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Abstrakt 

För människorna längs den bohuslänska kusten har havet alltid varit nära, påtagligt och själva 

förutsättningen för liv. Man har fått anpassa sig efter naturens krafter, vilket skapat stora 

möjligheter men också hårda livsvillkor. Med tiden har en mentalitet vuxit fram som både 

återspeglar naturens karga villkor och människornas ständiga oro och ängslan. På olika sätt har både 

villkoren och mentaliteten tagit sig uttryck genom historiens gång. I den här undersökningen riktas 

fokus på hur detta synts genom medicinska diagnoser och tillstånd. Genom årsberättelser från 

provinsialläkare som tjänstgjort i dessa områden återges verkligheten såsom de sett och upplevt den. 

I rapporterna som årligen skickades till Medicinalstyrelsen kan förutom vanliga sjukdomsbegrepp 

också läsas om det allmänna hälsotillståndet och hur människorna levt, bott och arbetat. I uppsatsen 

redovisas utdrag ur dessa rapporter, med särskilt fokus på sådana anteckningar berör människornas 

mentala och psykiska tillstånd, parallellt med förklaringar av de diagnoser som förekommer. Fokus 

ligger på diagnosernas kulturella aspekter i förhållande till innehåll, hur och varför de fått sina 

uttryck jämte de specifika förhållanden som präglat bohuslänska samhällen och fiskelägen.  

Sedan ett 20-tal år har det höga bruket av psykofarmaka längs kusten diskuterats och fenomenet 

framstår fortfarande som en gåta. Syftet med den här uppsatsen är att se problematiken ur ett längre 

tidsperspektiv för att hitta förklaring och fördjupad förståelse. Resultatet är en resa i tid och rum där 

havet och naturen är ständigt och fortsatt närvarande medan människors livsvillkor förändrats i 

grunden.  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RÖTTER 

Bakgrund och syfte 

Under lång tid har kusten och de kustnära samhällena präglats av ett kargt klimat och havets 

omedelbara närhet. Naturens förutsättningar har påverkat hur man levt och verkat men också hur 

man förhållit sig till sig själv och till varandra. På många sätt är Bohuslän ett gränsland, inte bara i 

relation till nationell tillhörighet, beläget som det är på gränsen mellan danskt, norskt och svenskt. 

Här finns också andra motsättningar och spänningar som skapar en speciell plats, mötet mellan land 

och hav, inte minst. Men det är också en plats där gammalt ställs mot nytt, slutenhet mot öppenhet 

och individuellt mot kollektivt.  

Länge har Sveriges västkust dragits med epitetet ”valiumkusten” och fortfarande är det höga bruket 

av psykofarmaka något av ett mysterium. Problemet har vid ett flertal tillfällen lyfts i såväl media 

som andra sammanhang, där olika orsaker och samband diskuterats. Några menar att den höga 

förskrivningen beror på en viss tradition hos läkarkåren, andra pekar på en betydligt djupare 

problematik med sitt ursprung i kustlivets farliga arbetsförhållanden och ständiga oro för nära och 

kära ute på havet. 

Syftet med denna undersökning är att studera den djupare och mer bakomliggande problematiken, 

analysera historisk kontinuitet samt vilka faktorer som kan ha bidragit till den mentalitet och det 

förhållningssätt som ännu dröjer sig kvar. Det finns mycket som förenar de nu levande med tidigare 

generationer, men det är också mycket som förändrats. Min ambition är således att påvisa samband 

och sammanhang som belyser ett aktuellt problem, men också peka på villkor i förändring. 

Aktuell forskning och frågeställning 

Den maritima miljön, sjömännens och sjöfartens historia är relativt väldokumenterad medan 

kunskapen om vardagslivet på land främst gjorts tillgänglig via museer och hembygdsföreningar.  1

 Jämför Lundblad & Müller ”Tema maritim historia; Inledning” ur Historisk tidskrift 134:3 2014.1
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Den här undersökningen rör sig visserligen i en maritim kontext men måste också kompletteras med 

andra perspektiv och kunskaper. Dels hur läkarvetenskapen förhållit sig till hälsa och sjukdom, dels 

hur mänskliga känslor tagit sina uttryck, genom förhållningssätt och föreställningar. Denna kunskap 

behöver i sin tur förstås utifrån de materiella och kulturella förhållanden som varit specifika för 

platsen. 

Etnologen Anders Gustavsson är en av dem som intresserat sig för livet på kusten, även det som 

levts på landbacken. I antologin Dödens riter medverkar han exempelvis med kapitlet ”Dödens 

närhet; Livssyn hos schartauaner och frikyrkliga på Bohuskusten”. Katarina Lewis, tillika etnolog, 

utkom 1997 med avhandlingen Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde århundradet; en 

religionsetnologisk studie. Här djupdyker hon i shartaunismens inflytande på livet och ger en 

fördjupad förståelse för kustens andliga landskap, hur och varför de religiösa uppfattningarna 

påverkat – och fortfarande påverkar – livets alla delar samt synen på arbete, vila och sjukdom. 

Känslornas historia är ett snabbt växande forskningsfält med sin bakgrund i Annales-skolan. Marc 

Bloch, Lucien Febvre och Fernand Braudel kom att prägla en historieforskning som inte bara 

intresserade sig för vad som hänt, utan också för de bakomliggande och rent mänskliga 

drivkrafterna. Mentalitetshistoriker har sedan dess behövt närmat sig såväl sociologi, psykologi som 

antropologi och därför blir också undersökningar om känslor och dess uttryck ofta 

tvärvetenskapliga till sin natur.  2

Karin Johannisson, professor emerita i idé- och lärdomshistoria, har länge kombinerat mentalitets-, 

kultur- och medicinhistoria då hon undersökt känslor, deras uttryck och ibland medicinska 

diagnoser. Ansatsen är uppenbart fenomenologisk, det är den levda erfarenheten hon är ute efter. 

Hennes metod är hermaneutisk, det individuellt erfarna sätts i ett större mellanmänskligt 

sammanhang.  

”I varandet i världen har hon [människan] hämtat strategier, symbolspråk och innebörder …

sätten att hantera lidande, att förstå sjukdomen, att gestalta ångesten har präglats av 

kulturellt bestämda val.”  3

 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders Fråga det förflutna, s. 160-165. Jämför även Burke, Peter Annales-skolan; en 2

introduktion.

 Johannisson, Karin ”Att lida och fördraga; fragment till det kroppsliga lidandets historia” ur Lidandets mening s. 117.3
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Johannisson representerar tillsammans med bland andra Birgitta Odén och Eva Österberg den 

rörelse inom svensk historieforskning som kallats såväl ”existensiell svängning” som 

”neoemotionell satsning”.  Odén har till exempel belyst självmordets historia och vilka känslor och 4

erfarenheter som föregår denna livets allra yttersta känslomässiga konsekvens. Österberg har i sin 

tur skrivit om både våldets mening och vänskapens historia.  I såväl Sverige som internationellt är 5

intresset för känslornas historia stort, men också relativt nytt och därför har ännu inga tydliga 

skolbildningar eller tydliga grupperingar uppstått. Sedan länge har förhållningssättet till det 

mänskliga medvetandet varit präglat av filosofi-, idé- och lärdomshistoria och den ständigt 

pågående debatten om människan som produkt av det biologiska arvet eller kulturella miljön.  Men 6

aktuella rön inom neurologi- och kognitionsforskning kommer förmodligen påverka andra fält, även 

känslornas historia. Neurologen Antonio Damasio menar till exempel att alla vetenskaper som 

intresserar sig för det mänskliga medvetandet står inför ett paradigmskifte. Människans funktioner 

kan inte fortsätta delas upp i kropp, hjärna och medvetande, utan måste betraktas som en enda 

organism och helhet. Det handlar om avancerade biologiska och neurologiska förlopp som hänger 

samman med minne, inlärning och beteendemönster. Hur sådan forskning kommer implementeras i 

historisk forskning får framtiden utvisa.  7

Som forskningsfält befinner sig känslornas historia definitivt i en utvecklingsfas. Fortfarande finns 

ett tomrum som behöver fyllas och vetenskaper mötas, där olika kunskaper kan berika varandra, 

t.ex. inom det medicinska området. Eller som Karin Johannisson säger: 

 Johannisson, Karin ”Att skriva känslornas historia – går det?” ur Att göra historia: vänbok till Christina Florin s. 44 samt 4

Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar ”Kultur och känsla” ur Sociologi idag s. 11.

 Odén, Birgitta Leda vid livet; Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia samt Österberg, Eva Våldets 5

mening; Makt, minne, myt (red. tillsammans med Marie Linstedt Cronberg) samt Vänskap; En lång historia.

 Nordland, Hugo ”Eviga emotioner och konstruerade känslor” ur Scandia 78:2 2012 s. 119-124 samt Sandén, Annika & 6

Östlund, Joachim ”Medkänslans makt och gränser; Nya linjer i känslornas historia” ur Historisk Tidskrift 130:4 2010 s. 
593-612.

 Nordin, Eva ”Förståelsen av emotioner och känslor viktigt för hela patienten”, intervju med Antonio Damasio i 7

Läkartidningen Nr. 9, 2004. Jämför Damasio, Antonio På spaning efter Spinoza: Glädje, sorg och den kännande hjärnan 
samt bloggen The History of Emotions Blog, som för närvarande drivs av Thomas Dixon och Jules Evans vid Queen 
Mary Centre for the History of Emotions https://emotionsblog.history.qmul.ac.uk
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”Mycket återstår alltså att göra. Mellan psykiatrin och kultur- och samhällsvetenskaperna 

ligger ett stort ingenmansland när det gäller att förstå hur individen väljer att gestalta 

trauma och smärta.”  8

Syftet med den här uppsatsen är att studera historiskt representerad oro och psykisk ohälsa mot 

bakgrund av kulturella och sociala förutsättningar. Genom att använda de generellt giltiga 

antaganden som t.ex. Karin Johannisson gjort och här prova dem mot det lokalt avgränsade 

materialet kan ny kunskap fogas till det redan kända. Min frågeställning blir därför: 

• På vilka sätt syns psykisk ohälsa i medicinskt material från slutet av 1800-talet? 

• Vilka livsvillkor har varit avgörande för hur man tidigare levt och på vilka sätt kan dessa ha 

påverkat situationen och mentaliteten? 

• Går det att sätta dagens problematik i samband med gårdagens? 

• Kan man tala om en specifik och fortfarande giltig oros-kultur på Bohuskusten? 

