 
inte klart framgår om de tillhört hovet eller ej. Om de ej återfunnits i adels
kalendrarna har de förts till gruppen VI. Till samma grupp har även andra 
ämbetspersoner som t ex kungliga myntets och högsta domstolens personal 
förts, då de ej direkt haft kontakt med hovet. Allt hantverksfolk som inte 
uttalat är knutet till hovet, exempelvis pigor, gesäller, vedbärare, 
skräddare, kamrerare och fruar utan adligt namn har likaledes förts till 
gruppen VI. Denna grupp är sålunda att betrakta som restgrupp för yrkes
benämningar som inte med säkerhet kunnat inordnas i kategorierna I-V. 

39. Jfr Wolfram Kock, som hävdar att han avled i tyfoidfeber, se Kock, W., 
Svenska konungars sjukdomar (Stockholm 1963b), s 134. 

40. Den 13 mars 1854 avled Carl Oscar Wilhelm Fredrik, endast drygt ett år 
gammal. Detta lungsotsfall har inte uppmärksammats i litteraturen kring 
de kungligas sjukdomar, men återfinns i Hovförsamlingens död- och be
gravningslängd, Ser F:l, SS^4. 

41. Kock, W. (1963a) s 147ff. Oscar II kurerade sina återkommande lungbe-
svär genom resor till Rivieran och olika kurorter i Europa. 

42. Redan 40 år tidigare led dåvarande kronprinsessan av lungbesvär, se Kock, 
W. (1963b), s 158f. I en biografi över drottning Victoria framgår att hen
nes hälsa allvarligt försämrades i samband med de tre barnens födelse, jfr 
ovan kap V:3:3. Till följd av sina lungbesvär tvingades drottningen till
bringa merparten av året i Egypten och senare på Capri, där den välkände 
dr Axel Munthe vårdade henne. Den nära samvaron med barnen liksom 
senare med barnbarnet prins Lennart vittnar om hur svårt det var att iso
lera de lungsiktiga, även i så upplysta miljöer som hovet, se vidare Fjell-
man, M., Victoria, Sveriges drottning (Stockholm 1980). 

43. Cartwright, F.F., A social History of medicine (London 1977, 2a uppl 
London 1978), s 122. 

44. Braudel, F. (1982), s 66. 
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45. Hollings worth, T.H., »The Demography of the British peerage», Population 
Studies, vol XVIII, 2, suppl (1964), s 67f. 

46. Hollings worth, T.H. (1964), s 52. 

47. Elmroth, I., För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demo
grafi och offentliga funktion 1600—1900 (Lund 1981), s 130ff. 

48. Gejvall-Seger, B. (1982), s 457. 

49. Högberg, S. (1981), s 212. 

50. Högberg, S. (1981), s 213. 

51. Gejvall-Seger, B. (1982), s 455. I Stockholm stads Hälsovårdsnämnds 
årsberättelser återfinns redogörelser över bostadssituationen och hur den 
förändras från tid till annan, se särskilt Herlitz, R., »Statistisk öfversigt af 
Stockholms befolkning under åren 1883—1893 med hänsyn till bostad, 
ålder och kön», Bihang till Stockholms stads H e Is o vårdsnämnds årsbe
rättelse , no 1, 1893 (Stockholm 1894). 

52. Fogelström, P.A,,En bok om Stockholm (Stockholm 1978), s 128, se även 
Oljelund, I., Det hände på Kungsholmen (Stockholm 1951). 

53. Wretlind, E.W., Undersökningar rörande Stockholms mortalitet, Medi
cinskt arkiv, band III, 8 (1866), Linroth, K., »Dödsorsakerna och dödlig
heten i Stockholm 1871—1893», Bihang till Stockholms stads Helsovårds-
nämnds årsberättelse (Stockholm 1892) samt Linroth, K., Berättelse till 
Kongl Medicinalstyrelsen om allmänna Helsotillståndet i Stockholm under 
året 1893, hvad i afseende därå och för allmänna sjukvården blifvit under 
samma tid åtgjort (Stockholm 1894). I Statistiska Centralbyråns årsbe
rättelser återfinns för åren 1861—1867 uppgifter om dödligheten och om 
dödsorsakernas fördelning i Stockholm. Därefter följer Berättelse angående 
Stockholms kommunalförvaltning åren 1869—1870 (Stockholm 1870), 
utgiven av Stockholms kommun samt Grähs, S.G., Statistisk öfversigt af 
Dödsorsakerna i Stockholm, rapport till Kungl Sundhetskollegium, år 
1870 (Stockholm 1872), d:o 1871 (Stockholm 1873), d:o 1872 (Stock
holm 1874), d:o 1873 (Stockholm 1874), d:o 1874 (Stockholm 1875). 
From 1881 återfinns översikterna av dödligheten och dödsorsakerna i 
Hälsovårdsnämndens årsberättelser till Medicinalstyrelsen. 

54. Linroth, K. (1892), s 104ff, jfr tabell å sidan 93 där försörjningsinrätt
ningarna inte längre ingår. 

55. Linroth, K. (1892), s 64. 

56. Ibid. Indelningsgrunderna framgår av tabellerna i Linroths översikt. Åren 
1871—1874 är uppställda enligt nomenklaturen i Sundhetskollegiets 
cirkulär från 1860 och de efterföljande åren efter 1874 års nomenklatur. 
Nomenklaturen diskuteras ovan, se kap 11:3:2. 

57. Linroth, K. (1892), s 77. 

58. Linroth, K. (1892), s 67f, jfr Herlitz, R. (1894), tab 3 och 4. 

59. Åman, A., Om den offentliga vården (Uddevalla 1976), s 136. Se även 
Jakobsson, S., Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm, de glömda, 
Studia Historica Upsaliensia 126 (Uppsala 1982), s 41. 

60. 1827 års reglemente §2, citerat efter Jakobsson, S. (1982), s 90. 

61. Jakobsson, S. (1982), s 93. 

62. Jakobsson, s. (1982), 11 Iff. 

63. Aman, A. (1976), s 138. 

64. Jakobsson, S. (1982), s 123. 
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65. »Den verkliga förminskningen framträder först bestämd och tydlig i 
och med 1863, således ett år efter den nya spis ordningens införande; 
och då förhållandena i öfrigt inom fängelserna voro samma som förut, 
tvekar jag ej att, om också ej helt och hållet, så åtminstone till stor del 
tillskrifva den ökade utspisningen denna gynnsamma förändring. Detta 
förhållande har jag ansett mig böra framhålla enär i senare tid röster 
uttalat sig för nedsättning i födan» 

BiSOS, Ser G, Fångvården, avd IV (1871), s 23f. 

66. Wieseigren, S., Sveriges fängelser och fångvård (Stockholm 1895), s 454. 

67. Sleman, F., »Inledning till arkivförteckning för Norrmalms centralfängel
se», opubl, SSA (Stockholm 1947). 

68. Sjuksjournalerna innehåller följande uppgifter: ordningsnummer, namn, 
sjukdom, insjuknandedatum, tillfrisknandedatum, död, ålder (ålders
klasserna är: < 20 år, 21-40, 41-60, > 60 år). För varje månad finns en 
statistisk översikt över antalet vårdade. Källans kvalitet och noggrannhet 
varierar över tiden. De första journalerna är mycket utförliga, men där 
saknas ålder. Från 1881 är journalinnehållet standardiserat med de ovan
stående uppgifterna. Centralfängelset å Norrmalm, Ser D:III, h:2, SSA. 

69. Ser D:III, h:l, 55^4. 

70. Wieseigren, S. (1895), s 327. 

71. Ibid. 

72. Ahlskog, C., »Hälsotillståndet vid Norrmalms kvinnofängelse 1861—1870», 
otryckt, Historiska institutionen, Umeå universitet (Umeå 1982), s 16. 

73. Taussi-Sjöberg, M., »Spinnhusliv», i Ambjörnsson, R. & Gaunt, D. (red), 
Den osynliga historien (1984, under publicering), opubl manus, s 3. 

74. Wieseigren, S. (1895), s 436. 

75. Taussi-Sjöberg, M. (1984), s 4. 

76. Wieseigren, S. (1895), s 437. 

77. Taussi-Sjöberg, M. (1984), s 12. 

78. Antal insjuknade och avlidna i olika bröst- och lungsjukdomar i Sveriges 
fängelser 1861—1873 

Antal insjuknade 
eller avlidna 
fångar 

Tuberkel-
sjukdom 
(lungsot) 

Bröst-
infl. 

Lung-
blödning 

Lung-, 
luftrörs
katarr 

lung-, lung
säcks-
inflammation 

1861 4 986 339 172 
1862 5 002 166 496 143 
1963 4017 75 480 157 
1864 4 298 93 751 144 
1865 4 451 69 662 98 
1866 4 844 20 25 793 128 
1867 5 599 30 25 1 006 184 
1868* 
1869 6 213 51 19 946 249 
1870 5 943 55 21 967 230 
1871 5 534 55 36 912 196 
1872 4 622 42 22 812 162 
1873 4 234 29 20 739 152 

* Lakun. 

Källa: BiSOS, ser G, Fångvården. 
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79. Följande exempel illustrerar förvirringen i nomenklaturerna: Under 1881 
saknas tuberkulos helt. 1881 finns lungsot separerad från övriga lungsjuk
domar, annan tuberkulos saknas. 1890 redovisas lungsot tillsammans med 
kronisk lunginflammation. Nomenklaturen för sjuklighet skiljer sig från 
den för dödlighet, jfr ovan kap 11:3:2. Dödsorsakerna är indelade på ett 
mer lättbearbetat sätt. 

80. Antalet avlidna i olika sjukdomar vid Norrmalms fängelse t 1817—1890 

Antal 
döda Lungsot 

Bröst
sjukdom 

Hetsig 
feber Slag Vattusot Diarré 

1827-30 53 13 14 3 3 8 _ 
1831-40 160 36 56 15 6 29 _ 
1841-50 125 28 30 25 2 12 10 
1851-60 318 62 42 2 2 32 35 
1861-70 154 21 54 — 12 6 25 
1871-80 184 4 28 — _ 1 1 
1881-90 24 1 17 - - - -

1827-90 1 018 165 241 45 25 88 71 

i »hetsig feber» ingår även »hektique» och »hektisk feber». 
i diarré ingår både kolera och tyfus. 

