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SAMMANFATTNING 

 
Följande studie undersöker samhällstillståndet i form av det allmänna hälsotillståndet i två 

svenska lokalsamhällen/områden – Örebro stad och Askersund distrikt, under perioden 1855- 

1860. Det allmänna hälsotillståndet sätts även in i sin kontext och jämförs emot övriga 

Sverige generellt. 

 

Tidsperioden 1855-1860 valdes med hänsyn till 1850-talets koleraepidemier i Sverige med 

toppar bland annat åren 1853 och 1857. Områdena valdes med hänsyn till att det är ett mer 

urbaniserat område (Örebro stad) och ett mindre urbaniserat område (Askersund distrikt), som 

dessutom ligger geografiskt nära varandra. Den geografiska närheten är vidare något som bör 

betraktas som fruktbart för forskning där det allmänna hälsotillståndet jämförs områdena 

emellan – viss jämförelse förekommer även i denna studie. 

 

Som källmaterial används årsberättelser ifrån de provinsialläkare som verkade i områdena 

under perioden. Metoden som används för att bearbeta materialet är en kvalitativ metod med 

en källanalytisk metod av hermeneutiskt slag – detta på grund av dels källmaterialet och dels 

frågeställningens karaktär. 

 

Studien har funnit att det allmänna hälsotillståndet var relativt likvärdigt emellan Örebro stad 

och Askersund distrikt under den undersökta perioden – skillnaden ligger i kvantiteten av 

sjuka som givetvis var större i Örebro stad, dels på grund av antal invånare och dels på grund 

av att det är ett mer urbaniserat och tätbebyggt område. Studien har även funnit vissa 

tendenser i spridningsmönstret av olika sjukdomar – där, om vi jämför Örebro stad och 

Askersund distrikt, så är det ofta ifrån Örebro stad som sjukdomarna sedan sprider sig till 

Askersund distrikt. Vidare återfinns ett flertal exempel på hur det allmänna hälsotillståndet 

som kunnat utläsas mycket väl kan sättas in i sin kontext och liknar tendenserna i övriga 

Sverige generellt under denna period. 
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1. INTRODUKTION 

 
1.1. . Inledning 

Provinsialläkare är en titel som använts ifrån 1600-talet fram till år 1973 då titeln 

distriktsläkare ersatte titeln. Provinsialläkarna fungerade likt dagens distriktsläkare 

(familjeläkare, husläkare) och var anställd av staten för att ha hand om hälso- och sjukvården 

– man hade en provinsialläkare per distrikt.1 

 
Dessa provinsialläkare löd under den centrala myndigheten Sundhetskollegiet2 – till vilka de 

också varje år sände in rapporter där de beskrev sitt arbete och hälsotillståndet i sina distrikt.3 

Dessa årsberättelser är ett rikt källmaterial om syftet är att undersöka hälsotillståndet på 

mikronivå och i olika samhället – vilket denna studie också syftar till. 

 

Hur beskrivs det allmänna hälsotillståndet i årsberättelserna? Hur ter sig 

spridningsmönstren? Finns det skillnader emellan mer urbaniserade och mindre 

urbaniserade områden? Detta är några av de frågor som kan ställas kring provinsialläkarnas 

årsberättelser som källmaterial, och också de frågor som ställs i denna studie. 

 

När det gäller årsberättelserna som källmaterial och denna studies karaktär är det dock värt att 

poängtera det som Michel Foucault, i sin tredje föreläsning i den föreläsningsserie han höll på 

Collège de France under åren 1977-1978, beskriver i form av hur det i 1600-talet och 1700- 

talets medicinska litteratur var vanligt att dominanta sjukdomar i olika samhällen betraktades 

som substantiella sjukdomar – där en sjukdom och en plats blir likställda, utan att ta hänsyn 

till individualisering och se sjukdomen på en individnivå.4 Att se sjukdomar på individnivå 

och därmed kunna utläsa olika riskgrupper har dock blivit allt vanligare därefter. 