Material, urval och metod 

För att svara på ovanstående frågor krävs ett relativt brett urval av källor och material. 

Utgångspunkten har varit de årsberättelser som provinsialläkare årligen inrapporterade till 

Medicinalstyrelsen, eller Sundhetskollegium som samma ämbetsverk hette innan år 1878. 

Provinsialläkarväsendet, som fungerat sedan slutet av 1600-talet, föregick systemet av 

distriktsläkare. En provinsialläkare hade ansvar för ett distrikt på landsbygden, medan samma tjänst 

i städerna kallades stadsläkare. I uppdraget ingick att förestå hospital och sjukstugor samt att i 

allmänhet övervaka hälsotillståndet i ett visst område. I de årliga rapporterna återfinns statistik kring 

vanliga och ovanliga sjukdomars utbredning, vaccinationer och uppräkningar av barnmorskor, 

apotekare och eventuella kvacksalvare. Men de innehåller också, ibland synnerligen utförliga, 

berättelser om allt från hur befolkningen bott, arbetat och ätit till hur vädret varit under året och hur 

skollokaler och andra allmänna platser varit beskaffade. Anledningen till att jag valt att studera 

dessa rapporter är dock inte den medicinska statistiken, listor eller uppräkningar, utan hur läkarna 

 Johannisson, Karin ”Sjukdomsestetik och kultur; Exemplen hysteri, anorexi och apati” ur Att se det osedda; Vänbok till 8

Ann-Sofie Ohlander s. 53.
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sett och sammanfattat förhållanden och människor inom sina distrikt. I särskilt fokus är förekomsten 

av vad vi idag skulle kalla psykisk ohälsa, alltså hur människor mått men också hur deras känslor 

och tillstånd beskrivit genom läkarens medicinska förförståelse, medicinska diagnoser och 

sjukdomskategorier.  9

De områden som använts för undersökningen är sedan länge utpräglade kustmiljöer där man levt av 

fiskeri, sjöfart och stenhuggeri. Dessa områden, eller delar av dem, har även varit i fokus i 

lokalpolitiska sammanhang och dagspress där man ställt sig frågande till det höga bruket av 

psykofarmaka här. Samtliga rapporter och distrikt som studerats redovisas mer utförligt i bilaga 1 

och 2. Undersökningen koncentrerar sig på senare hälften av 1800-talet fram till år 1900, med ett 

par nedslag även efter sekelskiftet. Skälen till den tidsmässiga begränsningen är flera. Dels 

beroende på materialets tillgänglighet, dels att man behöver förhålla sig till vilka diagnoser och 

uttryck som ingått i den medicinska reportoaren vid den aktuella perioden. Under 1800-talet blev 

vissa diagnoser kopplade till psykisk ohälsa plötsligt vanliga, för att sedan försvinna i samband med 

första världskrigets utbrott. Att undersöka samma fenomen därefter kräver delvis andra glasögon 

eftersom tiden inbegriper nya diagnoser men också ett annat kulturellt och socialt landskap, något 

som inte ryms inom ramen för denna uppsats. 

I årsberättelserna förekommer dock inte några förklaringar kring olika diagnosernas symptom, hur 

patienterna uppfyllt eventuella sjukdomskriterier eller hur läkarna kommit fram till sina omdömen 

och slutsatser. Därför har jag använt mig av Karin Johannissons studier av melankoli-begreppet, 

som haft ett varierande uttryck över tid. I böckerna Melankoliska rum: Om ångest leda och 

sårbarhet i förfluten tid och nutid samt Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-

siècle utreds exempelvis hysteri och neurasteni, diagnoser som blev vanliga under 1800-talet och 

även förekommer flitigt i mitt material. Johannisson drar också användbara slutsatser för att 

upptäcka den föränderliga gränsen mellan friskt och sjukt, en gräns som förändras i relation till 

tiden och rummet. Vidare använder och förklarar hon också begreppet kultursjukdom, som påvisar 

den kulturella aspekten i vissa tillstånd och därigenom förbinder dagens psykiska ohälsa med 1800-

talets melankoliska diagnoser. Utöver Johannissons böcker har ett urval artiklar och utdrag som 

också belyser medicinska, sociologiska och psykologiska begrepp använts. 

 Dahlin, Bengt & Kuuse, Jan Öppen vård i Mittenälvsborg; då, nu och sedan; med fokus på Lerum s. 3-5. (I boken 9

beskrivs inte bara Lerum, utan även provinsialläkarväsendet i allmänhet.) samt Swartling, Per G ”Den svenska 
allmänmedicinens historia” ur Läkartidningen nr. 24-25 2006, s. 1950.
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Det har också varit viktigt att sätta läkarnas iakttagelser i ett utökat kulturellt sammanhang och här 

har framförallt Bohusläns museum, med utställningen Kustland, varit till stor nytta. Genom museet 

har också getts tillgång till material i form av intervjuer och artiklar. Dessutom innehar museet en 

stor samling bilder av folklivsmålaren C.G. Bernhardson, vilka gett inblick i företeelser som det 

annars inte berättas så mycket om.  Därutöver har redan nämnda Katarina Lewis avhandling samt 10

Anders Gustavssons artikel varit värdefulla för att förstå framförallt den religiöst präglade 

livshållningen. 

Genom uppsatsens undersökande del har representativa delar ur rapporterna återgetts, jämförts med 

resultat från tidigare forskning och löpande diskuterats mot bakgrund av lokalt präglade och 

kulturella faktorer.  

Teoretiska resonemang och referensramar 

Undersökningen tar sitt avstamp i nutid, då frågan om psykisk ohälsa är högst aktuell ur ett allmänt 

folkhälsoperspektiv men också för den här specifika platsen. Psykisk ohälsa är ett flitigt använt 

begrepp när man pratar om folkhälsofrågor, ändå råder det knappast något konsensus kring vad 

hälsa faktiskt är, vare sig fysisk eller psykisk sådan. Fyra vanliga definitioner är dock: hälsa som 

avsaknad av sjukdom, hälsa som välbefinnande, hälsa som balans samt hälsa som förmåga. Även 

om det biologiska perspektivet är dominerande inom den medicinska disciplinen arbetar många 

efter ett holistiskt synsätt där människans upplevelse av hälsa sätts i fokus, vilket då inbegriper såväl 

fysiska reaktioner som emotioner, känslotillstånd och stämningar.   11

Psykisk ohälsa handlar till stor del om en subjektiv och känslomässig upplevelse inkluderat 

förmågan att hantera stress, oro eller upplevda motgångar. Därmed inte sagt att olika diagnoser och 

tillstånd inte är ”på riktigt”, inbillade eller samtidigt har fysiska symtom eller rent biologiska 

 Bilderna kan av upphovsrättsliga skäl inte visas i uppsatsen, men är tillgängliga via Digitalt Museum. Länk återfinns vid 10

respektive fotnot.

 Vilhelmsson, Andreas ”Psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering: har det egentligen någon betydelse vilket 11

hälsobegrepp som används?” artikel ur Socialmedicinsk tidskrift 1/2014, s. 65-66. Jämför även olika definitioner av 
psykisk hälsa och ohälsa på exempelvis hemsidorna för Sveriges Kommuner och Landsting http://skl.se/halsasjukvard/
psykiskhalsa.229.html, Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/psykiskohalsa samt Folkhälsomyndigheten http://
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/psykisk-halsa/.
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förklaringar. Men i en historisk studie är det lätt att bli stående vid frågeställningen huruvida 

mänskliga känslor är eviga och därmed upplevs lika oavsett vid vilken tidpunkt en människa levat, 

eller, om de är sociala konstruktioner, helt beroende av tiden och rummet. I den här uppsatsen 

hamnar perspektivet någonstans mittemellan. Även om en viss känsla varit historiskt representerad 

kan den ändra uttryck över tid. Det är i relation till det omgivande samhället som känslor i 

allmänhet görs synliga för andra, kanske framförallt genom språket men också genom 

handlingsmönster och föreställningsvärldar.  12

På 1800-talet existerade inte begrepp som utbrändhet eller depression, även om människor kan ha 

upplevt liknande känslor och symptom då som nu. Karin Johannisson menar att melankoli är det 

tillstånd och begrepp som förenar dåtidens diagnoser med vår egen samtid. Melankoli är av Freud 

definierat som en känsla av förlust av något som man inte vet vad det är. Johannisson plockar isär 

melankolins alla beståndsdelar och hittar sekundära känslor som till exempel nedstämdhet, 

uppgivenhet, vrede, sorg, oro och ångest. Dessa har sedan grupperat sig i olika konstellationer och 

fått varierande uttryck och ibland medicinska diagnoser över tid.  13

Hur sedan individen faktiskt upplever psykisk hälsa eller ohälsa eller vad som av omgivningen 

anses friskt eller sjukt, sker också utifrån en mängd yttre faktorer. Johannisson använder sig av 

begreppet kultursjukdom för att fånga dessa ofta undflyende kategorier. Hon menar att det i varje 

diagnos finns en kulturell aspekt, som dels accepterar vissa känslor och uttryck, dels skapar en 

gemensam repertoar av symtom. Dessa varierar över tid och är beroende av en kollektiv uppsättning 

normer, vilka i sin tur skapar känslostrukturer som är generellt giltiga under en viss tid. Dessa 

strukturer påverkar vilka känslor och utryck som anses värdefulla och förväntade eller hotfulla och 

förskjutna.  14

 Nordland, Hugo ”Eviga emotioner och konstruerade känslor” ur Scandia 78:2 2012 s. 119-124.12

 Johannisson, Karin Melankoliska rum; om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid s. 29, 31, 257, 260. 13

 Johannisson, Karin Melankoliska rum; om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid s. 13-16, 214, 254. 14

(Begreppet känslostruktur är hämtat från kulturteoretikern Raymond Williams, förklarat som ”en social erfarenhet som 
uppfattas som privat och personlig, men visar sig ha bestämda sammanbindande egenskaper.” Gråt och tårar är ett 
exempel på hur en känslostruktur styr ett visst känslomässigt uttryck. Tårar har under vissa tider signalerat 
eftersträvansvärd förfining, för att senare anses som ett tecken på svaghet och bristande självbehärskning.)
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”Jag tror att kultursjukdomarna spelar en viktig roll som ett slags hemvist för upplevd 

ohälsa i samhället. … Det är en process mellan medicin, samhälle och individ, där de nya 

sjukdomsbegreppen ger namn och bekräftelse åt individens symtom. De ger också en 

tolkningsmall och en förklaring som i sin tur kan påverka hur man känner sig. Symtomen 

upplevs och tolkas i enlighet med den diagnos som etableras.”  15

Kultursjukdomar kan uppkomma och försvinna plötsligt, för att senare ersättas av andra eller uppgå 

i någon annan, nyare diagnos. Denna process är i ständig rörelse och därför föränderlig. Under 