Källa: Norrmalms Centralfängelses kyrkoarkiv, ser C 1 och F:l, SS^4. 

81. Dessa är pneumonier/lunginflammation, pleuriter/lungsäcksinflammation, 
kronisk bronkit, trånsjuka, tärsot, tvinsot och blodstörtning. 

82. JBiSOS, ser G, Fångvården, litt L. 

83. I ett brett upplagt forskningsprojekt om Den svenska livsmedels konsum
tionen i historisk belysning, där ekonomhistoriker och näringsforskare 
samarbetar, kommer inom de närmaste aren betydande resultat att till
föras detta forskningsområde, se vidare, Essemyr, M., »Livsmedelskonsum
tion och levnadsstandard, en förklaringsmodell för utvecklingen av livs
medelskonsumtionen och koststandarden i Sverige 1700—1933», opubl, 
Ekonomisk historia, Uppsala universitet (Uppsala 1983), samt Moreli, M., 
»Livsmedelskonsumtion bland intagna vid svenska hospital under 1700-
tal och tidigt 1800-tal», opubl, Ekonomisk historiat  Uppsala universitet 
(Uppsala 1983), båda uppsatserna presenterades vid det nordiska sympo
siet Levevilkor i Norden ca 1 700-1945 i Sandbjerg, 20-23 sept 1983. 

84. Hirdman, Y., Magfrågan, mat som mål och medel, Stockholm 1870—1920 
(Kristianstad 1983), s 19ff. samt noterna därstädes. 

85. Se ovan kap IV noterna 57-60 samt forskningsöversikten hos Utterström, 
G. (1978), s 129 och där anförd litteratur, och Hirdman, Y. (1983), inled
ningen not 1 och där anförd litteratur. 

86. Utterström, G. (1978), s 164. 

87. Jfr Essemyr, M. (1983). I livsmedelsprojektet låter man mindre popula
tioner representera helhetsutvecklingen under en längre tidsperiod. Ut
gångspunkten är en hypotes om att 

»energiintaget i allmänhet haft en omfattning så att energibehovet har 
täckts för merparten av befolkningen», s 2. 

88. Hirdman, Y. (1983), s 38. 
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89. I P.A. Fogelströms Vävarnas barn skildras hur tukthushjonen i praktiken 
svälter och är klädlösa trots att de enligt de formella källorna skulle ha 
haft betydligt bättre levnadsförhållanden. Genom en serie speciella 
omständigheter kom dessa förhållanden att avslöjas och därmed bevaras 
åt eftervärlden. Se även Hirdman, Y. (1983), s 46. 

90. Se t ex Jakobsson, S. (1982), s 122f. 

91. Utterström, G. (1978), s 130. 

92. Se t ex Jörberg, L., Growth and fluctuations of Swedish Industry 1869-
1912 (Lund 1961); Gårdlund, T., Industrialismens samhälle (Stockholm 
1955) och Montgomery, A., Industrialismens genombrott i Sverige (Stock
holm 1947). 

93. Se Montgomery, A., Svensk socialpolitik under 1800-talet (Stockholm 
1934); Heckscher, E.F., Svenskt arbete och liv (Stockholm 1957, 5:e 
uppl 1968), kap 6; Utterström, G., Jordbrukets arbetare (Stockholm 
1957), del I, s 7ff samt Fridholm, M., et alii, Industrialismens rötter. Om 
förutsättningarna för den industriella revolutionen i Sverige (Lund 1976), 
se särskilt kap 2. 

94. Olika definitioner av industrialiseringsgrad redovisas hos bl a Weiler, G., 
Jönköping en stadsgeografis k undersökning (Göteborg 1936), s 119, se 
även Öhngren, B. (1974), s 52. Även om man utgår från de formella defi
nitionerna av vad som är en industri i de centrala källserierna, främst 
kommerskollegii statistik, uppstår ända problem. Industristatistiken för
ändras ett flertal gånger och grupper av företag förs från en statistikserie 
till en annan, oftast från »Hantverk» till »Fabriker». Detta försvarar ade
kvatajämförelser genom tiden. 

95. Folkräkningarna baseras på individuella yrkesuppgifter medan industri
statistiken bygger på företagsrapporter. Båda används flitigt inom eko-
nomhistorisk forskning och kompletterar i viss man varandra. 
Käll- och metodproblemen kring dessa källor diskuteras hos Jörberg, L. 
(1961), appendix I och II; Hammarström, I., Stockholm i svensk ekonomi 
1850-1914 (Stockholm 1970), exkurs 5; Fogelberg, T., »Den officiella 
industristatistikens tillförlitlighet, En källkritisk undersökning rörande 5 
glasbruk», i Från Fugger till Kr eu ger, Studier tillägnade Oscar Bjurling på 
hans 50-årsdag den 12 maj 1957 (Lund 1957), s 104ff; öhngren, B., 
(1974), kap II; Gustafsson, U., Industrialismens storstad. Studier rörande 
Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860—1910 
(Malmö 1976), s 60ff samt appendix Jl. De organisatoriska förändringarna 
vad gäller dessa källserier finns beskriven i Lindhai, E., Dahlgren, E. 8c 
Kock, K., National income of Sweden 1861—1930, Stockholm Economic 
Studies no 5b (Stockholm 1937), vol III, del 2, appendix D samt Key-
Åberg, K., »Sveriges industristatistik», Statsvetenskaplig Tidskrift, 4 
(1897-98). 
Uppgifterna om antalet arbetare skiljer sig något åt i de olika källserierna, 
men forskarnas bedömningar av validiteten hos de båda källtyperna har 
överlag varit positiv, se vidare öhngren, B. (1974), s 37ff och i not 1 där-
tädes anförd litteratur. 
Avvikelserna gäller främst kvinnliga arbetare, korttidsans tällda och »arbe
tare av obestämt slag». Båda källserierna förändras innehållsligt samt i in
samlings- och redovisningsrutinerna över tiden. 1896 sker en omfattande 
omläggning av industristatistiken vilket bör tas i beaktande vid jämförel
ser med längre tidsserier. 
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I Wages in Sweden har Bagge m fl använt sig av främst industristatistiken 
för att bestämma industriarbetarnas antal inom olika branscher, sedan har 
man beräknat ett tillägg för ospecificerade arbetare i städerna, dvs sådana 
som inte finns medtagna i industristatistiken. Man kom fram till att dessa 
utgjorde ca 20% av de direkt klassificerade år 1880 men att de sedan sjun
ker snabbt för att år 1930 endast utgöra en obetydlig andel, jfr öhngren, 
B. (1974), s 29. 

96. Se BiSOS, ser D, tab 7, jfr Kronborg, B. 8c Nilsson, T., Stadsflyttare, 
Industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från 
Halmstad, 1870-1910, Studia Historica Upsaliensia, 65 (Uppsala 1975), 
s 22f, Norrman, H., Från Bergslagen till Nordamerika, Studia Historica 
Upsaliensia, 62 (Uppsala 1974), s 32, Hammarström, I. (1970), s 201f. 

97. BiSOS, ser D, tab 7, jfr öhngren, B. (1974), s 52. Öhngren beräknar att 
»Stor-Eskilstuna» har en industrialiseringsgrad som ligger drygt 60% över 
medeltalet för landets städer vid 1800-talets slut. 

98. Kronborg, B. 8c Nilsson, T. (1975), s 22f. 

99. Lindman, C. (1911), del 1, s XXf och del 2, tab II. 

100. Hammarström, I. (1970), s 201 ff. 

101. Se t ex Key-Åberg, K., Inom textilindustrien i Norrköping sysselsatta 
arbetares lönevillkor och bostadsförhållanden (Stockholm 1879). 

102. Förhållandena studeras av ekonomihistorikern Anita Göransson, som sär
skilt undersöker villkoren för Norrköpings industriarbeterskor under 
1800- och det tidiga 1900-talet, Ekonomisk historia Lund/Umeå. 

103. Gårdlund, T. (1955), s 295. 

104. Gårdlund, T. (1955), s 36. 

105. Sundbärg, G., Sweden, its people and its industry, Historical and Statis
tical Handbook (Stockholm 1904), s 873. 

106. Gårdlund, T. (1955), s 35f. 

107. Lindman, C. (1911), del II, tab II. 

108. Uppgifterna om Norrköping redovisas ovan, se tabell, översiktstalen är 
följande: 

Dödligheten i tuberkulos i Motala, Östergötlands städer och hela Öster
götland, per 1 000 av M FM 

Motala 
Östergötlands 
städer Östergötland 

1911-15 2.15 2.16 1.52 
1916-20 1.92 1.83 1.33 
1921-25 1.38 1.32 1.09 
1926-30 1.01 0.99 0.90 

Källa: Arosenius, E. (1911—1930), tab 2. 

109. Lindman, C. (1911), s 346ff. 

110. Lindman, C., Dödsorsakerna och dödligheten i Helsingborg 1876—1890 
(Stockholm 1894), s 33. 

111. Lindman, C., ibid. 

112. Se ovan kap 11:2:3, där 1891 års nomenklatur redovisas. 
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113. Lindman, C. (1894), s 45. 

114. Lindman, C. (1894), s 36. 

115. Lindman baserar sin undersökning på de dödsattester, som vid den tid
punkten förvarades hos Hälsovårdsnämnden. Dessa attester återger en 
lägre dödlighet än de som Sundbärg redovisat. Sundbärgs undersökning av 
stadens tuberkulosdödlighet avsåg enbart lungtuberkulos, men är trots 
detta högre än Lindmans. Enligt Lindman avled 3.2 o/oo i tuberkulos 
under 80-talet. För samma tid uppger Sundbärg 2.67 o/oo för enbart 
lungtuberkulos. Enligt Sundbärg når lungsotsdödligheten i Hälsingborg 
sitt maximum under tiden 1861-70, med 2.79 o/oo eller knappt 14% av 
alla dödsorsaker. Här kan inga jämförelser göras med Lindmans källor, 
eftersom de börjar först 1876. 
Befolkning, total dödlighet och dödlighet i tuberkulos i Hälsingborg, 
1861 — 1930, per 1 000 av MFM och i % av alla döda 

Total Tuberkulos 
dödlighet o/oo av % av alla 

MFM o/oo MFM döda 

1861-70 6 807 20.4 2.79* 13.7* 
1871-80 9 669 20.6 2.72* 13.2* 
1881-90 15 162 19.1 2.67* 14.0* 
1891-00 22 301 16.1 2.39* 14.9* 
1901-05 1.7* 12.4* 
1906-10 1.62* 12.3* 
1911-15 34 253 10.1 1.74 14.b 
1916-20 41 600 12.3 1.72 13.2 
1921-25 48 938 10.0 1.14 11.3 
1926-30 53 786 10.3 1.11 10.7 

* Avser lungtuberkulos. 