 

Denna följande studie, som avser att undersöka det allmänna hälsotillståndet i Örebro stad 

respektive Askersund distrikt under perioden 1855-1860, är visserligen ingen statistiskt studie 

och hälsotillståndet kommer att undersöka dominerande sjukdomar i de olika områdena – 

dock är det väl värt att poängtera såhär inledningsvis hur studien inte syftar till att generalisera 

och försöka, likt vad Foucault beskriver, sätta likhetstecken emellan platsen och sjukdomen. 

 
 

1 http://www.ne.se/provinisallakare/ (hämtat: 2014-04-22). 
2 http://www.ne.se/sundhetskollegium/ (hämtat: 2014-04-22). 
3 http://www.foark.umu.se/samlingar/mikrofiche/provinsiallakarnas-arsberattelser/ (hämtat: 2014-04-22). 
4 Foucault (2010), s. 73. 

http://www.ne.se/provinisallakare/
http://www.ne.se/sundhetskollegium/
http://www.foark.umu.se/samlingar/mikrofiche/provinsiallakarnas-arsberattelser/
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1.2. Forskningsläge 

Forskning med utgångspunkt i provinsialläkarnas årsberättelser har inte bedrivits i några 

större kvantiteter. Oftast har den tidigare forskningen som snuddat in på provinsialläkarnas 

årsberättelser som källmaterial varit forskning ur ett mer allmänt perspektiv där dessa 

årsberättelser endast använts som kompletterande källor för att beskriva större drag i historien 

och den svenska sjukvårdshistoriens utveckling. 

 

Detta helhetsperspektiv rörande provinsialläkarnas verksamhet ser vi till exempel hos Rolf Å. 

Gustafssons avhandling Traditionernas ok: Den svenska hälso- och sjukvårdens organisering 

i historie-sociologiskt perspektiv ifrån år 1988. Även om tidigare forskning ur ett lokalt 

perspektiv också finns – se till exempel ett par kortare artiklar i Svensk medicinalhistorisk 

tidskrift.5 Även till exempel Stina Bohmans avhandling Omsorg om livet: 

spädbarnsdödlighetens förändring i Ådalen under 1800-talet ifrån 2010, som delvis har 

baserats på årsberättelser ifrån provinsialläkare. 

 

Vidare finns, sedan år 1997, databasen ”Medicinhistorisk databas” som drivs ifrån Linköpings 

universitet och där ett urval av årsberättelser ifrån provinsialläkare finns avskrivna ifrån 

originaldokumenten och digitaliserade så att de finns tillgängliga för allmänheten – något som 

också underlättat för ny forskning på området. 6 Totalt består databasen av ca 6 000 

årsberättelser, med årsberättelser ifrån olika delar av Sverige ifrån år 1814 till sekelskiftet.7 

 
Med tanke på ovanstående, där provinsialläkarnas årsberättelser inom forskningen oftast 

använts i ett helhetsperspektiv, och med tanke på att det finns relativt lite forskning på 

området överhuvudtaget, så finns det alltså brister och luckor att fylla – varför denna studie är 

nödvändig. 

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är förståelseinriktat där årsberättelser ifrån provinsialläkare kommer att 

undersökas – med syfte att bilda en förståelse för och förklara hur hälsotillståndet såg ut i två 

 

 

 
 

5 T.ex. ”Folkhälsan i Östskåne under mitten av 1800-talet speglad via en provinsialläkares arbete” (Nilsson), i 

Svensk medicinalhistorisk tidskrift 2002, vol. 6, s. 121-127; ”Modernitet och traditionalism i svenska 

provinsialläkareberättelser 1851-1874” (Sjöstrand), i Svensk medicinhistorisk tidskrift, 2003, vol. 7, s. 139-161. 
6 http://www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp (hämtat: 2014-04-08). 
7 Ibid. (hämtat: 2014-04-08).

http://www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp
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svenska lokalsamhällen under den undersökta perioden (åren 1855-1860). 

 

Frågeställningen är tvådelad och lyder som följande: 

 Hur beskrivs det allmänna hälsotillståndet i de undersökta årsberättelserna? 