1800-talet var hysteri, neurasteni och kloros bland kultursjukdomarna framför andra. ”Varje tid har 

sin neuros” hävdade psykiatern och filosofen Karl Jaspers. Idag är depressionen ”vår melankoliska 

form par excellence”, menar Johannisson.  16

Självklart är individens upplevelse unik och personlig, så är det nu och så var det förmodligen även 

under 1800-talet. Men i fokus för den här undersökningen står inte den levda erfarenheten eller 

individens upplevelse, utan det kollektiva tillståndet med dess bakomliggande strukturer och 

kollektiva föreställningar och normer. Därför måste vissa generaliseringar göras, dels för att kunna 

förstå läkarnas perspektiv med deras diagnoser och berättelser, dels för att se människorna i hela sitt 

sammanhang. För att upptäcka samband, mönster och historiska förklaringar behöver blicken lyftas 

och perspektiven dras ut. Före och efter. Historikern Elisabeth Elgán resonerar kring denna 

nödvändighet i ”Fernand Braudels artikel ’La lounge durée och svensk historieskrivning idag – 

några reflexioner”, publicerad i Historisk Tidskrift 2010. Det var Annales-historikerna Fernand 

Braudel som introducerade begreppet La lounge durée och framhöll samtidigt vikten av att inte 

tappa de långa perspektiven.  

”Historikerna måste ta ett steg tillbaka och se historien, se de långa linjerna, se 

sammanhangen mellan idag, igår och mycket länge”.  17

Tanken är att olika företeelser har olika rytm, rör sig och förändras enligt sina egna tidsaxlar. En 

historia i flera lager. Det är de allra mest långsamt rörliga som omnämns som lounge durée, vilket 

 Hont, Gabor ”Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren” ur Läkartidningen nr. 46 2007 s 3432-3434.15

 Johannisson, Karin Melankoliska rum; om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid s. 254.16

 Elgán, Elisabeth ”Fernand Braudels artikel ’La lounge durée’ och svensk historieskrivning idag – några reflexioner” ur 17

Historisk Tidskrift 130:4, 2010 s. 741. Jämför även Burke, Peter Annales-skolan; en introduktion.
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t.ex. kan vara geografiska och biologiska förutsättningarna för en viss plats. Något snabbare rör sig 

sociala förhållanden såsom ekonomi, religion och föreställningsvärldar. Allra snabbast rör sig nuet, 

samtiden. Men varje samtida händelse eller förändring bär med sig spår från tidigare eller 

underliggande strukturer. Därför måste historikern samtidigt se och ta hänsyn till alla lager för att 

studera kontinuitet och förändring över tid. Långsamt rörliga och sega strukturer påverkar 

människor i många generationer.  

”Geografiska förhållanden har till exempel format möjligheterna till överlevnad och under 

lång tid har strukturer byggts upp, anpassade till klimat och plats, för att få fram något att 

leva av från jorden. Sådana strukturer håller människor fångna i sekel.”  18

Att vara medveten om dessa mekanismer och ständigt pågående processer gör den historiska 

forskningen i högsta grad relevant för att förstå både sin samtid och sig själv. Men då behöver 

avgränsade studier och analyser av enskilda historiska händelser också sättas in i ett större 

sammanhang. För att undvika fragmentisering måste historikerna våga generalisera mera, menar 

Elgán   19

Stellan Dahlgren och Anders Florén lyfter också ”den söndersmulade historiens” problematik i 

boken Fråga det förflutna; En introduktion till modern historieforskning. Även om 

mentalitetsforskare ofta studerar det lokala, udda eller avvikande saknas inte nödvändigtvis 

helhetsperspektiv. Men annars vanliga evolutionella teman eller traditionell politiska historia 

behöver inte vara den självklara referensramen, snarare vad författarna här kallar ”existensiell 

relevans”. Detta görs genom att placera människan och hennes värld, inte samhället, i fokus. 

Samtidigt måste resultatet vara relevant också utanför det avgränsade studieobjektet eller forskarens 

egna intresse. Risken är annars att det samhällsteoretiska perspektivet helt går förlorat.  20

Elisabeth Elgán menar i sin artikel att sådan relevans kan uppnås genom att använda modeller och 

teorier likt Braudels. Historisk forskning blir angelägen först när historikerna kan sätta in det som 

 Elgán, Elisabeth ”Fernand Braudels artikel ’La lounge durée’ och svensk historieskrivning idag – några reflexioner” ur 18

Historisk Tidskrift 130:4, 2010 s.742-743.

 Ibid s.747.19

 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders Fråga det förflutna, s. 160-174. Jämför även Jarrick, Arne ”Historieforskning inför 20

framtiden; En återblick juni 1998” ur Den mångfaldiga historien; Tio historiker om forskningen inför framtiden s. 31-52.
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studeras i ”en kontext av långsiktig kontinuitet och/eller förändring … när vi kan skissa perspektiv, 

som visar vilka historiska förhållanden som förändrats och vilka som inte har förändrats.”  21

Ytterligare en metod att närma sig förändring är via Pierre Bourdieus och hans begrepp habitus. 

Begreppet innefattar såväl individuella som kollektiva vanor och kunskaper som överförts mellan 

generationer. Ett visst habitus är beständigt så länge det fyller en funktion, när det inte längre gör 

det kan det också ifrågasättas, förändras och så småningom ersättas med ett nytt.  22

”Studier av normer och representationer skulle bli betydligt mer spännande om de sattes in i en 

kontext av materiella förhållanden, samhälleliga strukturer och lång tidsrymd”, önskar Elgán 

avslutningsvis i sin artikel. I den här uppsatsens slutdiskussion kommer ett resonemang föras med 

utgångspunkt i framförallt Braudels la lounge durée-begrepp, men också på vilket sätt 

Bohuskustens specifika habitus skulle kunna vara i förändring. 

För att på något sätt också belysa den individuella erfarenheten (utan att göra anspråk på något 

fullödig psykosocial förklaring) kommer även begreppet KASAM att användas. Hur kan känslan av 

ett möjligt förlorat sammanhang bidra till den nu aktuella problematiken? Enligt sociologen Aaron 

Antonovsky beror en individs upplevelse av psykisk hälsa just på dennes känsla av sammanhang, 

på svenska förkortat KASAM. Alla människor befinner sig i varje stund någonstans mellan 

motpolerna friskt och sjukt, och enligt denna fenomenologiska teori är graden av KASAM 

avgörande för hur man hanterar situationen. Tillståndet utgörs av komponenterna begriplighet 

(förståelse för världen och sig själv världen), hanterbarhet (förmåga och resurser att ta i tu med 

något) samt meningsfullhet (upplevelse av sin egen och andras funktion och relevans), vilka 

samtliga måste uppnås för så hög grad KASAM som möjligt.  23

 Elgán, Elisabeth ”Fernand Braudels artikel ’La lounge durée’ och svensk historieskrivning idag – några reflexioner” ur 21

Historisk Tidskrift 130:4, 2010 s. 745.

 Ibid s. 749. Jämför även Dahlgren, Stellan & Florén, Anders Fråga det förflutna, s. 140-146.22

 Antonovsky, Aaron Hälsans mysterium s. 42-57. Se även Egidius, Henry Natur och Kulturs Psykologilexikon, digital 23

version http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kasam
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HAVET OCH KÄNSLAN AV SAMMANHANG 

Nu och då 

Som inledningsvis nämndes har västkusten länge dragits med epitetet ”valiumkusten” på grund av 

den höga förskrivningen av lugnande medel och antidepressiv medicin i området.  Frågan har 24

diskuterats återkommande, bland annat i boken Göteborgs hospital S:t Jörgen; Psykiatriskt sjukhus 

i Västsverige, en minnesbok och kapitlet som heter ”Vanrykte. Västkusten – Valiumkusten”. Under 

90-talet låg Bohuslän och Göteborgsregionen i topp gällande försäljning av preparat som Sobril, 

Stesolid och Valium. Flera kommuner låg långt över riksgenomsnittet och allra högst låg Sotenäs. 

En tänkbar förklaring som diskuteras är huruvida det finns en slags tradition inom läkarkåren, där 

biologiska förklarings- och behandlingsmodeller haft företräde framför andra. Den vanligaste 

patienten var enligt dåvarande statistik en äldre kvinna, dubbelt så många kvinnor som män fick 

lugnande medel. År 1994 var Jan Wedin chefsläkare inom primärvården i Sotenäs, och ger sin 

infallsvinkel och tänkbara förklaring:  25

”… det finns en naturlig oro som vuxit fram under generationernas lopp. Kvinnorna har i 

alla tider väntat på sina män, som arbetat till havs under hårda villkor. Ängslan har blivit en 

del av livshållningen. Samhällsomvandlingen, med döende basnäringar och avfolkning av 

landsbygd och kustsamhällen, måste också beaktas. Den ökar den äldre generationens 

ensamhet och isolering.”  26

Han menar vidare att tillgängliga medel – i det här fallet mediciner – bör nyttjas, då gamla och 

ensamma annars i onödan skulle behöva lida. Även om ett otal psykologer fanns att tillgå, skulle 

behovet inte kunna mättas.  27

 Ursprunget till uttrycket ”Valiumkusten” är oklart. (Valium, tillsammans med andra s.k. Bensodiazepiner introducerades 24

på marknaden under 60- och 70-talen.) Det förekommer allmänt i debattsammanhang och artiklar i dagspressen, men 
även i viss facklitteratur. ”Upprepade genomgångar av läkemedelsstatistik visar geografiska skillnader med högst 
förskrivning i sydväst, Valiumkusten, och minskande ju längre åt nordost man kommer.”, skriver exempelvis 
chefsöverläkare Tobias Eriksson i Klinisk handbok 2012; Läkemedelsberoende; Smärtstillande, lugnande, sömnmedel; 
Ett beslutsstöd vid utredning och behandling s. 2, 5.

 Brockman, Ann-Marie Göteborgs hospital S:t Jörgen; psykiatriskt sjukhus i Västsverige, en minnesbok s. 163.25

 Ibid s. 163.26

 Ibid s. 163.27
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År 2013 publicerade tidningen Bohuslänningen en artikelserie under namnet ”Bruk eller missbruk”. 