Källor: 1861 — 1900: Runborg, C. &: Sundbärg, G. (1905). 
1901 —1905: Johansson, J.E. 8c Moosberg, R. (1908), tab 4. 
1906—1910: Statistiska meddelanden, ser A, bd 1:6 (1915), tab D. 
1911-1930: Arosenius, E. (1917-1932), tab 2. 

116. Lindman, C. (1894), s 11. 

117. Paulsson, G., Svensk stad, del I (1950, nytryck Lund 1972), s 569. 

504 



118. Se ovan not 115. Under krigsåren var tbc-dödligheten följande: 

Dödligheten i tuberkulos i Hälsingborg och Malmöhus läns städer 1914-19, 
årsvis per 1 000 av MFM och i % av alla döda 

Hälsingborg Malmöhus städer 
Total tuberkulos mv tuberkulos 
dödlighet o/oo av % av alla o/oo av % av alla 
o/oo MFM döda MFM döda 

1914 14.12 1.91 13.6 1.81 14.6 
1915 12.88 1.81 14.1 1.91 15.7 
1916 13.51 2.28 16.8 1.91 14.7 
1917 11.55 1.65 14.3 1.67 15.0 
1918 18.47 1.82 9.9 1.74 10.5 
1919 11.83 1.67 14.1 1.53 13.4 
1920 11.27 1.20 10.7 1.42 12.1 
1921 10.30 1.48 14.3 1.37 13.3 
1922 10.89 1.00 9.2 1.35 12.5 
1923 9.53 0.84 8.8 1.22 12.b 
1924 9.80 1.11 11.3 1.24 12.4 
1925 9.66 1.26 13.0 1.28 12.9 
1926 9.51 0.89 9.3 1.10 11.2 
1927 10.64 1.11 10.5 1.05 9.9 
1928 11.22 1.51 13.4 1.15 9.2 
1919 10.67 1.09 9.8 1.02 9.6 
1930 9.37 0.99 10.6 0.97 9.5 

Källa: Arosenius, E. (Stockholm 1917—1932), tab 2. 

119. Jämförelsetalen med medelvärdena för Malmöhus samtliga städer är föl
jande: 

Tuberkulosdödlighet per 1 000 av MFM och i % av alla dö da, för samtliga 
städer i Malmöhus länt  1911—1930, femårsmedeltal 

Tuberkulos 

o/oo av % av alla 
MFM döda 

1911-15 1.91 15.6 
1916-20 1.63 15.6 
1921-25 1.29 12.7 
1926-30 1.06 9.9 

Källa: Arosenius, E. (1917—1920), tab 2. 

120. Lindman, C. (1911), del II, tab 4. 

121. Före säkerhetständstickornas införande var fosfornekrosen en allvarlig 
yrkessjukdom bland tändsticksarbetarna. Man tappade tänderna och blev 
allmänt svag för att så småningom dö. Dessa patienter vårdades på Jön
köpings lasarett, och sjukjournalerna finns bevarade. Många av dem fick till 
följd av det nedsatta allmäntillståndet andra sjukdomar, däribland lungsot. 
Dessa sjukjournaler har ännu inte metodiskt bearbetats, varför någon 
djupare kunskap om arbetarnas sjukdomsbild inte kan redovisas, jfr Berg
lund (1982), s 275ff., som refererar till lasarettsjournalerna dock utan 
närmare precisering. Det hade varit värdefullt att få veta i vilken utsträck
ning arbetarna drabbades av den kring sekelskiftet generellt höga tuberku
losfrekvensen i J önköping. - ̂  k 



122. Se Lindman, C. (1911), del II, tab II samt avsnitt 3 ovan och bilaga XIII 
nedan. 

123. Hörsell, A., Borgare, smeder och änkor. Ekonomi och befolkning i Eskils
tuna gamla stad och Fristad 1750—1859, Historica Upsaliensia, 131 
(Uppsala 1983), s 30ff. 

124. Ann Hörsell anger att källorna samredovisas till 1805, se Hörsell (1983), 
s 29. Den riktiga uppgiften är 1802. För åren 1774—1779 saknas tabeller, 
jfr Hörsell, A. (1983), s 18, som uppger lakun för åren 1772—1779. Upp
gifter finns även för åren 1772—1773, se Statistiska tabeller, tab I-II, 
serie G, Eskiltuna kyrkoarkiv, ULA. 

125. Se vidare Ohlsson, B.E., Eskilstuna Fristad. Fristadsinrättningen i Eskils
tuna före sammanslagningen med gamla staden, 1771—1773 (Eskilstuna 
1971), passim, se särskilt s 219ff. 

126. Se karta hos Hörsell, A. (1983), s 28. 

127. Uppgift om befolkning avser mv av folkmängdsuppgifterna. Dessa före
kommer årligen 1749-1751, vart tredje år 1754—1772 och därefter vart 
femte år. Den totala dödligheten har beräknats som medelvärdet av det 
årliga antalet döda för varje femårsperiod, lungsotsdödligheten har beräk
nats sammaledes. Vid beräkning av andel avlidna har det årliga antalet 
avlidna beräknats utifrån uppgifterna i tab I i mortalitetsstatistiken. Denna 
skiljer sig något från tab II (jfr ovan kap II, tab 9), avvikelserna är här 
följande: År 1771 är antalet döda enl tab I 99 och enl tab II 105 personer. 
År 1782 är antalet döda enl tab I och tab II 87 personer men med olik
heter i könsuppgifterna. Är 1803 är antalet döda i Eskilstuna stad och 
Fristad 40 enligt tab I och 38 enl tab II. År 1805 dog i Kloster och Fors 
enligt tab I 48 personer och enligt tab II 49 personer. 

128. B.E. Ohlsson har utifrån främst mantalslängder rekonstruerat Fristadens 
befolkningsnumerär, se Ohlsson, B.E. (1971), s 54f. Hörsell har via man
talslängder och taxeringslängder m m vidareutvecklat analysen och bl a 
beräknat olika sociala kategoriers andel och förändring över tiden i Fri
staden respektive i den gamla staden, Hörsell, A. (1983), kap V och VI. 

129. Lungsotsdödlighet i Södermanland och riket 1801—1830 per 1 000 av 
MFM, tioårsmedeltal 

Södermanland Riket 

1801 -1810 3.19 2.51 
1811 -1820 3.25 2.69 
1921 -1830 3.42 2.77 

Källa: Sundbärg, G. (1905), s 178f. 

130. Hörsell, A. (1983), s 62ff och s 87ff. 

131. Hörsell, A. (1983), s 104f. 

132. Berglund, B. (1982), passim, avsnitten som behandlar Eskilstuna Jern-
manufaktur. 

133. Hellberg, K., Järnets och smedernas Eskilstuna, del II (Katrineholm 1938), 
s 256. 

134. I G. Lindmarks Eskilstunaindustriens utveckling och nuvarande läge 
(Stockholm 1919), ges en översikt av utvecklingen. 

135. Berglund, B. (1982), tab 111:10, s 151. 
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136. Berglund, B. (1982), s 274. Berglund redovisar inte vilken information som 
finns om den extra sjukhjälpen och vad den s k »kladden» som han använ
der sig av innehåller. 

137. Lindman, C. (1911), del II, tab IV. 

138. Lindman, C. (1911), s 30. 

139. Lindman, C. (1911), s 28. 

140. Ibid. 

141. Se ovan kap V, not 41 och där anförd litteratur. 

142. Arosenius, E. (1917), tab 2, s 83. 

143. Antalet undersökta var enligt Holmin (1911), tab å sid 9: 3 915 män och 
210 kvinnor = 4 125. Enligt tab å sid 10 var antalet 3 923 män och 210 
kvinnor = 4 133 personer. 4 118 personer lämnade uppgifter om boende-
förhållanden. 

144. Holmin, N. (1911), s 15. 

145. Ibid. 

146. Holmin, N. (1911), s 14f, se även Förhandlingarna vid X:e tuberkulos
konferensen, Rom 1912. 

147. Ahlmark, A., Bruce, T. 8c Nyström, Å., Silicosis and Other Pneumoconio
ses in Sweden (Stockholm 1960), kap 2. 

148. Ahlmark, A. et alii (1960), s 3Iff. 

149. Se Favell, C.F., »Grinders diseases», Schmidts Jahrbuch, 52 (1846), s 164-
168; Oldendorff, A., »Die Mortalitäts- und Morbiditäts-Verhältnisse den 
Metallschleifer in Solingen und Umgegend, sowie in Remscheid und Kro
nenberg», Zentralblatt fur Allgemeine Gesundhetispflege, 1 (Bonn 1882), 
s 238-261. 

150. Berglund, H., »Tuberkulosens utbredning bland befolkningen inom södra 
Gotlands sandstensdistrikt», Meddelande från Svenska Nationalföreningen 
mot tuberkulos, 11 (1913). 