Ur vilken kontext kan det allmänna hälsotillståndet ses? 

 Vilka skillnader ser vi emellan ett större/mer urbaniserat samhälle (i detta fall Örebro 

stad) och ett mindre/mindre urbaniserat samhälle (i detta fall Askersund distrikt)? 

Kan vi utläsa något om sjukdomarnas spridningsmönster? 

 

Med formuleringen det allmänna hälsotillståndet avser studien att undersöka vilka sjukdomar 

som beskrivs som dominerande i de samhällen som undersöks. 

 

Slutligen kommer det allmänna hälsotillståndet i Örebro stad respektive Askersund distrikt 

(som är de två lokalsamhällen som undersöks) att jämföras och ställas emot varandra – med 

förhoppningen att bredda studien, visa på skillnader/likheter emellan en större/mer 

urbaniserad respektive en mindre/mindre urbaniserad stad, och på så vis göra studien mer 

tillämpbar för framtida jämförelser mot övriga delar Sverige. 

 

Den information rörande det allmänna hälsotillståndet som kunnat utläsas ur årsberättelserna 

kommer även att sättas in i sin kontext i ett helhetsperspektiv och därmed jämföras emot 

övriga Sverige generellt. 

 

1.4. . Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka två lokalsamhällen – Örebro stad respektive 

Askersund distrikt, under åren 1855-1860. 

 

Valet av just Örebro stad respektive Askersund distrikt gjordes med hänsyn till att det är en 

något större stad och en något mindre stad/landsbygd – hade studien till exempel undersökt 

endast Örebro hade ju inte studien blivit varken lika bred, tillämpbar för framtida jämförelser 

mot övriga delar av Sverige eller fruktbar till vidare forskning. 

 

Vidare ligger Örebro och Askersund endast ca 51 km ifrån varandra vilket är något som 

underlättar för den jämförelse emellan Örebro och Askersund som kommer att ske, då 

områdena ibland förekommer i samma källmaterial – vilket blir fruktbart för att se hur 
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städerna fungerade i relation till varandra, spridningsmönster och hur sjukdomar kom att 

spridas emellan områdena och liknande. 

 

Vad gäller den tidsperiodiska avgränsningen kommer årsberättelser ifrån åren 1855-1860 att 

undersökas. Tidsperioden valdes med hänsyn till 1850-talets koleraepidemier i Sverige med 

toppar bland annat åren 1853 och 1857.8 

 
1.5. Källmaterial 

Som källmaterial till studien kommer årsberättelserna emellan åren 1855-1860 ifrån 

provinsialläkarna i Örebro stad respektive Askersund distrikt att användas. Även 

kompletterande årsberättelser ifrån andra årtal kan komma att användas vid jämförelser och 

liknande – men tyngdpunkten ligger uteslutande på perioden 1855-1860. 

 

Provinsialläkarnas årsberättelser är inte ett oproblematiskt källmaterial. Årsberättelserna bör 

betraktas som berättande källor9 – och som i sin tid skickades till den centrala myndigheten 

Sundhetskollegium för att informera om hälsotillståndet i de olika delarna av Sverige. 

Läkaren själv gjorde urvalet av det innehåll som återfinns i årsberättelserna och således kan 

inte uppgifterna betraktas som helt objektiva, då inte minst den selektiva perceptionen spelar 

in i vad läkaren tog med och inte. Detta är något jag kommer att ha i åtanke under studiens 

gång, och hela tiden se över rimligheten i det som beskrivs och bedöma det som står med 

hjälp av andra kompletterande källor och att sätta in den information om det allmänna 

hälsotillståndet som kan utläsas i ett större sammanhang. 

 

Andra aspekter att ha i åtanke vid användning av provinsialläkarnas årsberättelser som 

källmaterial är tiden emellan dokumentets nedtecknande och händelserna som beskrivs – 

händelserna som nedtecknas kan ju ha skett för flera månader sedan och därmed kan läkarens 

minnesbild också ha påverkats – även om läkaren rimligen också förde anteckningar under 

året, som han sedan tog fram när årsberättelsen skulle nedtecknas. 