Mönstret kvarstår men tidigare förklaringsmodeller måste nu ifrågasättas, menar man. Sedan 90-

talet har förmodligen en stor del av läkarkåren bytts ut, liksom den generation som var gamla tjugo 

år tidigare. Ändå äter bohuslänningarna mer lugnande medel och anti-depressiva jämfört med 

riksgenomsnittet, vilket fortsätter förbrylla ansvariga sjukvårdspersonal och lokalpolitiker. ”Saken 

är ett mysterium och är nästan ett forskningsuppdrag”, menar dåvarande hälso- och sjukvårdschefen 

Håkan Sundberg och funderar vidare kring; ”varför det verkar finnas någon form av psykisk ohälsa 

i Bohuslän och varför inte andra behandlingsformer fått fäste”.  28

Men som den här undersökningen visar är vare sig frågeställning eller problematik ny. Drygt hundra 

år tidigare skrev provinsialläkaren i Lysekil, Riber Blume, nämligen följande i sin rapport till 

Medicinalstyrelsen:  

”Dessutom torde få anmärkas de många fall af hysteri och neurastheni som förekomma så 

väl bland fiskarbefolkningen som isynnerhet bland stenhuggeriarbetarna Dessa fall utgöra 

åtminstone hälften af de fall läkaren möter i sin praktik. I hvad mån dessa sjukdomar äro 

beroende af befolkningens nuvarande lefnadssätt eller medärfda från föregående 

generationer är här ej platsen att söka besvara.”  29

Doktor Blumes iaktagelse är snudd på densamma som skulle göras drygt hundra år senare, även om 

samma medicinering inte var tillgänglig och därför inte fokus för problematiken. Men det han 

konstaterar är att former av psykisk ohälsa varit förekommande i anmärkningsvärd grad, vilken del 

av befolkningen som varit mest drabbad och påpekar samtidigt ett möjligt samband till den 

specifika miljön och platsen. 

Även om man kan ana vad Blume avser med diagnoserna hysteri och neurasteni kräver de en 

djupare förståelse, särskilt då man vill förklara kontinuitet och hitta samband, utan att riskera göra 

sig skyldig till några historiska anakronismer. 

 Blomgren, Ulf ”Bruk eller missbruk? Psykofarmakabruket högt i norra Bohuslän” samt ”Bruk eller missbruk? 28

Kungshamnsborna äter mest antidepressiva”, artiklar ur Bohuslänningen, 130227 och 130228.

 Blume, Riber Lysekil 1900 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1900/P9001484.htm29
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Till materialet! 

I rapporterna förekommer melankoli, neurasteni och hysteri jämte de mer luddiga begreppen 

nervösa besvär, nervositet, nervsvaghet eller liknande. Ofta som en kort notering, men ibland med 

långa beskrivningar och försök till orsaksförklaringar. Men trots dess rikliga förekomst finns det 

ingenstans någon beskrivning av själva tillstånden. Vilka symptom uppvisade patienterna, hur 

kände de eller uttryckte sina besvär? Man får heller inte veta utifrån vilka grunder läkaren dragit 

sina slutsatser eller ställt diagnos. Därför är det nödvändigt att också lyfta diagnoserna och dess 

bakomliggande symptom till en mer allmängiltig nivå för att sedan kunna analysera det som sägs i 

rapporterna mot bakgrund av sitt lokala sammanhang.  

Melankoli som eget tillstånd kom under senare delen av 1800-talet att uppgå i neurasteni- och 

hysteri-diagnoserna, då medicinvetenskapen blev allt tydligare i sin identifikation av det normala 

kontra psykiskt avvikande. Ändå rör sig diagnoserna i en ”gränszon” utan att bli självklara 

sjukdomskategorier. Gemensamt är den tydliga kopplingen mellan individen och dennes 

omgivning, ofta beskriven som en reaktion på en omvärld i alltför intensiv förändring. För 

samhället i stort var1800-talet en tid av urbanisering, industrialisering, ny teknik och uppbrutna 

sociala strukturer.   30

I rapporterna är det därför intressant att notera att neurasteni, hysteri och olika nervrelaterade 

begrepp vanligen inte förekommer som vare sig fysisk eller psykisk sjukdom. Även om de 

diskuteras i form av sjukdom finns ingen färdig kategori för dem inom ramen för årsberättelsen. 

Dysenteri, kikhosta eller någon annan för tiden vanlig åkomma redovisas i där för avsedda 

kolumner, likadant antalet ”sinnessjuka” eller ”idioter”. Däremellan blir diagnoser som neurasteni 

och hysteri hängande, utan självklar tillhörighet. Anteckningarna sker i löpande text under 

rubrikerna ”Allmänna hälsotillståndet under året” eller ”Andra omständigheter som kunna menligt 

invärka på hälsoförhållanden etc.”Det förefaller som det är upp till läkaren själv att avgöra huruvida 

dessa tillstånd och diagnoser ska tas med i rapporten eller inte. Somliga nämner dem över huvud 

taget inte, andra som i förbifarten. Variationen kan ha sin förklaring i läkarens egen inställning eller 

intresse av att se problematiken, eller i hur benägna invånarna vara att söka läkarvård för sina 

 Johannisson, Karin Melankoliska rum; om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid s. 260, 59-60 samt  30

Den mörka kontinenten; kvinnan, medicinen och fin-de-siècle s. 146.
�16



besvär. Men man kan fundera på hur uppenbar problematiken måste ha varit för att läkaren skulle 

uppmärksamma och rapportera det vidare till Medicinalstyrelsen? 

”Nervösa affektioner äro äfven mycket vanliga synnerligast hos qvinnorna och torde bero, dels 

på de ofvan nämnda mag och tarmaffektionerna, dels äfven på den ständiga ångest och oro, 

hvari de lefva för sina på hafvet vistande anhöriga.”  31

Anteckningar liknande den ovanstående är vanligt förekommande i rapporterna, där problematiken 

sammanfattas i en mening eller två. Men understundom är det som om läkarna blir överväldigade av 

vad de ser och några skriver långa och utförliga beskrivningar av arbetsförhållanden och villkor. 

Särskilt i anteckningar som rör fiskelägena i det omedelbara kustbandet uttrycker läkarna stor 

bekymran. Här var havet och den karga naturen särskilt påtaglig, vilket flera också poängterar.  32

Endast i någon enstaka anteckning förekommer att individer sänts vidare till hospital för sina 

psykiska besvär, och därmed tippat över gränsen från det friska till det uppenbart sjuka. Under 

rubriken ”Allmännare förekommande sjukdomar” skriver provinsialläkare N. Högdahl om 

”sinnessjukdom”. 

”Den wanligaste formen har warit Melancholie, som stundom nått en hög grad. Några 

därmed behäftade hafva blifvit afsände till Länets Hospital.”  33

 Men i de allra flesta rapporterna befinner sig alltså dessa diagnoser i gränslandet mellan det friska 

och sjuka, det normala och avvikande, trots en vilja att kategorisera och definiera olika tillstånd och 

sjukdomar. Senare under 1800-talet och kring sekelskiftet blev läkarvetenskapen allt mer biologiskt 

orienterad, vilket också förändrade synen på det mänskliga psyket. 

 Landelius, P.F. Lysekil 1883 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1883/P8831484.htm31

 Se t.ex. Söderberg, Alfred Kungshamn 1894 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/32

1894/P89414KU.htm eller Landelius P.F. Lysekil 1885 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/
provlak/1885/P8851484.htm

 Högdahl, N. Orust/Tjörn, 1864 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1864/33

P86414OR.htm Anteckningen är från 1864, vilket kan förklara varför melankoli-begreppet fortfarande används som egen 
diagnos.
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”Under 1800-talet beskrevs det mänskliga psyket allt oftare på ett sätt som man såg som 

vetenskapligt. Det var en tid som präglades av stor tilltro till det mänskliga vetandets 

möjligheter att kartlägga och förändra världen.”  34

Just den här kartläggningen och förändringsivern syns tydligt i rapporterna när det gäller det 

allmänna hälsotillståndet på platsen. Under 1800-talet kom de svenska förhållandena överlag att 

förbättras för många, barnadödligheten minskade och medellivslängden ökade. 

Provinsialläkarväsendet hade en betydande roll för den utvecklingen, och de årliga rapporterna 

kunde ligga till grund för ytterligare åtgärder och förbättringar. Detta statliga folkhälsoarbete 

fortsatte efter sekelskiftet och kom att genomsyra hela den socialdemokratiska folkhemstanken. 

(Idag fortsätter t.ex. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att säkerställa god sjukvård och 

förebygga ohälsa.)  35

Hysteri, neurasteni och nervösa besvär 

Doktor Blumes anteckning från år 1900, som inledningsvis återgavs, innehåller sekelskiftets båda 

stora kultursjukdomar; neurasteni och hysteri. Dessutom parallellt, vilket också förekommer i andra 

rapporter. Man får intrycket av att de båda är olika sidor av samma mynt, och symptomen liknar 

också varandra. Neurastenin kunde yttra sig genom allmän kraftlöshet, onaturlig trötthet, diffusa 

smärtförnimmelser, sömnlöshet, huvudvärk, hjärtklappning och koncentrationssvårigheter. Hysterin 

hade en liknande repertoar, men var mer utlevande till sin natur. Svimningar, utbrott, 

kvävningsanfall, snyftningar, skratt, kramp och förlamning, men även kroppssmärtor, syn-, hörsel- 

och smakrubbningar.  36

Det finns dock en viktig skillnad. Medan neurasteni ansågs kunna drabba både kvinnor och män 

(även om den allmänt betraktades som framförallt en kvinnosjukdom) var hysterin kvinnlig per 

definition. ”Ingen diagnos inkarnerade kvinnligheten så som hysterin, vars själva namn var hämtat 

 Sanner, Inga ”Den psykiska ohälsans historia”, artikel ur tidskriften Framtider nr. 3, 2009.34

 Dahlin, Bengt & Kuuse, Jan Öppen vård i Mittenälvsborg; då, nu och sedan; med fokus på Lerum s. 3-5. Jämför 35

Swartling, Per G ”Den svenska allmänmedicinens historia” ur Läkartidningen nr. 24-25 2006, s. 1950.