151. Se kap III, 1:5 och där anförd litteratur. På 1930-talet gjordes ett flertal 
studier som behandlade sambanden mellan boendetäthet och mortalitet, 
se t ex Stocks, P., som i »the Association between Mortality and Density 
of Housing», Proceedings of the Royal Society of Medicine, section of 
Epidemiology and State Medicine, 2 (1934), s 1127ff. Bland annat be
handlas där förhållandet Phtisis och boendetäthet dels i London, dels i 
övriga England/Wales, se särskilt tab VII därstädes. 
Samma år genomfördes på begäran av »Medical Research Council» en 
studie över »Housing Conditions and Respiratory disease», som återfinns 
i Medical Research Council, Special Report Series, 192 (London 1934). 
Undersökningen utfördes av C.M. Smith och behandlar boendeförhållan-
den och lungsjukdomar i industristaden Glasgow. Två olika kvarter under
söktes, ett med fattig befolkning i äldre hus inom industriområdet och 
ett annat med nybyggda hus och invånare med högre ekonomisk standard. 
Undersökningen visade på vilka svårigheter som föreligger när det gäller att 
ändra folks boendevanor. Även i det nybyggda området bibehöll männi
skorna »The slum habit of crowding into one apartment at night, expecial-
ly in winter», Smith, C.M. (1943), s 33. 
I en brett upplagd undersökning över samma stad från 1952: »tuberculosis 
and the 'Social Complex' in Glasgow» av Lilli Stein, British Journal of 
Social Medicine, 6 (1952), vidareutvecklas forskningen. Med hjälp av mer 
tidsenliga statistiska metoder undersöker Lilli Stein bl a relationen mellan 
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lungtuberkulos och olika sociala faktorer, som boendetäthet, arbetslöshet 
och fattigdom, se s 9ff och tab III därstädes. 
I John Burnetts A Social History of Housing 1815—1970 (London 1978), 
ges en brett upplagd översikt över boendet hos olika sociala grupper i 
England under de senaste seklerna. 

152. Holmin, N. (1911), s 6. 

153. Betänkande avgivet 1865 av en av stadsfullmäktige tillsatt kommitté för 
att undersöka den ökande pauperismen i Göteborg, citerat efter Heyman, 
E., Studier i allmän hälsovård grundade på Göteborgs Mortalitétsför
hållanden (Göteborg 1877), s 11. 

154. Heyman, E. (1877), s 12. 

155. Heyman, E. (1877), s 41. 

156. Heyman, E. (1877), s 49. 

157. Motsvarande regionala skillnader återfinns också i andra städer. Förhållan
det har för norskt vidkommande studerats vad gäller Oslo. I Oslo är »Ost
kanten» en arbetardominerad stadsdel medan »Vestkanten» bebos av mer 
välbeställda. Den norska socialmedicinaren Tryggve Gjestland har i Gjest-
lan, T., Moen, E. 8c Trier, G., »En regional undersökelse av dödleligheten i 
Oslo 1890—1940 del I», Statistisk kvartals hefte, 4 (1954), s 150f och i 
Gjestland, T. & Mork, T., »En regional undersökelse av dödeligheten i 
Oslo 1890—1939, del II», i Festskrift till Karl Evang på 60-årsdagen 
(1962), s 11 Iff redovisat stora skillnader i såväl total dödlighet som tbc-
dödlighet mellan de båda områdena. Ostkantens överdödlighet kring sekel
skiftet kan till viss del förklaras med en högre tbc-dödlighet inom området. 
Både nivån och trenden skiljer sig åt mellan de båda områdena, tbc-dödlig
heten sjunker snabbare på Vestkanten, se Gjestland, T. et alii (1954), 
s 153. Historikern Sivert Langholm har vidareutvecklat denna forskning 
med tyngdpunkt på sambanden mellan levnadsvillkor och dödlighet, se 
Langholm, S., »Sosiale forskjeller i dödelighet i Kristiania (Oslo) i årtiende 
omkring 1900», opubl paper presenterat vid nordiskt symposium Levevil-
kår i Norden fra ca 1700—1945, Sandbjerg 20-23 sept 1983 Historiska 
inst. Oslo universitet (Oslo 1983). 

158. Se t ex Göteborgs He Is o vårdsnämnds årsberättelse för 1889 (Göteborg 
1890), tab 23 och dens för år 1890 (Göteborg 1891), tab 22 osv. 

159. Brink, G., Fönster åt gården (Stockholm 1981), s 20. 

160. Wallentin, H., Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 
1920-talet, Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göte
borgs universitet, 42 (Göteborg 1978), kap 4.2.2.2 samt tabellerna B.15-
B.19 i bilaga 3 därstädes. 

161. Se ovan kapitel VII:2 samt Puranen, Bi (1982), s 5ff. Från att ha svarat för 
cirka 15% av den svenska exporten 1846—1850, steg siffran till 51% 
1870, se Cornell, L. (1982), s 32. 

162. Norberg, A. (1980), s 79. 

163. I Nordiska museets sågverksarbetarminnen och i provinsialläkarnas års
berättelser, liksom i förste provinsialläkarnas berättelser från sina insepk-
tionsresor finns många uppgifter om olika sågverkssamhällens boendeför-
hållanden. Se även Paulsson, G. (1953), del II, s 209ff; Gustafsson, B. 
(1965), s 154ff; Norberg, A. (1980), s 79ff samt Cornell, L. (1982), s 
s 285ff. 

164. Paulsson, G. (1953), del II, s 210ff. 
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165. »Preliminär översikt över byggnads- och bostadsförhållandena å de orter, 
som berörts av 1912—1914 års allmänna bostadsräkningar», Statistiska 
meddelanden, serie F, band VII, Sociala meddelanden, 15 (Stockholm 
1915), tabell 1. 

166. Hävermark, G., »Sundsvalls-Skönsbergs och Skönsmons bostadsproblem i 
statistisk belysning», Hyresgästernas Riksförbund och Sundsvalls hyres
gästförening, Hur vi bo (Stockholm 1939), s 8. 

167. Hävermark, G. (1939), s 14. 

168. Arosenius, I. (1911—1938), tab 1. 

169. Näslund, R., Studier i Härnösands bebyggelsehistoria (Örnsköldsvik 1980) 
samt översiktlig analys av Härnösands bebyggelsehistoria, Härnösands 
kommun, Västernorrlands län, rapport nr 1(1980); Forssén, M. 8c Nykäi-
nen, C., »7 :e kvarteret i Härnösand. Vad kan vi idag fä veta om det och 
dess invånare?», opubl, Historiska institutionen, Umeå universitet (Umeå 
1983). Rolf Näslund leder i Härnösand ett brett upplagt projekt som avser 
att överföra en mängd bebyggelseuppgifter på databärande media. 

170. Myrdal, A. & Myrdal, G., Kris i befolkningsfrågan (6:e uppl Stockholm 
1935). 

171. Myrdal, A. &: Myrdal, G. (1935), s 149. 

172. Myrdal, A. 8c Myrdal, G. (1935), s 160. 

173. Frank, G., Kirunagruvornas arbetskraft 1899—1905, rekrytering och 
rörlighet, Meddelanden från ekonomisk historiska institutionen vid Göte
borgs universitet, 14 (Göteborg 1969), s 5; Nelson, H., Studier över 
svenskt näringsliv, säsongsarbete och befolkningsrörelser under 1800-
och 1900-talen, Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis 
(Lund 1963), s 495f; Rubensson, J.R., »Klondyketiden vid Gällivare 
Malmfält», i Rehnberg, M. (red), Gruvminnen, Nordiska museets gruvarbe-
tarminnen (Stockholm 1960), s 201ff. 

174. Fritz, M. (1969), s 5. 

175. Brunnström, L., Kiruna — ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige, del II 
(Umeå 1980), s 14. 

176. Beräkningarna avser hos LKAB matrikelförda arbetare, därtill kommer 
arbetare anställda av entrepenörer, se Fritz, M. (1969), s 10, jfr Brunn
ström, L., Kiruna — ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige, del I (Umeå 
1981), s 111 not 2 och beräkningarna därstädes. 

177. Frank, G. (1950), s 451. 

178. Fritz, M. (1969), s 7. Fritz har jämfört uppgifterna i arbetarmatriklarna 
med uppgifterna i mantalslängderna avseende samma år. 

179. Fritz, M. (1969), s 16. 

180. Rapport från länsman C.A. Olsson till KB i Luleå, se Landskansliets arkiv, 
ank brev år 1900, HL A, citerat efter Brunnström, L. (1981), s 111. 

181. Nordiska museets samling Kirunaminnen, meddelare I. Mäenpää, som kom 
till Kiruna i oktober 1899, citerat efter Brunnström, L. (1981), s 111. 

182. Brunnström, L. (1981), s 120. 

183. Ibid och not 34 därstädes. 

184. Frank, G. (1950), s 71, jfr Brunnström, L. 91981) som för 1900-talets 
första decennium beräknat i genomsnitt tre personer per rum. 

509 



185. Jämförelsetal för Stockholm några år tidigare var 1.4 pers/rum och 2.9/ 
rum i Skutskär, se vidare Brunnström, L. (1981), s 188 not 5 och där an
förd litteratur. 

186. Fritz, M. (1969), s 16. 

187. Brunnström, L. (1981), s 111 not 3 därstädes. 

188. Fram till 1903 fanns endast vinterförbindelse med Vittangi. När järnvägen 
färdigställts kunde man nå Vittangi även sommartid, via Gällivare. Det var 
en sträcka på 24 mil med järnväg och därtill 14 mil med hästskjuts, se 
vidare Frank, G. (1950), s 6. 

189. Neander, G., Tuberkulosens utbredning bland befolkningen i Kiruna, 
Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland anordnade av 
Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag, Socialhygiensika studier och med
delanden, 1 (Stockholm 1910). 

190. I den första årsberättelsen, som är tryckt, redovisas förutsättningarna för 
sanatoriet och det första årets verksamhet, se Neander, G., Kaptensgår
dens sanatorium, Malmberget, årsberättelse för 1911, Vetenskapliga och 
praktiska undersökningar i Lappland anordnade af Luossavaara-Kiruna-
vaara Aktiebolag, Socialhygieniska studier och meddelanden, 2 (Stock
holm 1912). 

191. Pga den platsbrist som vid tiden rådde på landets sanatorier, indelades de 
sjuka i tre grupper, beroende på hur långt sjukdomen framskridit, de 
som tillhörde stadium tre enligt Turbans indelning, ansågs alltför långt 
gångna och därför svåra att bota. Först i samband med utbyggnaden av de 
s k B-sanatorierna (bygdesanatorier) infriades även denna grupps vård
behov. 