 

Det är vidare intressant att diskutera hur beroende eller oberoende läkaren egentligen var i 

beskrivningarna då det var arbetsgivaren, Sundhetskollegium, som de berättade för och 

 
 
 

 

8 Gustafsson (1988), s. 304. 
9 Thurén (1997). s. 89. 
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skickade in sina årsberättelser till. Årsberättelserna kan därmed, till viss del, tänkas vara 

anpassade. 

 

När jag läser årsberättelserna kommer jag att använda mig av både Medicinhistorisk databas, 

där årsberättelserna finns avskrivna och digitaliserade, men jag har även varit i kontakt med 

Riksarkivet i Stockholm och fått årsberättelserna ifrån åren 1855-1860 i Örebro stad 

respektive Askersund distrikt inscannade till mig – detta för att använda ursprungskällan och 

samtidigt kunna verifiera/dubbelkolla avskrivningarna som finns i Medicinhistorisk databas. 

 

1.6. Metod 

Studien grundar sig på en kvalitativ metod – vilket föll sig naturligt då det förståelseinriktade 

syftet med att beskriva det allmänna hälsotillståndet och därmed de dominerande sjukdomarna 

i de två lokalsamhällena under tiden (utifrån vad som beskrivs i årsberättelserna) – kommer 

att försöka uppnås med en källanalytisk metod av hermeneutiskt (tolkande) slag. 

 

Valet att arbeta med källorna hermeneutiskt baserades, som sagt, på frågeställningens karaktär 

och syftet att ge upphov till ny kunskap igenom att bilda en förståelse för och tolka hur 

provinsialläkaren beskriver sin omgivning. 

 

Mer konkret kan min analytiska tolkningsprocess beskrivas utifrån den hermeneutiska 

spiralen – där det studerade (i detta fall årsberättelserna) ses i ett kontextuellt perspektiv i 

relation till samhällsbakgrunden och det vi sedan tidigare vet om denna tid. Till exempel 

beskrivningar av kolerafall ses i relation till det faktum att det rådde en koleraepidemi i 

Sverige under den undersöka perioden. Detta läggs i sin tur in i en spiral och resultatet blir en 

utvidgad förståelse för både delen och helheten när alltmer information pusslas samman och 

hittar bortom de existerande kunskapsgränserna.10
 

 
En invändning emot användandet av denna typ av metod som man bör vara uppmärksam på är 

dock svårigheten att förhålla sig objektiv och inte falla undan för subjektiviteten och den 

selektiva perceptionen vid tolkandet – vilket i så fall kan påverka studiens resultat. Med andra 

ord är det viktigt med ett tydligt vetenskapligt förhållningssätt, där studien bemöts med ett 

öppet sinne och kontroll över egna eventuella fördomar eller ideologiska uppfattningar. 

 
 

 

10 Andersen (1994), s. 187. 



13 Gustafsson (1988), s. 304. 

8 

 

 

I samband med detta är det vidare intressant att diskutera begreppen reliabilitet11 och 

validitet12 som, då studien är av tolkande karaktär – blir komplexa. Till exempel validiteten 

skulle dock kunna prövas utifrån hur väl mitt resultat är relevant i förhållande till det 

formulerade syftet. Reliabiliteten är däremot svårare att pröva på denna typ av studie – detta 

då metodvalet ju lägger stor vikt vid dig som tolkare och tolkarens förståelse. Jag kommer att 

försöka stärka denna reliabilitet något igenom att vara tydlig och öppen med min 

tolkningsprocess. 

 

1.7. Disposition 

Med ovanstående kapitel inkluderat består studien av totalt tre kapitel. 

 

 

Först ovanstående kapitel där den tidigare forskningen, frågeställning och syfte, 

avgränsningar, källmaterial och metod återfinns. I nästföljande kapitel återfinns själva 

undersökningen – vilken har disponerats i tre delkapitel, dels ett varsitt delkapitel som 

undersöker Örebro stad respektive Askersund distrikt, och dels ett delkapitel som avrundar 

undersökningskapitlet med en jämförelse emellan samhällstillståndet i form av det allmänna 

hälsotillståndet i de två områdena. Slutligen innehåller studien ett diskussionskapitel där 

slutsatser diskuteras och där förslag till vidare forskning ges. 