 Johannisson, Karin Den mörka kontinenten; kvinnan, medicinen och fin-de-siècle s. 148, 157.36
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från grekiskans hystera eller livmoder”, konstaterar Johannisson.  Hysteri-diagnosen förmedlade 37

1800-talets syn på kvinnan som konstitutionellt svag och känslosam i jämförelse med mannen. Mot 

slutet av seklet blev bilden dock allt mer motsägelsefull. Samtidigt som rösterna för social 

självständighet och politiskt jämlikhet höjdes, förstärktes bilden av kvinnan som hemmets 

beskyddarinna, vars huvudsakliga uppgift var makans och moderns. Även den debatten drevs ofta 

av vetenskapliga och biologiska argument, att därigenom definiera vad som egentligen var manligt 

och kvinnligt.  Utvecklingen har i efterhand diskuterats av många och från flera infallsvinklar. 38

Micael Foucault har menat att hysteri-diagnosen var ytterligare ett uttryck för maktutövande och 

förtryck av kvinnan. Andra har menat att sjukdomen tvärtom var ett uttrycksätt och möjlighet att 

göra revolt mot ”den borgerliga kvinnornas förkvävning!” Hysterin var också en sjukdom som 

sedan länge rört sig bland medel- och överklass, men gjorde under slutet av 1800-talet en klassresa, 

då den på grund av sin spridning kom ”att få en aura av underklass”.  39

Kustens kvinnor motsvarade vare sig den stereotypa klass- eller könsidentiteten, och befann sig 

också långt bort från den ofta offentliga debatten mellan dåtidens intellektuella och radikala. Även 

om arbetsuppgifterna i fiskarfamiljen var tämligen könskodade, alltså avseende vem som gjorde 

vad, var kvinnorna samtidigt delaktiga i både själva fisket och den dagliga verksamheten i land. 

Fisket var en familjeangelägenhet där alla måste hjälpa till, även kvinnorna och barnen. Eftersom 

mannen vara borta under långa perioder hade kvinnan det huvudsakliga ansvaret för familjen och 

ekonomi. Även för ekonomin, vilket fiskarhustrun fortsatte att ha även när mannen var hemma. 

”Karlarna visste inte så mycket om ekonomin, det var fruntimren, som skötte det”, som en kvinna 

uttryckt det.  Dessutom var klasskillnaderna jämförelsevis små, de flesta fiskarfamiljerna levde 40

under liknande ekonomiska förutsättningar. Här var sociala statusmarkörer beroende av andra 

faktorer, till exempel vilken kyrka eller frikyrkoförsamling man tillhörde eller om man var 

storsjöfiskare eller småfiskare.  41

 Johannisson, Karin Den mörka kontinenten; kvinnan, medicinen och fin-de-siècle s. 156-159, 148-149. Tillståndet var 37

nära sammanlänkad till kvinnans kön och förträngd sexualitet, även omnämnd som ”jungfrurs, nunnors och änkors 
melankoli.” Tidigare hade den kopplats till hjärnan, men fick under 1800-talet både psykiatriska, neurologiska och 
gynekologiska förklaringsmodeller. Under 1800-talet ansågs den ha sitt ursprung i kvinnans livmoder och 
behandlingsformerna var många och ”påfallande aggressiva”, såsom kalla bad, elektricitet och narkotiska preparat.

 Ulvros, Eva Helen ”Den nya kvinnan” ur Individer i rörelse: Kulturhistoria i 1880-talets Sverige s. 89-118.38

 Johannisson, Karin Den mörka kontinenten; kvinnan, medicinen och fin-de-siècle s. 148, 156-168. Jämför även 39

Tengland, Per-Anders ”Foucault” ur Filosofi och medicin; Från Platon till Focault s. 233-255.

 Thormark, Karin Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen 1900-1950 s. 20-21.40

 Ibid s. 86, Brockman, Ann-Marie & Tegner, Elisabeth Konservindustrin s. 36 samt utställningen Kustland.41
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Manlig melankoli har generellt förekommit som ett tillstånd för det tänkande geniet, konstnären och 

den intellektuelle och förfinade mannen. Kanske inte heller en typologi som lätt kunde överföras till 

stenhuggaren, fiskaren eller arbetare i allmänhet. Därför kom också arbetarens trötthet att bli en 

annan än den hos de övre samhällsklasserna. Den ansågs inte orsakad av hjärnornas överarbetning 

utan kropparnas signal för vila och återhämtning. Och trötta arbetare kunde ett industrisamhället 

inte ha, därför kom också de medicinska orsakförklaringarna att ändras, från sårbara nerver till rent 

fysiologiska uttryck. När så män även drabbades av ”hysteriska” symptom, fick tillståndet andra 

namn och benämningar, exempelvis; neurasteni. Därför ändrades så småningom den svenska 

sjukdomsklassifikationen och hysteri-diganosen flyttades från en ”kvinnlig” diagnosgrupp till den 

mer könsneutrala ”nervsystemets sjukdomar”.  42

Alltså skulle man kunna dra slutsatsen att förekomsten av de båda diagnoserna i materialet är två 

sidor av samma mynt, ett manligt och ett kvinnligt. Åtminstone utifrån läkarens perspektiv och hur 

han (för det var alltid en han) diagnostiserade sina patienter. Sannolikt var en vagare 

begreppsapparat mer användbar, såsom de olika nerv-relaterade benämningar som så ofta används. 

Men samtidigt hade diagnoserna en egen hierarki, ”outsagd men påtaglig”, enligt Johannisson. Om 

neurasteni stod högst i rang, kom nervositeten, nervsvagheten och neurosen längre ned.  43

I några av rapporterna nämns kvinnor som särskilt drabbade, medan andra knyter problematiken till 

en viss grupp, exempelvis ”fiskarbefolkningen” eller ”stenhuggeriarbetarna” utan att göra någon 

åtskillnad mellan manlig eller kvinnlig belastning. Men Alfred Söderberg poängterar i sin rapport 

för Kungshamns distrikt år 1894 att även männen här var drabbade i stor utsträckning:  

”Af öfriga sjukdomar hafva isynnerhet förekommit sjukdomar i respirationsvägarne, reumatiska 

åkommor och nervsvaghet. Denna senare sjukdom förekommer ganska allmänt, i synnerhet hos 

kvinnor, men äfven icke sällan hos män.”  44

 Melankoliska rum; om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid s. 232 & Den mörka kontinenten; kvinnan, 42

medicinen och fin-de-siècle s. 152-155.

 Johannisson, Karin Den mörka kontinenten; kvinnan, medicinen och fin-de-siècle s. 152-155.43

 Söderberg, Alfred Kungshamn, 1894 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1894/44

P89414KU.htm
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Gör Söderberg denna reflektion utifrån en viss förförståelse av ”nervsvagheten” som en typiskt 

kvinnlig och åkomma? Kanske finner han det nödvändigt att poängtera att även männen var 

representerade i denna sjukdomskategori? Hur det än var med den saken så diskuterades 

diagnosernas fördelning mellan könen även bland samtida medicinska kretsar. Vissa läkare motsatte 

sig uppfattningen att dessa diagnoser och tillstånd i huvudsak drabbade kvinnor för den övre 

medelklassen. Johannisson nämner t.ex. professor Karl Petrén, som studerade kön- och 

klassfördelning bland några svenska hälsobrunnar under åren 1895-99. Bland 285 neurastenifall 

fann han ingen övervikt för kvinnor, inte heller för de högre samhällsklasserna jämfört med 

arbetarklassen. En annan undersökning från Richard von Krafft-Ebings nervsanatiorium 

Mariengrün i Schweiz visade också en sådan jämn könsfördelning.  45

Detta förhållande bekräftas även i detta material, då rapporterna inte förstärker vare sig en 

utmärkande kvinnlig eller överklassrelaterad problematik. Men en anteckning utmärker sig bland de 

övriga, både för att den enbart beskriver ett manligt perspektiv, men också för att den ger en så 

fyllig orsaksförklaring. Det är P.F. Landelius som 1885 skriver angående Lysekils distrikt: 

”Det stora flertalet af befolkningen inom distriktet utgöres af fiskare. Deras arbete, 

synnerligast vid sillvadarne vintertiden är ej blott högeligen ansträngande, utan det fordras 

mer än vanligt kraftfulla, härdade naturer för att stå ut dermed. Under det mödosamma 

arbetet, som vanligen pågår nattetid, ådraga de sig ofta, utsatta som de äro för storm, väta 

och kyla, lung- och lungsäcksinflammationer, bröstkatarrer och rheumatism. Då vadfisket 

ofta företages flera dagsresor från hemmet, blir det ej synnerligen väl bestäldt vare sig med 

hvila eller föda, enär deltagarne deri, 11-13 personer i hvarje vadlag, måste vanligen åtnöja 

sig med den hviloplats, som för dem kan beredas i lastrummet af storbåten. Här instufvas då 

hela vadlaget, genomvåta som de oftast äro, i det trånga, fuktiga och stinkande rummet. 

Med födan under dylika färder är det ej stort bättre Den består vanligen af ”torrskaffning” 

samt kaffe flera gånger dagligen. Då härtill kommer ett väl ymmigt bruk af spirituosa, må 

man ej undra på, att fiskarena så ofta taga skada såväl till sina matsmältningsorganer som 

nerver.”  46

 Johannisson, Karin Den mörka kontinenten; kvinnan, medicinen och fin-de-siècle s. 148-149.45

 Landelius, P.F, Lysekil, 1885 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1885/P8851484.htm46
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Läkaren ger här en ganska utförlig beskrivning hur fiskarens arbetsförhållanden kan ha sett ut. Men 

för en än djupare förståelse av kustsamhällets livsvillkor för både kvinnor och män kan ytterligare 

omständigheter behöva förklaras. 

Att leva vid kusten 

Det var sannerligen inget lätt liv att vara fiskare, även under perioder då fisket var bra och 

vinstgivande. I fiskarfamiljerna började man arbeta vid tidig ålder, redan vid 12, 13 år. Flickor 

började inom någon beredningsverksamhet eller konserveringsindustri (som växte fram längs 

kusten under slutet av 1800-talet) medan pojkarna blev fiskare som sina fäder. Och deras fäder före 

dem. Valmöjligheterna var inte så stora, det var fiskare man skulle bli. Det bohuslänska backefisket 

var omtalat hårt och farligt.  Och man gick långt bort, ända till Norge, Skottland, Island och 47

Shetland.  48

”Vad driver en att ge sig ut fast man vet vad som väntar? Det gäller inte bara försörjningen. 