192. Neander, G. (1912), s 11. 

193. Medelfolkmängd och total dödlighet i Vittangi läkare distrikt jämfört med 
Norrbotten 1911—1940 

Vittangi 

M FM 
Total 
dödlighet 

Norrbotten 
total 
dödlighet 

1911-15 14 229 14.99 14.96 
1916-20 15 089 14.44 16.44 
1921-25 16 068 11.54 12.66 
1926-30 18 652 11.31 12.70 
1931-35 18 979 9.55 11.78 
1936-40 19 005 9.32 10.87 

Källa: Arosenius, E. (1911—1942), tab 2. 

194. Kommunalmannen Gustaf Frank har i sin bok om Kiruna redogjort för 
hur totalt oförberett det unga Kiruna-samhället var för de svårigheter som 
kriget medförde, se vidare Frank, G. (1959), s 174ff. 

195. Frank, G. (1950), s 236ff. 

196. Försöksverksamheten finns beskriven i ett flertal skrifter, se särskilt 
Neander, G. (1927). Redan under försökets första år redovisades verksam
heten vid den internationella tuberkuloskongressen i Washington år 1908, 
se Buhre, B., »The Swedish National Anti-Tuberculosis Association» i 
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Carlsson, S. (red), Struggle against tuberculosis in Sweden (Stockholm 
1908), s 33ff. 
I en festskrift som utgavs med anledning av Tuberkuloskonferensen i 
Stockholm 1909, återfinns också en beskrivning av projektet av densam
me Buhre, som tillika var Nationalföreningen mot Tuberkulos' förste 
sekreterare, se Buhre, B., »Der Schwedische Nationalverein gegen die 
Tuberkulose 1904—1908», i Carlsson, S. (red), Festskrift vid Tuberkulos
konferensen i Stockholm 1909 (Stockholm 1909), s 26ff. 

197. Avlidna i bröst- och lungsjukdomar i Nederluleå socken 1749—1830, 
antal samt andel av alla döda i procent 

Tvinsot Håll och styng 
Lungsot trånsjuka Blodstörtning bröstfeber 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

1749-1773 263 10.3 9 0.4 1 0.0 76 3.0 
1774-1801 228 6.5 32 0.9 8 0.2 202 5.8 
1802-1820 398 11.b - - - - 91 2.6 
1821-1830 211 11.6 30 1.6 7 0.4 - — 

Källa: Statistiska tabeller, tab II, serie G, Nederluleå kyrkoarkiv, HLA. 

198. I en promemoria av Bertil Buhre som framlades vid Nationalföreningens 
styrelsesammanträde den 8 april föreslogs att ett landsbygdsexperiment i 
någon fattig avsides belägen socken med hög tuberkulosfrekvens och låg 
rörlighet skulle företas. Man skrev till landets provinsialläkare och upp
manade dem att sända in förslag på tänkbara områden till National
föreningen, se Styrelseprotokoll, av den 8 april 1904, bilaga C, (Nf:s arkiv, 
RA). Därefter företogs studieresor till olika socknar i Jämtland och Krono
bergs län, se Verkställande Utskottets Protokoll, 19/4, 12/8, 13/10 1904 
och 3/3 1905 (Nf, RA). Ingen av socknarna befanns vara lämplig. Under 
1905 undersöktes förhållandena i Nederluleå socken, efter förslag från 
landshövding K-J Bergström i Norrbotten, som var aktiv i Norrbottens 
länskommitté mot tuberkulos (underställd Nationalföreningen). Frågan 
diskuterades i Verkställande utskottet 2/5, 16/6, 10/10 1905 och beslut 
togs av styrelsen den 14 november 1905, SP, § 8 (Nf, RA). Därefter kunde 
försöket ta sin början. 

199. Nyström, E., berättat för Astrid Olsson, som skrivit ner berättelsen, »Häl
san», Norr b o tten berättar (Luleå 1979), s 33. 

200. Neander, G. (1910), s 10. Vissa variationer fanns byarna emellan. 

201. Genom utdrag ur kyrkoböckerna kontrollerades att alla familjemedlem
mar innefattades. De personer som inte kom med vid första undersök
ningstillfället, som skedde i någon av respektive bys större gårdar, under
söktes i möjligaste mån vid något senare tillfälle, se Neander, G. (1927), 
s 41. 

202. Ett exempel på hur stor vikt som fästes vid just boendehygienen är de jul-
och nyårskort som »Hälsan» sände till alla hem inom byarna. På kortets 
baksida stod att läsa: 

»KOM IHÅG UNDER 1911 
Att sätta in hakaglas i kök och kammare, samt att dagligen öppna dem. 
Att tag ut lucksängen. 
Att aldrig låta barnen sova i lucksäng, ljus och frisk luft är nyttigare än 
erotta. 
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Att vädra sängkläderna. 
Att inte låga barnen ligga med den som är bröstsjuk. 
Att bada bastu, därigenom härdar ni er och blir mindre mottaglig för 
»krymen» (förkylning) och lungsot. 
Att gå tidigt till doktorn om Ni får hosta eller misstänker bröstsjukdom». 

Enligt Fru Elsa Nyström, själv Alviksbo, fanns korten länge uppsatta på 
väggen i hemmen som prydnad och påminnelse, se Nyström, E. (1979), 
s 32. 

203. Neander, G. (1927), s 85. 

204. Wirgin, G., »Smittfaran från lungsiktigas bostäder och deras smittrening», 
Meddelande från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, 19 (Stock
holm 1929), s 9. 

205. Aronsson, S., Sång till Polstjärnan, »Söndagsmorgon» (Stockholm 1948), 
s 9. 

206. Se t ex »Råd till lungsjuka och deras omgivning beträffande förhållandet 
inom hemmet», Meddelande från Svenska Nationalföreningen mot tuber
kulos,, XX (Stockholm 19XX); Lundberg, N., »Vägledning vid tillsyn över 
bostäders sundhet», Meddelande från Svenska Nationalföreningen mot 
tuberkulos, 8 (Stockholm 1912); Neander, G., »Till hemmen i Norrbot
ten: Om lungsot och dispensärer», Meddelande från Svenska National
föreningen mot Tuberkulos, 14 (Stockholm 1916). Neanders skrift tryck-
es både på svenska och finska, den hade skrivits på uppdrag av Lands
tingets dispensärnämnd och fick en omfattande spridning inom länet; 
Wirgin, G. (1929), se ovan not 204. I Kjellin, G., »Nationalföreningens 
bostadshus, några erfarenheter från dess 15-åriga bestånd åren 1904— 
1919», Meddelande från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, 
20 (Stockholm 1929), redovisas ett annat bostadshygieniskt experiment 
som ägt rum i Stockholm, där familjer med någon lungsiktig förälder men 
med friska barn fick bo till reducerad hyra och stå under läkaruppsikt. 

207. Adelborg, O., Dalritningar (Stockholm 1920), s 65f. 

208. Neander, G. (1927), s 98. 
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Kapitel X. Förändringens orsaker: effekter av terapi och förebyggande åtgärder 
sid 311-333 

1. För tuberkuloskampen i Sverige, se t ex Lundquist, J., »Tuberkulosen», i 
Kock, W. (red), Medicinalverket i Sverige 1813—1962 (Stockholm 1944); 
s 381ff; Beskow, A., »Nationalföreningen fyller 75 år», Kvartalsskrift för 
Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar, 74, 1 (1979), 
s 3f; Lundquist, J., Tuberkulosen och dess bekämpande (Stockhilm 1944); 
Neander, G., Folksjukdomen tuberkulos och dess bekämpande (Stockholm 
1928); Hanngren, Å., »Organisationen av tuberkuloskampen under 1900-
talet», Kvartalsskrift för Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lung
sjukdomar, 70 (1975), s 35-43; Bergstrand, H., Svenska Läkaresällskapet 
150 år, dess tillkomst och utveckling (Lund 1958), s 235ff. 

2. Antalet kan variera beroende på hur man definierar läkaretjänster alter
nativt examina, som inte var enhetliga. Collegium Medicums läkareförteck
ning för år 1805 upptar för Sverige 129 med.doktorer och 99 chirurgiska 
magistrar, varav 50 hade båda examina, se vidare Hjelt, O. (1891—1893); 
Bergstrand, H. (1958), s 22. 

3. Bergstrand, H., »Läkarekåren och provinsialläkare väsende t», i Kock, W. 
(red), Medicinalväsendet i Sverige 1813—1862 (Stockholm 1963a), s 
107ff. 

4. Verksamheten inom Svenska Läkaresällskapet från dess begynnelse och 
framöver finns utmärkt dokumenterad i Lennander, F., Svenska läkare
sällskapets historia 1808—1908, Svenska läkaresällskapets handlingar, 38 
(Stockholm 1908) och Bergstrand, H. (1958). 

5. Bergstrand, H. (1958), s 66. 

6. Bergstrand, H. (1958), s 67. 

7. Se Sonden, M., »Om Hygiea och öfrig medicinsk periodisk literatur i 
Sveri ge», Hy giea, festband nr 1 (1889), s Iff. 

8. Berg, G., »En redaktör ser på Läkartidningen», t Svenska Läkartidningen, 
Jubileumsnummer, 50 år, 25 1/2 (1954), s 5. 

9. Bergstrand, H. (1958), s 235ff. 

10. Bergstrand, H. (1958), s 168. 

11. Myhrman, G., »Ett framgångsrikt halvsekel. Ett försök till en medicinsk 
historik», Svenska Läkartidningen, Jubileumsnummer, 50 år, 25 1/2 
(1954), s 17. 

12. Huss, M., recension av Glas, O., »Intuberculosin pulmonum seu Phthisis 
pulmonum tuberculosam inquirens. Dissertatio patho logico-medica», 
Hygiea, 2 (1840), s 10-22. 

13. Villemin, J.A., »Om tuberkulosens virulens och specifici tet», Hygiea, 1 
(1868). 

14. Malmberg, M., »Historik öfver inokulationstuberkulosen och ftisisdisci-
plinens utveckling under det innevarande århundradet», Hygiea, 13 häften 
under åren (1877—78). 