 

2. UNDERSÖKNING 

 
2.1. Askersund distrikt och dess allmänna hälsotillstånd 1855-1860 

Vid tiden omkring år 1855 ser vi ett flertal fall av kolera i Sverige och koleraepidemin var 

utbredd under i stort sett hela 1850-talet, med toppar till och från.13 Spår av denna 

koleraepidemi finner vi givetvis även i provinsialläkarnas årsberättelser i Askersund distrikt. 

 

I årsberättelsen för år 1855, författad av provinsialläkaren Nils Ahlberg, beskrivs hur totalt 9 

personer inom Askersund distrikt ska ha dött till följd av kolera under året (1855) – hur många 

som ska ha fått sjukdomen men överlevt saknas det uppgifter om. Ett specifikt kolerafall 

beskrivs något närmare och det är ”några personer vid Bulltorp” som ska ha dött 

 
 

11 Reliabilitet innebär tillförlitlighet och att resultatet ska vara detsamma vid upprepande mätningar, oberoende 

av vem som utför den. 
12 Validitet innebär att man verkligen mäter det man avser att mäta. 



17 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare O. Torstensson, Askersund distrikt, årsberättelse, 1860. 
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efter beskrivning av symptom som liknar kolerasymptom. Det intressanta i detta fall och i 

denna beskrivning är att provinsialläkaren Ahlberg även nämner hur en av personerna ska ha 

arbetat i Örebro en tid innan.14
 

 
Utifrån ovanstående är det alltså möjligt att anta att kolerasmittan vid denna tid spreds till 

Askersund (och till dessa personer) via Örebro – koleran spreds ifrån storstad till landsbygd. 

Koleran bör dock inte nödvändigtvis ha spridits i en särskilt hög takt detta år (1855) inom 

Närke – om vi ser till exempel till årsberättelsen för år 1855 i Nora distrikt, där det beskrivs 

att det inte ska ha förekommit något fall alls av kolera i Nora distrikt (som provinsialläkaren 

vet om) – trots att kommunikationerna med Örebro och andra omkringliggande orter varit 

obehindrad under året som varit.15
 

 
Att smittor dock sprids ifrån större och mer urbaniserade städer till de omkringliggande 

mindre städerna och områdena – i detta fall ifrån Örebro till Askersund – ser vi dock återigen 

prov på då provinsialläkaren P.A.E. Arpi i 1859 års årsberättelse för Askersund distrikt 

nämner hur smittkoppor blivit en allmänt utbredd sjukdom bland invånarna i Lerbäck (som 

ligger inom Askersund distrikt) efter att smittan ska ha förts ifrån Örebro till Lerbäck via 

smittade kläder som tagits ifrån en person som dött i smittkoppor i Örebro.16 Smittkoppor ser 

vi vidare ett flertal fall av under även nästföljande år (1860) i Askersund distrikt.17
 

 
Angående smittkopporna och fallen av dessa i Lerbäck i Askersund distrikt är det vidare 

intressant att poängtera hur det i 1859 års årsberättelse ges en antydan om en betydande 

kontrast vad gäller provinsialläkarens syn på orsaken till att smittkoppor kommit att bli en 

allmänt utbredd sjukdom i just Lerbäck och delar av befolkningens syn på orsaken till 

detsamma. Provinsialläkaren Arpi beskriver hur smittkopporna (och andra sjukdomar, till 

exempel rödsot) kan tänkas ha en allmännare utbredning i Lerbäck än andra närliggande 

områden på grund av dels områdets täta bebyggelse och dels områdets folkrikhet – men också 

på grund av stora delar av befolkningens förnekelse av smittkoppornas smittsamhet och att 

behandling kan hjälpa och behövs. Stora delar av befolkningen beskrivs i årsberättelse ha haft 