Man offrar sig för sitt anseendes skull. Är mån om sitt rykte. Det är grundläggande, 

människor emellan. Så fiskelägets män gav sig ut. De måste våga. Kvinnorna hade också en 

tyst men tydlig uppgift: att våga låta dem fara.”  49

För kvinnorna kvar i land var livet inte mycket lättare. Att bära slask, ved och vatten, var en 

uteslutande kvinnlig syssla och ett strängt arbete. Men inget arbete ansågs för tungt, ens för unga 

flickor. Slaskvatten och avfall slängdes i havet som fick fungera som både soptipp och reningsverk. 

Under vintern fick avfallet ligga i högar på isen tills det smalt undan. Även dessa sanitära 

missförhållanden uppmärksammas i läkarnas årsberättelser.  50

”På fisklägena slås flytande orenlighet i hafvet. Torrt afskräde hopsamlas deremot och bortföres, 

dock brytes ofta mot detta påbud. De flesta familjerna derstädes hafva numera särskildta 

 Backefiske”: att fiska med revlina.47

 Thormark, Karin Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen 1900-1950 s. 51-53, 72-78 samt Brockman, Ann-Marie & 48

Tegner, Elisabeth Konservindustrin s. 36.

 Utställningen Kustland, november 2015.49

 Thormark, Karin Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen 1900-1950 s. 21, 25-27, 70.50
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afträden …Rännstenar och trummor anläggas också så vidt möjligt, men det är ingen lätt sak att 

få ett ordnadt system af afloppsrännor på ett fiskläge der husen byggas utan ringaste plan.”  51

De flesta fick gå långt för att hämta färskvatten och det var svårt att hitta tillräckligt. I den obändiga 

graniten var det inte bara att gräva sig en brunn. Det berättas exempelvis att en enda brunn försåg 

hela Klädesholmen med dricksvatten ända fram på 1950-talet.  Folklivsmålaren C.G. Bernhardson 52

avbildar många sådana vardagliga situationer, ofta med en kommentar nedskriven på tavlans 

baksida. Målningen Vintertvätt visar två kvinnor som skurar trasmattor ute på isen (där det 

åtminstone fanns tillräckligt med vatten). På baksidan har han skrivit: 

”Tänk vad kallt det var att skölja tvätt och skura mattor vid öppna källans isiga vatten, 

allting frös och även de stackars Kvinnorna – Gud förbarma vad det isade i händerna och 

långt upp i armhålorna.”  53

Men det hårda arbetet var inte det svåraste. Att våga låta mannen åka, som nämndes i citatet ovan, 

innebar en ständig och gnagande oro så länge han sedan var borta. Och inte bara för den egna 

maken, utan också för sönerna, bröderna och fäderna. När flera män i en familj fiskade på samma 

båt kunde många drabbas om olyckan var framme. Därför spred man riskerna när omständigheterna 

tillät, delade kanske upp sig på flera båtar. En kvinna, född i slutet av 1800-talet, berättar: 

”På den tiden hade de där fiskebåtarna, de var ju dåligt utrustade, inga hjälpmotorer, bara 

segel. De gick hela båtarna. Här var många änkor. Jag kan minnas, jag var inte gammal, en 

4-5 år, jag satt hemma i soffan och tittade i fönstret, och då hade fått bud, det var en mor 

som miste tre söner, och de sönerna hade familj allihop, och jag vet att de sprang fram och 

tillbaka ute på gatan, och det tyckte jag var så hemskt.”  54

I den redan citerade rapporten från Kungshamns distrikt år 1894, fortsätter doktor Söderberg sina 

anteckningar, efter att ha konstaterat den så utbredda nervsvagheten bland såväl kvinnor som män: 

 Rhodin, J.M. Orust Västra 1896 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1896/51

P8961421b.htm

 Thormark, Karin Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen 1900-1950 s. 25.52

 C.G. Bernhardson Vintertvätt CGB227 https://digitaltmuseum.se/011044499928?query=vintertvätt&pos=0 53

 Intervju A, Grundsund 1975.54
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”… Orsaken härtill ligger, hvad männen beträffar, sannolikt deri, att de ofta befinna sig på 

sjön under storm, tjocka eller mörker, hvarunder största uppmärksamhet är af nöden för att 

undvika mötande seglare och i närheten befintliga grund och hålles nervsystemet 

härigenom i en ständig och tröttande spänning. Hvad kvinnorna angår, så är nog en 

väsentlig orsak att söka deri, att de under ofvan nämnda förhållanden ofta sitta i en plågsam 

ångest och oro för männens lif.”  55

Det tuffa livet och den ständigt närvarande oron är ett återkommande tema såväl i  

provinsialläkarnas rapporter som i intervjuer och litteratur som rör livet vid kusten. I artikeln ”Oro 

och sorg – tidlösa följeslagare vid havet” skriver journalisten Lena-Karin Andersson om hur man 

inte bara oroat sig för själva livet, utan också för om båten skulle skadas, redskapen gå förlorade, 

fisket misslyckas och skulderna förbli obetalda, att barnen skulle drunkna, om dåligt väder och 

vind. Det är mycket som kustbon inte haft kontroll över. I artikeln berättas om kvinnorna på ön 

Åstol som inte ens ville ha hus med fönster åt havet:  

”De ville slippa se källan till all ångest och ängslan. Och många avskydde ljudet av vinden, 

den ständiga blåsten, som satte nerverna i dallring.”  56

Gemenskap, religiös förklaring och tröst 

Förr delade man arbete och sorg i fiskelägena. Det fanns en sorts gemenskap när alla var i samma 

situation och oroade sig för samma saker. Ofta hjälpte man varandra genom motgångarna, både 

socialt och ekonomiskt. ”Folk var såna förr, att de hjälpte varandra. Den som hade lite mer gav 

bort”, berättar en kvinna. Änkor fick ibland den döde makens andel av fisket från båtlaget och 

grannar hjälptes åt. Alla var medvetna om att de själva kunde drabbas nästa gång. Likaså kunde man 

under rätt omständigheter prata om sådant som hänt.  57

 Söderberg, Alfred Kungshamn, 1894 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1894/55

P89414KU.htm

 Andersson, Lena-Karin ”Oro och sorg – tidlösa följeslagare vid havet” ur Bohuslänningen 040628.56

 Thormark, Karin Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen 1900-1950 s. 86, Intervju A, Grundsund 1975 samt 57

utställningen Kustland, november 2015.
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”Dör jag nu? Många är de fiskare och sjömän som sett döden i ansiktet. Inte ville man oroa 

familjen med prat om detta. Men med de andra gubbarna kunde man älta. Bearbeta så gott 

det gick. Man formades och dämpades av vad som hänt.”  58

Religionen kunde också vara en tröst och fyllde en meningsskapande funktion. När man inte orkade 

med sin börda kunde man låta Gud ta hand om bekymren. Gudstron införlivades med skrock och 

gammal folktro, vilket inte skapade någon direkt motsättning, snarare tvärtom. Genom förebud och 

syner fick man ju bevis för att livet efter döden fortsatte, på ena eller andra viset. Många, mer eller 

mindre rimliga, ritualer för att förhindra olyckor lever kvar än idag. Inte lägga båtens lastlucka med 

insidan upp, inte städa huset dagen efter att mannen gett sig iväg på fiske, är ett par sådana 

exempel.  59

Som på de flesta andra platser vid samma tid var kyrkan en viktig institution och naturlig del av det 

dagliga livet. På Bohuskusten kom såväl den frikyrkliga väckelsen som den inomkyrkliga 

schartauanismen att spela en betydande roll, inte minst för människornas föreställningsvärld. Man 

har varit öppen kring dödens realiteter och Anders Gustavsson resonerar kring anledningarna: 

”När döden intar en bestämd plats i föreställningsvärlden som många i den lokala miljön 

omfattar och kombineras med ett utomvärldsligt evighetsperspektiv, behöver man inte 

marginalisera den och vara förtegen om sina synsätt och erfarenheter. På motsatt sätt 

förhåller det sig i det moderna, sekulariserade samhället, där synen på livet i så stor 

utsträckning blivit inomvärldslig.”  60

Längs kusten har religiositeten varit hög, och allra mest har den schartauanistiska rörelsen präglat 

mentaliteten. Kanske är det som en sträng, kärv och intolerant religion den har blivit ihågkommen. 

Många har också vittnat om hur en schartauansk uppfostran skapat livslånga trauman och till och 

med psykiska besvär. En prästson, född 1915 berättar: 

 Utställningen Kustland.58

 Andersson, Lena-Karin ”Oro och sorg – tidlösa följeslagare vid havet” ur Bohuslänningen 040628 samt Utställningen 59

Kustland.

 Gustavsson, Anders ”Dödens närhet; Livssyn hos schartauaner och frikyrkliga på Bohuskusten” ur  60

Dödens riter, s. 88-92.
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”… min ångest och återkommande nervbesvär – en följd av en onaturlig uppfostran i en 

fanatisk schartauans anda … där kärlek var ett främmande språk.”  61

Även om Katarina Lewis inte väjer för dessa berättelser, eller andra av rörelsens mörkare sidor, i sin 

avhandling, nyanseras också bilden. Särskilt när man även sätter dess historia i ett historiskt 

sammanhang. Väckelsen fick sitt genomslag under en tid av stor fattigdom, dryckenskap och social 

nöd. Lewis menar att predikanterna slog an en särskilt ton i den bohuslänska mentaliteten: 

”… var deras predikan inte byggd på känslan utan vädjade till förståndet. Den var 

ordknapp, klar och anvisade en väg för individen att finna frälsning och ett meningsfullt liv 

just där hon befann sig och i de omständigheter som var hennes.”  62

Lewis menar att väckelsen därmed skapade en ”individens upprättelse”, och hon fick träda fram ur 

en betryckt och anonym massa. Den erbjöd ingen lösning på de ekonomiska problemen, hårt arbete 

eller klassrelaterat betryck, men den erbjöd däremot ett socialt och andligt värde och därför stärkt 

självkänsla.  63

Hur man var dag levde sitt liv på jorden, under nådatiden, påverkade vad som sedan hände efter 

döden. Gud erbjuder sin nåd till alla, men det är upp till den enskilde individen att ta emot, lyssna 

och sedan leva på det sätt Gud vill. Men man kunde aldrig vara helt säker. ”Fruktan för att ha 

försummat att lyssna till Guds kallelse i tid har försvårat många dödsbäddar och åstadkommit tung 

ångest bland gamla schartauaner,” skriver Lewis. Rädslan över  ”att gå förlorad” och komma till 

helvetet, i stället för den efterlängtade himlen, kunde vara stor.  64

Samtidigt var hoppet om ett liv efter döden en tröst, något att uppehålla tankarna vid när livet känns 

extra krävande. Enligt flera av Lewis intervjuer är den bilden fylld av sinnesro, fri från oro, sorg, 

plikter och ansvar. Många tänker sig evigheten som ett hav i ständig rörelse. Andra föreställer sig 

 Lewis, Katarina Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet; en religionsetnologisk studie, s. 49.61

 Ibid s. 51.62

 Ibid s. 52.63

 Ibid s. 98-100.64
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himlen som ”ett särskilt trevligt kök, där man sitter och dricker kaffe och handarbetar tillsammans 

med släkt och nya och gamla vänner.”  65

I några av provinsialläkarnas årsberättelser förekommer religiöst grubbel som orsak till psykisk 

ohälsa eller möjligen mental sjukdom. Följande anteckning från Lysekil år 1867 skrevs av läkaren 

Otto Loenbomh:  

”…Några fall häraf har under hösten förekommit. Ett par af dessa hafva möjligen haft religiös 

grund; Bohuslänningen, synnerligen qvinnorna, är i allmänhet mycket fallen för s.k. läseri och 

religiöst grubbel. Tvenne patienter hafva blifvit sända till Göteborgs hospital.”  66

Som berörts tidigare i uppsatsens, angående kvinnlig och manlig melankoli, ansågs kvinnor 

generellt som konstitutionellt svaga, vilket även inbegrep hennes intellektuella förmågor. Mycket 

läsande troddes alltför tröttande för kvinnor, och framförallt unga kvinnor, att ägna sig åt. 