15. »Diskussion om tuberkulos den 4, 11 och 18 mars, 1 och 8 april. Förhand
lingar vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster 1884 (Stockholm 
1884). 

16. Förhandlingar vid Allmänna Svenska Läkarmötet i Norrköping, den 29, 
30 och 31 aug 1887 (Stockholm 1888). Se även Carlsson, S., »Institutions 
or the treatment of tuberculosis in Sweden in 1909», Festskrift vid Tuber-
kuloskonferensen i Stockholm 1909 (Stockholm 1909), s 43. 
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17. »Diskussion öfver tuberkulosfrågan hållen i Svenska Läkaresällskapet vid 
dess sammankomster den 28 april, den 5 maj, den 12 maj, den 19 maj, den 
26 maj och den 2 juni 1896», Svenska läkaresällskapets Nya handlingar 
(Stockholm 1896). 

18. »Diskussion öfver tuberkulos frågan hållen i Svenska Läkaresällskapet vid 
dess sammankomster den 12, 19 och 25 april 1904», Bilaga till Svenska 
Läkaresällskapets förhandlingar 1904 (Stockholm 1904). 

19. Williams, H., Requiem for a Great Killer (London 1973), s llf. 

20. Mann, T., Der Zauberberg, två delar (Berlin 1924), sv övers Bergtage?i, 
två delar (Uddevalla 1976), s 79. 

21. Sauerbruch, F., Das war mein Leben (1956), s 236, sv övers En kirurgs 
minnen (Malmö 1959), s 145. 

22. Doyle, C., »Dr Koch and his cure», Review of Reviews, 2 (1980), s 559. 
Efter det att österrikaren Clemens von Pirquet, år 1907, visade att tuber-
kulinet var det antigen av bacillen som stimulerade kroppens försvarsmeka
nism, s k antikroppar, fick tuberkulinet en central funktion vid uppspå
randet av riskgrupper. Vid en genomgång av sanatorieläkaren Helge Dahl-
stedts arkiv på österåsen återfanns en samling medicinsk litteratur som till
sammans med korrespondens med såväl svenska som internationella läkare 
illustrerar och redovisar de olika terapier som prövades under 1900-talets 
fyra första decennier. När diazonet kom trodde man att detta, liksom 
sanokryzinet (guldsalter) skulle vara effektiva botemedel mot tuberku
los, Dr Helge Dahlstedts efterlämnade korrespondens och medicinska bib
liotek, österåsens sanatorium, sköterskevillans arkiv, ÖSA. 

23. Lundquist, J. (1944), s 112. 

24. Williams, H. (1978), kap 9; jfr Lundquist, J. (1963), s 390, som hävdar att 
Calmette och Guérin först 1927 lyckades framställa vaccinet. I själva ver
ket användes vaccinet pérorait (via dryck) redan 1921, och 1924 släppte 
Calmette ut vaccinet till läkare och forskare för kliniskt bruk, se t ex 
Krikortz, G., »Om försök till immunisering av nyfödda barn mot tuberku
los enligt Calmette», Svenska Läkartidningen, 26 (1926), s 624ff. Obser
vera den tidiga rapporteringen, se även Medins uppgifter i not 26 nedan. 

25. Sjögren, I., »Om BCG-vaccination mot tuberkulos», Kvartalsskrift för 
Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar, 70, 3 (1975), 
s 75. 

26. Det dröjde några år innan den första BCG-kulturen kom till Sverige, om 
man undantar ett begränsat försök som gjordes av stadsläkaren i Falken
berg på Västkusten redan 1924. Oscar Medin var skeptisk till de försök 
som Calmette och hans kollegor redovisat, och han uttalade sig ett flertal 
gånger om detta, se t ex Hygiea (1925), där ett uttalande av Medin, vid 
Svenska Läkaresällskapets sammanträde den 4 nobember 1924 finns åter
givet: Medin, O., »Calmettes immuniseringsförsök mot tuberkulos», Hygiea 
(1925), se även Medin, O., »Om späda barns skydd mot tuberkulos» 
(Stockholm 1926), s 14ff samt Medins och excerpter brev som återfinns i 
Oscar Medins enskilda arkiv, Svenska Läkaresällskapets arkiv, RA. Se även 
Wallgren, A., »Oscar Medin och tuberkulosvården i Sverige», Kvartalsskrift 
för Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Kärlsjukdomar, 64 (1969), 
s 80-94. 
Arvid Wallgren i Göteborg hade redan 1924 besökt det barnsjukhus i Paris 
där vaccinet prövats, också han var till en början skeptisk. Efter försök av 
Malmström i Falun under 1926 och mer omfattande försök i Norrbotten 
från 1927 och framöver påbörjades sedan mer omfattande vaccineringar i 
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Sverige. Arvid Wallgren hade då också genomfört ett vaccinationsprogram 
för Göteborgsbarn från tuberkulösa miljöer. Dessa första försök finns bl a 
beskrivna hos Wallgren, A., »Calmette-vaccinationen i Sverige», Svenska 
Nationalföreningen mot tuberkulos kvartasskrift, 2 (1947), s 17-50. Arti
keln innehåller också en bibliografi över dittills publicerade alster om BCG. 
Se även Naeslund, C., »Erfarenheter och rön beträffande BCG-vaccina-
tionen i Norrbotten under 1827—1933», Tuberkulosläkare föreningens 
förhandlingar 19/12 1934, s 917; Enell, H., BCG-vaccinationen — i och ur 
tiden», Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets Årsskrift (1978), s 62ff; 
Beskow, A. (»979), s 8f, Wallgren, A., »När BCG-vaccineringen kom till 
Sverige», Läkartidningen, 66 (1971), s 2592ff. 
Under hela 30-talet rådde en viss skepticism mot vaccinationerna bland 
läkarna. Efter en stor konferens i ämnet år 1942 bröts isen. 1942 har där
för betraktats som BCG-vaccinationens genombrottsår i Sverige, se 
Beskow, A. (1979), s 9. Wallgren och hans kollegor kom att konstruktivt 
bidra till att vaccinationsmetodiken utvecklades. Wallgren sprutade näm
ligen in BCG intradermalt, dvs i själva huden i stället för subkutant, dvs 
under huden eller pérorait, via dryck, som Calmette och hans kollegor för
ordat. Wallgren fäste också uppmärksamheten på vikten av att först under
söka barnens tuberkulinkänslighet och att skydda barnen från smitta 
under den närmaste månaden efter vaccinationen, se Wallgren, A. (1971), 
s 2595ff samt Wallgren, A., »Observations critiques sur la vaccination 
antituberculeuse de Calmette», Acta Paediatrhrica, 7 (1928), s 120ff; 
Wallgren, A., »Le rôle de la vaccination antituberculeuse dans la lutte 
contre la tuberculose infantile», Transact Second International Congress 
of Pediathrics, Acta Paediathrica, 9 (1930), s 410; Arvid Wallgren har ock
så diskuterat »Calmette-vaccinationens skyddsverkan gentemot olika for
mer av tuberkulos sjukdom», se Kvartalsskrift för Svenska Nationalföre
ningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar, 61 (1966), s 23-30. För modern 
tuberkulinprövningsmetodik se t ex Dahlström och Sjögren, I. (1982), 
s 178f. 

27. Sjögren, I (1975), s 80ff. 

28. Keers, R.Y. (1978), kap 11. 

29. Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos arrangerade återkommande 
dispensärmöten, där olika praktiska och teoretiska problem dryftades, se 
t ex »Dispensärmöte i Stockholm, Meddelande från Svenska National
föreningen mot Tuberkulos y 9 (Stockholm 1912). Se även Göthlin, G., 
Kullgren, V. 8c Neander, G., »Om dispensärverksamheten», Svenska 
Nationalföreningen mot tuberkulos, utredning 1929 (Stockholm 1929) 
samt »Yttrande och diskussion över Svenska Nationalföreningen mot 
tuberkulos», Utredning angående fortsatta åtgärder till tuberkulosens be
kämpande i Sverige (Stockholm 1930), s 86ff. och Utredning angående 
tuberkuloseftervård, verkställd på uppdrag av styrelsen för Svenska Natio
nalföreningen mot tuberkulos (Stockholm 1939), kap II. Utredningen 
finns sammanfattad i Hellström, N., »Reflexioner i anslutning till utred
ningen angående förbättrad tuberkuloseftervård», Meddelande från 
Svenska nationalföreningen mot tuberkulos, 27 (Stockholm 1939). 

30. Redan i 1914 års lagförslag föreskrevs visserligen att läkare skulle göra an
mälan hos hälsovårdsnämnd eller kommunalnämnd, om han fann att någon 
av honom vårdad lungsiktig levde under förhållanden som kunde medföra 
påtaglig risk för omgivningen att smittas, men denna lag var inte tvingande 
att anmäla samtliga samtliga fall av tuberkulos. I »Tuberkulosförfattningar» 
Meddelande från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, 36 (1950) 
finns de antagna förordningar och lagar som gällt rörande både human och 
bovin tuberkulos samlade. 
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31. I de överenskommelser som träffades efter andra världskrigets fredsslut 
påtog sig Sverige att särskilt ta hand om tuberkulösa krigsoffer. Man 
byggde därför s k E-paviljonger till de sanatorier som redan fanns för att 
skapa de vårdresurser som behövdes. 