 

 

 

 
14 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare N. Ahlberg, Askersund distrikt, årsberättelse, 1855. 
15 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare Leon. Engström, Nora distrikt, årsberättelse, 1855.  
16 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare P.A.E. Arpi, Askersund distrikt, årsberättelse, 1859. 
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en orsakssyn på smittkopporna som ”en Herrans hemsökelse” – som något obotligt, som inte 

går att förhindra och en sjukdom som människan bör underkasta sig.18
 

 
I övrigt ser vi hur provinsialläkarna i Askersund distrikt poängterar fall av frossor samtliga år, 

främst ska frossorna ha förekommit under våren.19 Mässling och scharlakansfeber är andra 

sjukdomar som frekvent förekommer i varje årsberättelse perioden 1855-1860.20
 

 
Angående det allmänna hälsotillståndet i Askersund distrikt under perioden 1855-1860 utifrån 

provinsialläkarnas årsberättelser bör även de psykiska sjukdomarna nämnas – i 

årsberättelserna ”sinnessjukdomar”. Det är få fall av sinnessjukdomar som nämns och 

beskrivs i de undersökta årsberättelserna – intrycket är dock att de sinnessjukdomar som 

förekom ofta var kopplade till alkoholism, med tanke på beskrivningar så som följande, ur 

1857 års årsberättelse: ”om Sinnessjukdomar gäller hvad förr yttrats, att de sällan förekomma 

utan i förening med Alkoholismus …”.21 Alkoholbruket bör alltså, liksom i övriga Sverige 

under denna tid22, ha varit utbrett med tanke på den beskrivning som provinsialläkaren ger 

och något som också påverkade det allmänna hälsotillståndet – så väl i Askersund distrikt som 

i övriga Sverige. 

 

2.2. Örebro stad och dess allmänna hälsotillstånd 1855-1860 

I årsberättelsen för år 1855 i Örebro stad, författad av provinsialläkaren W. Acharius, beskrivs 

det hur ”sjukligheten under året har varit större än föregående år” och ett flertal fall av kolera 

anges. Totalt ska 125 personer ha dött till följd av kolera, av de totalt 192 personer som ska ha 

genomgått sjukdomen under år 1855 i Örebro stad.23
 

 
Angående kolerafallen nämns det vidare i årsberättelsen för år 1855 hur det huvudsakligen 

och nästan uteslutande var personer ifrån arbetarklassen som insjuknade i kolera. Det nämns 

även hur många arbetare som kom in till staden för att jobba under sommaren insjuknade i 

 
 

18 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare P.A.E. Arpi, Askersund distrikt, årsberättelse, 1859. 
19 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare N. Ahlberg, Askersund distrikt, årsberättelse, 1855. 
Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare N. Ahlberg, Askersund distrikt, årsberättelse, 1856. 

Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare N. Ahlberg, Askersund distrikt, årsberättelse, 1857. 

Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare P.A.E. Arpi, Askersund distrikt, årsberättelse, 1858. 
Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare P.A.E. Arpi, Askersund distrikt, årsberättelse, 1859. 

Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare O. Torstensson, Askersund distrikt, årsberättelse, 1860. 
20 Ibid. 
21 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare N. Ahlberg, Askersund distrikt, årsberättelse, 1857. 
22 Kjellberg (1982), sida 32 ff. 
23 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare W. Acharius, Örebro Stad, årsberättelse, 1855. 
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kolera, och som sedan därefter fick koleran att spridas till omkringliggande städer och 

områden.24
 

 
Utöver koleran, som ju var spridd i större delar av Sverige under denna tid, återfinns även en 

mängd andra sjukdomar i årsberättelserna för Örebro stad under perioden 1855-1860. Frossa, 

mässling och scharlakansfeber förekommer i relativt stor utsträckning i årsberättelserna under 

perioden 1855-1860.25 Vidare, under år 1859 härjade smittkoppor särskilt frekvent i Örebro 

stad och läget beskrivs som epidemiartat.26
 

 
Angående de psykiska sjukdomarna som i årsberättelserna benämns under ”sinnessjukdomar” 

är det uteslutande fall av ”delirium tremens” som rapporteras.27 Delirium tremens är 

skakningar, hallucinationer och liknande som uppkommer till följd av alkoholism – ett slags 

abstinenssymptom. Att alkoholbruket i Örebro stad var utbrett, liksom i en större kontext i 

övriga delar av Sverige under denna tid, kan härmed antas. 