Överbelastning av den sköra kvinnohjärnan kunde således orsaka både fysisk och psykisk 

sjukdom.  Även om religiöst och existentiellt grubbel säkert kunde utlösa och/eller förvärra ett 67

psykiskt ohälsosamt tillstånd, är det samtidigt viktigt att förstå med vilka glasögon läkaren såg sina 

patienter. På så sätt får läkarens uttalande ovan ytterligare en dimension, då han så tydligt 

poängterar kvinnornas läsande. 

Inom schartaunismen sågs en människas tid och materiella tillgångar som varandes en gåva från 

Gud, att förvalta efter bästa förmåga och ansvar. Någon skillnad på profan eller sekulär tid gjordes 

inte och därför betraktades var dags arbete som ett mål i sig, inte ett sätt att komma någonstans i 

livet eller att få en bättre ekonomisk eller social ställning. Genom sitt arbetsamma och goda 

exempel vittnade man i all tysthet om den rätta läran. Lewis menar att detta förhållningssätt ännu 

påverkar många människors sätt att leva, och innebär ett slags oberoende av de snabba förändringar 

som präglar det moderna samhället. Det skapar också en attityd av misstänksamhet mot allt nytt och 

en vilja att hålla sig för sig själv. ”Man signalerar: vi är som vi alltid varit, ’så har vi alltid gjort’”.  68

 Lewis, Katarina Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet; en religionsetnologisk studie, s. 141.65

 Otto Loenbomh, Lysekil 1867 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1867/66
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I Lewis undersökning framkommer ytterligare en tänkvärd aspekt. I sina intervjuer har hon ställt 

frågan om huruvida sjukdomar är djävulens verk eller Guds straff? Informanterna svarar med viss 

försiktighet, påpekar hon. Men kontentan är att man inte anser att Gud straffar med sjukdom, 

däremot att han kan tillåta den för en tid då sjukdomar i sig är en del av jordelivets villkor. Däremot 

kan Gud använda tiden till något gott, ”man kan bli ’tagen avsides’ … då Gud har ett särskilt ärende 

till en, som har svårt att nå fram genom vardagens alla plikter.”  69

Det är i sammanhanget intressant att poängtera att sjukdom i sig inte nödvändigtvis ansågs skamligt 

eller som ett tecken på svaghet. Om sjukdomstiden dessutom kunde innebära ett utvalt tillstånd, 

kanske det till och med bjöd lite välkommen vila från vardagens slit. 

Guds straffdomar kunde annars vara tuffa påminnelser om att man inte levt upp till kraven. På 

utställningen Kustland berättas om hur den schartauanske prästen i Kville kyrka knappast tröstade 

sin chockade församling efter att halva Fjällbacka förstördes i en brand 1928. Han lär i stället ha 

förkunnat att detta var ett rättmätigt straff från den nitälskande Guden. Och det finns många 

vittnesbörd om den stränga religionens påverkan på människorna.  70

”Kusterna kring det nordiska havet var kända för sin ’svarta religion’ under 1800-talet och 

1900-talet. Det var mer lag än evangelium. det talades om synd, skuld och straff. Men på 

något sätt stämde läran med de hårda livsvillkoren”.  71

Bilden av den shartauanska livshållningen är paradoxal. Samtidigt som Lewis undersökning pekar 

på den inbyggda individualismen som en stor tillgång, finns också en återhållande och mycket 

sträng underton. Man såg djävulen i allt ”världsligt”, många troende var därför strama, stränga och 

allvarliga. I avsikt att härda barnen för det tuffa livet och inte göra dem högfärdiga eller 

egenrättfärdiga, har föräldrar varit sparsamma med beröm och att öppet visat känslor och kärlek. 

Bristande självkänsla och otillräcklighet är ännu ”den enskilda faktor inom schartauanismen som 

flera informanter och andra meddelar fortfarande har svårast att komma tillrätta med… Denna 

 Lewis, Katarina Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet; en religionsetnologisk studie, s. 112, 120.69

 Utställningen Kustland.70
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rädsla för att berömma liksom reaktionen tillhör schartaunismens fasta drag”, skriver Lewis, vilket 

också anknyter till vad prästsonens ord som ovan citerades.  72

Enligt Lewis undersökning dras slutsatsen att många delar av det schartauanska livsmönstret 

fortfarande är gällande på Bohuskusten och att det dessutom finns en viss återväxt bland yngre 

generationer, som söker sig tillbaka till äldre tiders sätt att leva. Men kanske är det genom 

underliggande strukturer som många föreställningar hänger sig kvar. Lewis konstaterar: 

”Den schartauanska väckelsens yttre former … avtecknar sig fortfarande i Bohuslän, även 

där trosinnehållet i stort tycks ha gått förlorat. Man visar misstänksamhet mot dem som 

kommer och vill pådyvla en välska seder. Man uppehåller en social – men inte ekonomisk – 

jämlikhet. Småföretagsamhet i föräldrarnas fotspår är fortfarande en prioriterad 

näringsform. Man ställer sig avvaktande till nya försörjningsidéer.”  73

Spriten, maten och klorosen 

Det ingick också i provinsialläkaruppdraget att hålla koll på bruket, eller missbruket, av alkohol 

tillsammans med allmänna kost- och matvanor inom distriktet. I rapporten för Tanums distrikt 

noteras år 1894 angående bruket av spirituosa:  

”Anspråken på nykterhet tyckes emellertid ej vara stora. Min erfarenhet under den korta tid jag 

varit här är, det om dryckenskapen nu är i aftagande, måste den förut varit förfärande. Behofvet 

af rusdrycker är också synnerligen väl tillgodosedt hvad krogar beträffar.”  74

Problemet var kanske inte unikt i jämförelse med andra platser vid tiden men ställde säkert till med 

problem, inte minst i samband med den många gånger farliga arbetsmiljön. Men på sina håll fick 

nykterhetsrörelsen fäste, och missbruket kunde motarbetas genom olika ordnar och sällskap.  I 75

 Lewis, Katarina Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet; en religionsetnologisk studie, s. 177 samt utställningen 72

Kustland.

 Lewis, Katarina Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet; en religionsetnologisk studie, s. 175.73

 Willén, H.A. Tanum 1894 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1894/P8941435.htm74

 Se exempelvis Söderberg, Alfred Kungshamn 1897 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/75
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områden dominerade av schartauanismen hade man en delvis annan hållning, vilket Lewis beskriver 

som ”nykter men inte nykterist”. Alkoholhaltiga drycker ansågs vara en av Guds gåvor, men som 

med alla andra gåvor, upp till individen att bruka med måtta och ansvar.  Några av rapporterna 76

antyder också en sådan inställning. År 1880 skriver E.S. Falck om Lysekils distrikt: 

”Förtärandet af spirituosa till öfverdrift förekommer mindre här än på de flesta andra orter, och 

man får sällan bland skärgårdsbefolkningen se öfverlastade personer.”  77

Flera av läkarna sätter även alkoholen, tillsammans med den massiva konsumtionen av kaffe jämte 

undermåliga matvanor, i samband med de nervösa besvären. Ett särskilt samband mellan 

undernäring och psykisk ohälsa verkar det finnas till diagnosen kloros, som också den förekommer 

flitigt i materialet. Kloros, eller bleksot som är ett annat namn på samma tillstånd, var ännu en av 

1800-talets stora kulturdiagnoser. Liksom neurastenin betraktades klorosen som den moderna tidens 

fenomen, vilken i huvudsak drabbade storstädernas kvinnliga befolkning. Så hur ska man tolka dess 

vanliga förekomst i kustlandskapets områden?  78

I dåtidens offentliga sjukdomsklassifikation placerades klorosen som underordnad diagnosen anemi. 

Ändå hade klorosen en egen symtomatologi, som var nära kopplad till kvinnan och hennes 

förmodade egenskaper. Den ansågs också kunna vara orsakad av, eller orsak till, hysteri, alltså den 

mest kvinnliga av alla diagnoser. Den drabbade blev ofta sängliggande – svag, undernärd och 

apatisk. Dessutom verkade den smitta över generationsgränser. Socialhistorikern Joan Jacobs 

Brumberg har uppmärksammat detta intressanta samband ”mellan en klorotiskt generation (unga 

flickor) och en neurastenisk (vuxna kvinnor) decennierna före sekelskiftet… Kloros och neurasteni 

kunde binda samman mödrar och döttrar i ett ritualiserat sjukdomsbeteende som var en del av en 

förväntad kvinnlighet.”  Detta förhållande verkar bekräftas i några av rapporterna, för så här 79

skriver doktor Gammelin år 1860: 
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”Bleksoten finnes utan undantag hos alla uppväxande flickor och dessutom hos redan till åren 

komne.”  80

I materialet är det dock svårt att avgöra huruvida klorosen av läkaren vara ett renodlat fysiskt 

tillstånd och/eller ett mentalt. Sannolikt sågs ett samband med undernäring eftersom anemi ofta 

nämns tillsammans med den dåliga maten och näringsbristen. Men det är intressant att i 

sammanhanget uppmärksamma det lokala fenomenet ”att lägga sig före”. I Ann-Marie Brockmans 

anteckningar och i folkmun förekommer detta begrepp. Det innebär att lägga sig i förtid, innan det 

är dags att dö, men när man inte längre orkar med livet. Tillståndet beskrivs som om både kroppen 

och sinnet ger upp, och man förblir sängliggande för en period. Konstnären C.G. Bernhardson har 

kallat en av sina målningar De långliggande kvinnorna och på baksidan kan man läsa: ”Det 

egendomliga psyket. De Kund även Ligga tiden okt.–Mars varje år. Förekom Fram på 1920-talet … 

Egna Erfarenheter 1922.”  Brumbergs teori kring hur kloros och neurasteni förenade kvinnor över 81

generationsgränser skulle kunna förklara varför företeelsen varit tillräckligt vanlig för att även 

Bernhardson skulle avbilda den i sin målning. 