32. Pastörisering av mjölk infördes 1939. 

33. Edith Södergran som var svårt lungsjuk och dog i tuberkulos har bl a 
vårdats på sanatorium i Davos. Hon beskriver Davos som: 

»En stad av vita hus 
bakom en stad av vita kors» 

34. I J. Comroes översikt »Retrospectroscope, Pay Dirt: The Story of Strepto
mycin», American Review of Respiratory Disease, 117 (1978), s 773ff, 
del I och s 957ff del 2, redovisas streptomycinets upptäckt och utveck
lingen av preparatet, där behandlas också PAS tillblivelse. Jörgen Lehmann 
har även utförligare redovisat och benat upp kronologin kring »tvilling-
födeseln», se Lehmann, J., »Twenty Years Afterward. Historical Notes on 
the Discovery of the Antituberculosis Effect of ParaAminoSalicylic Acid 
(PAS) and the First Clinical Trials», i The American Review of Respiratory 
Diseases, 90, 6 (1964), s 953 samt i Ferrosans egen tidskrift Observanda 
Medica Ferrosan, 7 (1980), s 151 samt densammes »Strep tomy cine ts och 
PAS' tillblivelsehistoria», Kvartalsskrift för Svenska Nationalföreningen 
mot Hjärt- och Lungsjukdomar, 74 (1979), s 43-56; se även Birath, G., 
»Introduction of para-amino-salicylic acid and streptomycin in the treat
ment of tuberculosis», Scandinavian Journal of Respiratory Disease, 50 
(1969), s 204ff; Lehmann, J., »Determination of pathogenicity of tubercle 
bacilli by their intermediate metabolism», Lancet, 1 (1946), s 14. 1948 
gjordes av The Medical Research Council i London en undersökning över 
ttreptomycinets effekter, se »Streptomycin Treatment of Pulmonary 
Tuberculosis, a medical Research Council Investigation», British Medical 
Journal, 2 (1948), s 4582ff. Året därpå höll Svenska Nationalföreningen 
mot tuberkulos en motsvarande undersökning av PAS. se »Para-Amino
salicylic acid Treatment in pulmonary Tuberculosis, Comparison between 
94 Treated and 82 Untreated Cases», The Therapheutic Trials Committee 
of The Swedish National Association against Tuberculosis, The American 
Review of Tuberculosis, 61, 5 (1950, s 597ff. 
I många översikter över kemoterapibehandlingens utveckling sägs att 
spreptomycinet kom först och PAS nämns då i regel först som kombina
tionspreparat tillsammans md SM. Detta är alltså en felaktig historieskriv
ning, preparaten kom samtidigt och PAS var i kliniskt bruk ca åtta måna
der före SM, jfr t ex Toman, K. (1979), s 75, där PAS omnämns först 
1949 i samband med upptäckten av att uppkomst av resistens kunde för
hindras genom kombination av SM och PAS. Detta diskuteras också utför
ligt av Comroe (1978), s 963ff. Comroe ger också en utförlig kronologi 
och referenslista över forskningsrapporterna om de olika försök som 
gjordes. Gösta Birath påpekar att Waksman själv inte var medveten om 
innebörden i upptäckten av streptomycinet. »Upptäckten var alltså gjord, 
men hade inte upptäcks av upptäckaren själv!», se Birath, G., »Ny epok i 
tuberkulosbehandlingen. Något om upptäckten och utprövningen av^de 
viktigaste läkemedlen», Kvartalsskrift för Svenska Nationalföreningen mot 
Hjärt- och Lungsjukdomar, 60 (1965), s 20. 
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35. Se t ex Comroe, J. (1978), s 967 och Toman, K. (1979), s 75. översiktliga 
verk över de olika preparat som kom är Dowling, H.F., Fighting Infection: 
Conquests of the Twentieth Century (Cambridge, USA 1977), s 162ff; 
Bartmann, K., »Chemoterapie der Tuberkulose», Deutsches med Journal, 
19 (1968), s 845; Bartmann, K., »Die Entwicklung der Chemoterapie der 
Lungentuberkulose», Prax Pneumol., 29 (1975), s 705ff, se särskilt sid 706 
där samtliga kemoterapeutiska tuberkulospreparat från 1942 och fram till 
Rifampicin år 1966 redovisas. Bartmann ger också referenser för vidare 
studier i ämnet. 

36. Fox, W., »The Modern Management and Therapy of Pulmonary Tubercu
losis», Proceedings for the Royal Medical Society, The Philip Ellman 
Lecture, 70 (1977), s 4ff samt Graessle, O.E. 8c Pietrowski, J .J., »The in 
vitro effect of p-amino-salicylic acid (PAS) in preventing acquires resis
tance to streptomycin by Mycobacterium tuberculosis», Journal of Bacte-
tiology, 57 (1949), s 459.1 Fox föredrag ges en översikt över utvecklingen 
av olika kombinationsterapier och behandlingslängder med de skilda pre
paraten. Se även Toman (1979), s 84ff där de problem som u-landsläkaren 
ofta ställs inför vad gäller olika fomer av medicinering behandlas. Se även 
Hanngren, Å., »tuberkulosbehandling i dag och i morgon — några reflexio
ner inför ett 30-årsjubileum», Kvartalsskrift för Svenska Nationalföre
ningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar, 68 (1973), s 71-76. 

37. Birath, G., 

Spridningen av de nya medicinerna gick långsamt. Trots att man bevisat 
PAS' effektivitet, vid behandling, dröjde det till omkring 1948-49 innan 
medlet accpeterades generellt i Sverige, se vidare Birath, G. (1965), s 22ff. 

38. Toman, K. (1979), s 122ff; Ramakrishnan, C.V. et al, Bulletin of the 
World Health Organization, 25 (1961), s 339ff. 

39. Toman, K (1979), s 127. 

40. Toman, K. (1979), s 220. 

41. Amerikanarna Milton Silverman och Philip R. Lee har i Pills, Profits and 
Politics (Berkley 1974) behandlat läkemedlens betydelse i det amerikanska 
samhället från 1900 till 1970. Deras tes är att merparten läkemedel, även 
antibiotika inte haft någon större effekt på folkhälsan utan att det snarare 
varit ett slöser med pengar, mest till glädje för läkemedelsindustrin. Fullt 
så långt går inte Rene' Dubos, men han påpekar i sina många böcker att 
nedgången i mortalitet främst beror på förbättrade levnadsstandard och 
hygien, inte på medicinerna, se t ex Dubos, R., Man Adapting (London 
1965), s 163ff; Man, Medicine and Environment (London 1968), se sär
skilt kap 5. 
Å andra sidan finns många studier som påtalar antibiotikans och kemotera-
pins betydelse, se t ex Chain, E.B., »Academic and industrial contributions 
to drug research», Nature, supplement, 200 (1963), s 441ff, se särskilt 
sid 448 som behandlar kemo terapin och antibiotikan. 
Problemet kan dock inte analyseras med så grova mått som den totala 
mortaliteten är. Ett läkemedels betydelse kan endast utläsas genom ned
gången i den speciella sjukdom som ett läkemedel är bra mot. Boten av en 
sjukdom hindrar inte sjukdom och död i andra sjukdomar. 

42. Hemminki. E 8c Paakulainen, A., »The Effect of Antibiotics on Mortality 
From Infectious Diseases in Sweden and Finland», American Journal of 
Public Health, 66 (1976), s 1180ff. 

43. y = a ^ bx. 

517 



44. Shimao, T. (1956), s 204ff. 

45. Se t ex Puranen, Bi., »Medicinens roll i kampen mot tuberkulos och smitt
koppor under två århundraden», Hjärta-Kärl-Lungor, 3 (1982), s 106 samt 
Norrman, R., »Prästerna och vaccinationen», Kyrkohistorisk årsskrift 
(1979), s lOOff samt Utterström, G. (1954), s 125 not 54 och s 141f. 
Beträffande kolerakarantänerna se Zacke, G. (1971), s 18ff och Arvidsson, 
S.O. (1972), s 103ff. 

46. Beskow, A. (1979), s 9f. 

47. Beskow, A. (1979), s 11. 

48. Patienterna vid Jubileumsfondens sanatorier erbjöds enskilt, halvens kilt 
eller allmänt rum till en kostnad av 3.50, 2.50 och 1.25, för medellösa 
betalades 50 öre (gm bidrag), uppgifterna gäller 1903 och ökade med 
tiden. Rumsskillnaderna kvarstod dock. Majoriteten av patienterna vista
des på allmän sal. Av jubileumsfondens stadgar framkommer med skärpa 
att ekonomiska skäl inte skulle få vara hinder för att komma ifråga till en 
vårdplats : 

»i afsedd utsträckning må komma landets i ekonomiskt afseende mindre 
lyckligt lottade befolkning till godo, skola af h värj e sanatoriums platser 
minst 30% upplåtas för en af gif t ej väsentligen öfverstigande den lägsta 
dagafgift, som vid rikets allmänna sjukhus i regel erlägges för plats å 
s k allmän sal, samt därutöfver minst 40% för en afgift ej öfverstigande 
två och en half gånger den förstnämnda. Skulle ekonomiska orsaker 
nödvändiggöra höjning af förut stadgade afgifter, skall sådan höjning 
alltid i första rummet läggas på den eller de högst betalande klasserna 
och i sista hand på de båda förut nämnda lägre betalande; sistnämnda 
ökning får aldrig ske med högre procent, än som förut drabbat de högre 
klassernas afgifter», 

Konung Oscar II:s jubileumsfonds stadgar, § 2, OJA, Kungliga slottet, 
Stockholm. 
Det fördes en ständig diskussion om sanatoriernas förhållningssätt till 
patienterna och vården i förhållande till den allmänna vården och senare 
även till Landstingens och de privata sanatoriernas vårdmetoder. Se t ex 
debatten om vilka som skulle komma i fråga för vård, som fördes i Svenska 
Läkartidningen 1913 och 1914. 

49. Det »klassiska» argumentet har varit att nedgången i olika sjukdomar och 
även den totala dödligheten kom långt tidigare än några terapeutiska åt
gärder fanns för gemene man, se t ex McKeown, T. (1977), kap V och de 
i kap IV ovan anförda texterna. Charles Stewart har genom att studera 
den förväntade livslängden analyserat effekterna av dels terapi, dels före
byggande vård samt även betydelsen av information och forskning. Läs
kunnighet har använts som proxy för information och drickbart vatten 
som proxy för prevention. Undersökningen avser ett flertal länder i både 
Nord-, Mellan- och Sydamerika. Både läskunnighet och drickbart vatten 
visade sig ha effekt på den förväntade livslängden medan däremot 
medicinsk behandling visade sig ha mycket liten influens. Mot undersök
ningen kan anföras att källmaterialet är mycket osäkert och aggregations-
nivån hög. Tillförlitligheten i underlaget varierar kraftig mellan de olika 
undersökningsområdena, se Stewart, C.T., »Allocation of resources to 
Health», The Journal of Human Resources, 6 (1971), s 103ff. I en annan 
undersökning, som behandlar effekterna av »bra hälsovård» bland Navajo-
indianerna under slutet av 50-talet och början av 60-talet, fann man att 
den »tekniska» hälsovården hade mycket liten effekt såvida inte andra 
positiva levnadsnivåfaktorer också förelåg, se McDermott, W., Deuschle, 
K.W. Sc Barnett, C.R., »Health Care Experiment at Many Farms, a techno
logical misfit of health care and disease pattern existed in this Navajo 
community», Science, 175 (1972), s 23ff. 
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50. Illich, I., The expropriation of health (London 1975), svensk övers Den 
farliga sjukvården (Stockholm 1975), s 16. Se även Backer, J. (1961), som 
för att förklara det förändrade dödlighetsmönstret diskuterar 

»de legevitenskapelige framskritt på den ene siden of på den annen side 
bedringen i ernaeringsforhold, boligforhåld, de offentliga och person
lige hygiene osv.», s 234. 