 

2.3. Jämförelse Askersund distrikt/Örebro stad 

Utifrån ovanstående två delkapitel går det att finna så väl likheter som skillnader vad gäller 

det allmänna hälsotillståndet, så som det beskrivs i årsberättelserna, i Örebro stad respektive 

Askersund distrikt under den undersökta perioden – åren 1855-1860. 

 

Ganska uppenbart, utifrån årsberättelserna, så ser vi att sjukdomskvantiteten är högre i Örebro 

stad än vad den är i Askersund distrikt – jämför till exempel kolerafallen som rapporteras i 

årsberättelserna ifrån år 1855 – där har vi 125 personer som dör till följd av kolera i Örebro 

stad emot de 9 personer som dör till följd av kolera i Askersund distrikt under samma år. 

 

Vidare är spridningarna av sjukdomar ifrån Örebro stad till Askersund distrikt intressanta att 

notera och beskrivningarna där kan säga en del om spridningsmönstren även generellt i 

Sverige – där sjukdomar oftast spreds ifrån mer befolkningstäta och urbaniserade områden 

(större städer) till mindre befolkningstäta och mindre urbaniserade områden (mindre städer, 

landsbygd). Således kan det som undersökningen funnit i form av smittspridningen säga något 

om även mer allmänna mönster i svensk historia. 

 
 

24 Ibid. 
25 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare W. Acharius, Örebro Stad, årsberättelse, 1855-1860. 
26 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare W. Acharius, Örebro Stad, årsberättelse, 1859. 
27 Medicinhistoriska databasen. Provinsialläkare W. Acharius, Örebro Stad, årsberättelse, 1855-1860. 
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Vidare är den stora utbredningen av smittkoppor i Lerbäck i Askersund distrikt som anmärks i 

årsberättelsen för år 1859 intressant. Som vi såg i provinsialläkarens årsberättelse för Örebro 

stad för år 1859 så var läget med smittkopporna även där något epidemiartat, precis som i 

Lerbäck. Faktum är ju att det i årsberättelsen ifrån Askersund distrikt också beskrivs hur 

smittkopporna spreds till Lerbäck ifrån Örebro (även här ser vi spridningsmönstret stad till 

landsbygd). 

 

Det som dock är mer intressant gällande smittkopporna i Lerbäck är den anmärkning som 

provinsialläkaren i sin årsberättelse för år 1859 gör angående en slags konflikt emellan 

provinsialläkarens syn på orsaken till läget med smittkopporna och stora delar av 

befolkningen i Lerbäcks syn på orsaken till läget med smittkopporna. Provinsialläkaren pekar 

på det faktum att Lerbäck är tätbebyggt, folktät – något som ju underlättar för smittspridning. 

Medan stora delar av befolkningen i Lerbäck ser smittkopporna som ”en Herrans hemsökelse” 

och som något de inte kan rå för eller förhindra. Det blir en kontrast emellan å ena sidan en 

vetenskaplig, rationell förklaring och å andra sidan en religiös, alternativ förklaring till läget 

med smittkopporna. 

 

Att stora delar av befolkningen i Lerbäck väljer att ge det epidemiartade läget med 

smittkopporna en religiös förklaring är inte minst intressant med tanke på kontexten och det 

faktum att läkarkårens anseende och auktoritet faktiskt ska ha sjunkit generellt i Sverige under 

mitten av 1800-talet – som en följd av hur läkarkåren stått så hjälplös inför koleran och hur 

denna skulle behandlas och bekämpas.28 Läkarkåren, givetvis inkluderat provinsialläkarna, 

och deras förtroende hos delar av befolkningen hade alltså sjunkit – vilket ju också öppnar 

upp för alternativa, i detta fall religiösa, förklaringar att vända sig emot – när vetenskapen 

”sviker”. Att smittkopporna i Lerbäck (och säkerligen på flera platser i Sverige) beskrevs som 

”en Herrans hemsökelse” är alltså något som kan ha sin förklaring i detta – i den försämrade 

relation som fanns emellan läkare (provinsialläkare inkluderat) och den övriga befolkningen. 

 

Vidare bör det allmänna psykiska hälsotillståndet områdena emellan jämföras där det i så väl 

Örebro stad som Askersund distrikt under denna period 1855-1860 verkar ha förekommit ett 

utbrett alkoholbruk, liksom i en större kontext i hela Sverige under denna tid – till stor del 

 
 

 

28 Gustafsson (1988), s. 260. 
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tack vare den liberala lagstiftningen kring husbehovsbränning, vilken var fri fram till år 1860 

då den förbjöds helt, även om en större beskattning, och liknande, tillskrevs på alkohol år 

1855.29
 

 
3. DISKUSSION 

 
3.1. Slutsatser 

Studien har funnit en rad intressanta aspekter och även kunnat påvisa hur provinsialläkares 

årsberättelser är ett rikt källmaterial ur flera avseenden – ett källmaterial som kan användas i 

så väl forskningssyfte – där man använder ett lokalsamhälle för att se mer generella 

helhetsmönster, som för lokala hembygdsforskare eller liknande. 

 

Bilden av det allmänna hälsotillståndet och dess kontext i Örebro stad respektive Askersund 

distrikt under perioden 1855-1860, vilket studien syftade till att undersöka, har förbättrats 

med så väl resultat om det psykiska som det fysiska hälsotillståndet. Koleran var utbredd i 

1850-talets Sverige, och det är något som även årsberättelserna ifrån Örebro stad respektive 

Askersund distrikt under den undersökta perioden visar prov på. Vidare visar årsberättelserna 

i detta avseende betydelsefull information om spridningsmönster av koleran och även andra 

sjukdomar (till exempel spridningsmönstret av utbrottet av smittkoppor i Närke år 1859). 

 

Att kartlägga diverse sjukdomars spridningsmönster utifrån provinsialläkares årsberättelser 

skulle vidare kunna vara ett intressant ämne för vidare forskning. 

 

Studien har även funnit angående det allmänna hälsotillståndet och dess kontext hur det fanns 

vissa sociala skillnader bland vilka grupper som drabbades av sjukdomarna – där koleran, i 

årsberättelsen för år 1855 ifrån Örebro stad, beskrivs ha drabbat främst arbetarklassen. Vidare 

fanns det under den undersökta perioden 1855-1860 vissa konflikter och 

meningsskiljaktigheter emellan läkarkåren och den övriga befolkningen – vilket vi ser prov på 

vid beskrivningen av smittkopporna i Lerbäck i Askersund distrikt där stora delar av 

befolkningen söker lägga en religiös förklaring till den stora spridningen av smittkoppor – 

detta kan kopplas till det försämrade anseende som läkarkåren överlag hade i Sverige under 

denna tid, tack vare problemen med att behandla och bota de många tidigare kolerafallen. 

 

 
 

 

29            http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-systembolaget2/ 

http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-systembolaget2/
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Vidare ser vi att alkoholbruket var utbrett så väl i Örebro stad som i Askersund distrikt – där 

fanns alltså inga större skillnader. De skillnader vi ser emellan det allmänna hälsotillståndet i 

Örebro stad respektive Askersund distrikt handlar nog snarare om de större kvantiteter av 

personer som blev sjuka i diverse sjukdomar då det är en mer urbaniserad och också folktät 

miljö i Örebro stad än vad det är i Askersund distrikt. 

 

I övrigt är det allmänna hälsotillståndet relativt likvärdigt de två områdena emellan – med 

tanke på spridningsmönstret av sjukdomar och hur de flesta sjukdomar ändå spred sig ut ifrån 

Örebro stad till även Askersund distrikt. 
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