51. McKeown, T., Food, infection and population, opublicerat manus, Social 
Medicine, Birmingham Hospital (Birmingham 1981), s 3. 

52. McKeown, T., Medicine in modern society (London 1965), s 45. 

53. Personlig intervju med Thomas McKeown, Birmingham 1983-11-19. 

54. McKeown, T. (1976), kap 7. 

55. McKeown, T. (1976), s 50. 

56. Kitson Clark, G. har i The Making of Victorian England (1962), s 67, 
sammanfattat Griffiths ståndpunkter, citerat efter Griffith i förordet 
till den andra upplagan av Griffith, G.T., Population Problems of the age 
of Malthus (Cambridge 1967), s V. 

57. Debatten finns sammanfattad av honom själv i det ovan nämnda förordet 
till andra upplagan, Griffith, G.T. (1967), förordet. 

58. Habakkuk, H.J., »English Population in the eighteenth century», i Glass, 
D.V. &: Eversley, D.E.C, (eds) (1965), s 269. 

59. Thomas, L., The Youngest Science. Notes of a Me dicine-Watcher (New 
York 1983), appendix, s 265. 
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Kapitel XI. Avslutning sid 334-350 

1. Problemet kan belysas genom att man studerar tidigare ickeinfekterade 
populationer och ser hur lång tid det tar för dessa samhällen att uppnå en 
förhållandevis god immunitet. Ett sådant exempel är den lilla ön Mauri
tius, som först efter holländarnas kolonisation kom i kontakt med tuber
kulosen. 

2. Se ovan kap XX, not 00 och där anförd litteratur. 

3. Wrigley, A.E. 8c Schofield, R.S. (1981), s 415 och i not 26 därstädes an
förd litteratur. Se även Clark, P., »Migration in England during the late 
seventeenth and early eighteenth centuries», Past & Present, LXXXIII 
(1979), s 57-90 samt Schofield, R.S. (1977), s 180. 

4. Wrigley, A.E. & Schofield, R.S. (1981), ibid. 

5. McKeown, T. (1962), s 108ff och densamme (1976), s 68. 

6. Bland de koncentrationslägerfångar från Mauthausen, Gusen, Linz, 
Auschwitz och Buchenwald som efter kriget vårdades i Schweitz hade 
över 50% tuberkulos, se Hottinger, A. et alii (1948), s 96ff. I en analys 
av 2 267 lungröntgenplåtar från Dachau befanns 28% av de undersökta 
ha manifest tuberkulos, nära 40% av dessa var i långt framskridet stadium, 
se Mitchell, H.H., The Problem of Tuberculosis in the Postatack Environ
ment, The Rand Corporation, RM-5362-PR (1967), s 14ff, efter Aboams, 
H.L., »Infection and communicable diseases», s 208 i Adams, R.R. & 
Cullen, S. (eds), The Final Epidemie (Chicago 1981), s 192-218. 

I Auschwitz/Birkenau finns röntgenböcker och plåtar alltjämt bevarade. 
I lägret fanns också en särskild tbc-barack. En mängd experiment utfördes 
avseende tbc. En av de polska läkare som tvingades delta har gjort en ut
förlig dokumentation av förhållandena. Genom detta material är det möj
ligt att följa hur infektionen utvecklades hos tidigare friska. I en undersök
ning av f d Auschwitzfångar som utfördes 1959 visade det sig att över 40% 
fått tuberkulos senare i livet, troligen recidiv, att jämföra med 9% för mot
svarande åldersgrupper i hela Polen, se Klodzinski, S., »Results of medical 
examination of former prisoners of the Auschwitz concentration camp for 
pulmonary tuberculosis fifteen years after liberation», Przeglad lekarski, 
XVIII,II (1962), s 44f. 

7. Lindgren, T., »Ordet», Merhabs skönhet (Malmö 1983), s 47f. 

8. Dvs bacillmängden i sputum är så stor att den är synlig vid direktmikro-
skopering utan att odling skett. 

9. S ty bio, K. (1982), s Iff. 

10. Se ovan kap VII not 00. 

11. I Ulf Högbergs De gröna bergen, SIDA (Jönköping 1981) skildras en 
svensk läkares möte med tuberkulosen i Mocambique: 

»Det tog tid innan jag började känna igen alla tuberkulosens skepnader. 
Var det någon sjukdom jag inte varit beredd att möte i en sådan om
fattning var det tuberkulosen. Snart såg jag tuberkulosen i hela dess 
vidd. Jag satte ihop de olika sjukdomsbilderna hos barnen: Först blir 
de tuberkulossjuka barnen loja. Leker inte som förr. Förlorar aptiten 
men ofta utan hosta och feber. Fortsätter så månad efter månad. Efter 
ett år är offret helt utmärglat. 

Med statistiksiffrorna och bilden av de urgröpta barnen i bakhuvudet 
satte jag sedan in behandling på bara misstanken. Gång på gång bekräf
tades diagnosen när barnet efter några veckor började återhämta sig. 
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Modern kunde åter leka med sitt barn. Men det krävdes tålamod för att 
vända förloppet hos de mest utmärglade tbc-barnen.» 

Högberg, U. (1981), s 80f. 

12. Se t ex Toman, K. (1979) samt Högberg, U. (1981), s 78ff. 

13. Ghaulet, P., »One treatment policy for all essential in the fight against TB» 
i Defeat TB Now and forever, 1982 — Centenary of the discovery of the 
bacillus of tuberculosis by Robert Koch, International union against 
Tuberculosis and WHO (Geneve 1982), s 4. 

14. Gazeta Krakowska, den 29 nov 1982. 

15. Abrams, H.L. (1981), s 207ff. 

16. Abrams, H.L. (1981), s 195ff. 
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Appendix A. sid 369-376 

1. Se vidare kap 11:4 och not 53 därstädes. 

2. Hjelt, A.O., »Det svenska Tabellverkets uppkomst, organisation och tidigare 
verksamhet, Fen ma, 16 (1900, s 96. 

3. Utkasten till den första nomenklaturen finns bevarade på Karolinska Insti
tutets bibliotek och arkiv i Stockholm. 

4. Se kapitel samt Lagercranz, G., Svenska sjukdomsnamn i gångna tider, 
Eskilstuna stadsarkiv (Eskilstuna 1981, andra uppl 1983). 

5. Sundbärg, G. (1905), s 167. 

6. Sundbärg, G. (1905), s 166. 

7. Återgivet i Hygiea, 18 (1856), s 799. 

8. Arosenius, E., Bidrag till det svenska tabellverkets historia (Stockholm 
1928), s 44. 

9. Engleson, H., Dysenteristudien, Acta medica Scandinavia Suppl LXXXIII 
(Lund 1937), bilaga C »Abraham Bäcks Vorschlag zur Beschreibung der in 
den Tabellenformulären der Jahre 1774—1801 aufgefürten Todesursachen», 
s 278. 

10. Sundbärg, G. (1905), s 196f. 

11. Engleson, H. (1937), s 275f. 

12. SFS 1874:61, s 6. 

13. Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, 1891, »Diskussion om dödsorsaks
nomenklatur», Hygiea (1891), s 148. 

14. Hygiea (1891), ibid. 

15. SFS 1911 :Bihang 58. 

16. SFS 1931:2. 

17. WHO International Classification of Deseases (Geneve 1955, reviderad 
1957); Se även Lindahl, B.I.B, och Nordenfeit, L., »Om grunden för svensk 
dödsorsaksstatistik. Reflektioner kring begrepp, regler och praxis», Studies 
on Health and Society, 4 (1984). 

18. Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulär, SFS 1960:102 samt SCBs cirkulär 
1960:56 och Socialstyrelsens Klassifikation av sjukdomar, systematisk för
teckning (Stockholm 1968). 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Riksarkivet (RA) 

Civildepartementet 

Huvudarkivet: Konseljakter, E :4432 

Hovkontorets arkiv 

Hovstatshuvudböcker 
Kassaräkenskaper 

Kammararkivet 

Länsräkenskaper: mantalslängder 

Kommer sko legii arkiv 

Årsberättelser: Fabriker, Hantverk 

Kungliga tuberkuloskommittens arkiv, kommitté nr 426 

Huvudarkivet: 
— protokoll 
— skrivelser 

Medicinalstyrelsens arkiv 

1 :e provinsialläkarens inspektionsresor 
Topografiskt-medicinska berättelser 
Allmänna byråns arkiv: ser E 
Hälsovårdsbyråns arkiv: ser F 
Sjukhusbyråns arkiv: 

— årsberättelser från länslasarett, sjukhus och dispensärer 
— inspektioner och berättelser från tbc-anstalter 
— koncept till protokoll 

Skärmbildscentralers arkiv 

Statskontorets arkiv 

Huvudarkivet: ser G 

Svenska Läkaresällskapets arkiv 

Huvudarkivet: 
— stadgar och reglementen 
— styrelseprotokoll 
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— organisationskommitténs protokoll 
— utredningar, ser F 

Svenska läkares m fl enskilda arkiv: Oscar Medin 

Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomars arkiv 

Styrelseprotokoll 
Verkställande utskottets protokoll 
Dispensäruppgifter 
Diarieförda skrivelser 
Utredningar 

Statistiska Centralbyråns arkiv (SGB) 
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