Andra förklaringsmodeller 

De flesta läkare gör en koppling mellan de olika mentala tillstånden och den omkringliggande 

miljön. De svåra arbetsförhållandena, dålig ventilation i bostäderna eller bristen på näringsrik mat. 

Men det förekommer också andra teorier och orsaksförklaringar. Läkaren John von Wachenfeldt gör 

år 1898 en anteckning som är intressant ur flera aspekter. Dels nämner han samtliga av de 

kultursjukdomar som var så vanligt förekommande vid tiden, dels uppmärksammar han ett samband 

som ingen läkare i övriga rapporter gjort. 

”För öfrigt ha mest förekommit Kronisk muskel- och ledgångsrheumatism, Kronisk magkatarr 

och Chloros. Neurasteni och hysteri äro här synnerligen vanligt förekommande sjukdomar, 

 N.O. Gammelin, Orust/Tjörn 1860 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1860/80

P8601419.htm

 C.G. Bernhardson De långliggande kvinnorna CGB499 https://digitaltmuseum.se/011044500280?query=de81

%20långliggande%20kvinnorna&pos=0
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särskildt å det isolerade fiskeläget Åstol, der för öfrigt under långa tider de flesta giftesmålen 

lära ha ingåtts inom befryndade slägter.”  82

Utan att lägga någon värdering i om det han säger är sant eller inte, så är resonemanget tidstypiskt 

och särskilt i samband med dessa diagnoser. Förklaringsmodellerna kring dåtidens kulturdiagnoser 

var många och varierande, och som tidigare nämnts ofta alltmer biologiserade. Resonemanget 

draget till sin socialdarwinistiska spets pekade på arvet som avgörande för såväl hälsa som vilka 

egenskaper som var kopplade till klass och kön. Överklassen ansågs ha vissa egenskaper, 

arbetarklassen andra. Om de olika kulturdiagnoserna talades det om som ett möjligt 

degenerationsfenomen, vilket skulle kunna förklara den koppling som Wachenfeldt också gör.  83

Till sist och sammanfattningsvis 

En av de senast daterade anteckningarna i materialet kommer från Tjörn och är skriven i början av 

1916. Kommentaren förmedlar ungefär samma bild som den tidigaste anteckningen från 1864 

gjorde. Då kallades den melankoli, nu neurasteni. Oavsett namn förefaller problemet ännu vara 

utbrett och fortfarande är det fiskarbefolkningen som är mest drabbad. 

”Af öfriga sjukdomar ha som vanligt mest förekommit chloros och magåkommor, 

tuberkulos, akuta _ i luftvägarna samt reumatism, de sistnämnda ofta en följd af det _ 

blåsiga klimatet. Neurastheni är också en vanlig åkomma i synnerhet bland 

fiskarbefolkningen.”  84

Genom undersökningen har temat och tonen i läkarnas rapporter varit i hög utsträckning liknande 

varandra. Problematiken är ständigt närvarande, framförallt i den allra mest kustnära befolkningen. 

De olika läkarna verkar mycket medvetna om utbredningen, men fortsätter över relativt lång tid 

fundera kring orsakerna utan att kunna göra så mycket åt dem. Inte någonstans kan man läsa förslag 

på förbättringar eller huruvida några sådan genomförts, vilket avviker från det övriga mönstret av 

 von Wachenfeldt, John Tjörn, 1898 http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1898/82

P8981419.htm

 Johannisson, Karin Den mörka kontinenten; kvinnan, medicinen och fin-de-siècle s. 150-151.83
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förbättringsiver och hälsovårdsmässig uppsträckning. Ungefär på samma sätt som medicinskt 

kunniga, journalister och politiker fortfarande gör när psykisk ohälsa kommer på tal. Man ser ett 

problem men vet inte riktigt vad det beror på, inte heller vad man kan göra åt det. Som med så 

många andra sammanhang där mänskliga känslor, idéer och förhållningssätt är inblandande är 

svaren sällan tydliga eller enkla, utan en komplex sammansättning av flera bidragande faktorer.  

När man idag diskuterar tänkbara orsaker till den oro som verkar genomsyra mentaliteten som ännu 

dröjer sig kvar, är det fortfarande havet och naturen som är det återkommande temat. I artikeln ”Oro 

och sorg – tidlösa följeslagare vid havet” skriver exempelvis journalisten Lena-Karin Andersson om 

hur katastrofer som Tjörnbrons ras, fiskebåten Novis förlisning och den förödande olyckan med 

Scandinavian Star, i modern tid skapat stor maktlöshet och kollektiv sorg. En annan sorts sorg är de 

gamla fiskelägena som nu bara lever om sommaren. Resten av året står många av husen tomma och 

gatorna är tysta. Fisket, som försörjt så många tidigare generationer är också på utdöende. Inga vita 

fiskebåtar lägger längre till vid bryggor och båtplatser. ”…det ligger ofta tragik i att en fiskare inte 

kan låta sina söner ta vid i yrket. Identitet, livskänsla och kunskaper som förvärvats genom 

generationer bara försvinner, skriver Andersson i artikeln”.  85

I slutdiskussionen som följer kommer dessa faktorer ytterligare diskuteras, men först får ett citat 

från utställningen Kustland på Bohusläns museum sammanfatta vad som hänt under perioden från 

undersökningens början fram till nu. 

”Det var en gång… då allt var på riktigt. Då det fanns folk i husen året om, fisk i havet, 

frakt för skutorna, jobb i konserven. Sen blev husen skattade till blods, fiskelägena kulisser, 

spöksamhällen som invaderades varje sommar. Rötterna har slitits av.”  86

 Andersson, Lena-Karin ”Oro och sorg – tidlösa följeslagare vid havet” ur Bohuslänningen 040628. Tjörnbron rasade 85

den 18 januari 1980 sedan den blivit påseglad av fartyget Star Clipper, och åtta människor omkom. Fiskebåten Novi från 
Hamburgsund förliste 25 september 1995 tillsammans med fyra man. (Läs mer på Novis Minnesfonds hemsida 
www.novifonden.se Fonden hjälper idag drabbade fiskarfamiljer efter sjöolyckor.) Passagerarfartyget M/S Scandinavian 
Star började brinna utanför Lysekil den 7 april 1990. 159 personer omkom i olyckan.

 Utställningen Kustland.86
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TILLBAKA TILL RÖTTERNA 

En upplevd förlust av något som man inte vet vad är. Så har melankoli beskrivits, begreppet som 

sammanlänkar dagens psykiska ohälsa med de historiska diagnoserna. Depression och utbrändhet 

hade under 1800-talet namn som hysteri, neurasteni och kloros. Men att se psykisk ohälsa i ett 

längre perspektiv har en inbyggd svårighet, vilket bland andra Karin Johannisson gjort uppenbar. 

Det går inte att följa raka linjer bakåt i tiden och hitta exakt samma uttryck för exakt samma känslor 

som vi idag upplever eller ser. Och vem vet vad den andra känner och tänker, ens i sin egen samtid? 

Upplevelsen är individuell och måste så vara. Samtidigt är alla barn av sin tid. Det går inte att 

undkomma det faktum att alla människor formas av den kultur man lever i. Det gäller både hur man 

uppfattar sig själv, men också hur man ser på andra. Vem eller vad avgör till exempel vad som är 

friskt eller sjukt? 

I provinsialläkarnas årsberättelser hittas flera av de kultursjukdomar som var vanliga under 1800-

talet och kring sekelskiftet 1900. Men det är utifrån materialet svårt att avgöra om problemen varit 

vanligare i Bohusläns kustsamhällen än på andra platser, inte heller hur tillstånden yttrat sig eller 

upplevts av individen. För att kunna dra några sådana slutsatser skulle ytterligare undersökningar 

behöva göras, kanske som en demografisk studie utifrån befolknings- och sjukdomsstatistik. Eller, 

för den levda erfarenheten, genom att studera journaler, dagböcker och brev. Här märks också en 

underliggande men påtaglig skillnad som bör påpekas. Då många ansåg dessa sjukdomar bero på 

individens reaktion på en värld i snabb förändring, var den här platsen snarare präglad av 

kontinuitet och beständighet. Även om tekniska nymodigheter och sociala förändringar även nådde 

Bohuslän, så förändrade de inte livsvillkoren i samma utsträckning som de gjorde i städerna eller på 

andra platser. Havet och fisket var fortfarande den huvudsakliga näringen. Ingen av läkarna nämner 

heller några sådana faktorer som tänkbara orsaker.  

Vad man kan konstatera är att problematiken varit närvarande över tid. Läkarna har också satt de 

specifika livsvillkoren i tydliga samband med sin diagnosticering och beskrivning av det allmänna 

hälsotillståndet på platsen. Men hur kan dessa resultat vara relevanta för den egen samtiden och 

situationen? 

För att veta vem man är måste man veta sitt ursprung. En lite sliten klyscha som används för att 

framhålla vikten av vår historia. Men inte desto mindre sann. Problematiken med psykisk ohälsa är 
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aktuell, kanske mer än någonsin. I tidningsartiklar och andra sammanhang har man undrat varför 

förskrivningen av psykofarmaka är så oroväckande hög i vissa av de bohuslänska kustkommunerna. 

Men kanske måste man leta orsaker och samband längre tillbaka än de senaste tjugo eller trettio 

åren? Religionen och de havets tuffa arbetsvillkor har i olika sammanhang nämnts som sådana 

tänkbara faktorer, vilka bidragit till en mentalitet och livshållning som fortfarande präglar 

människorna här. Men dessa är nästan lika svårfångade som de känslor och uttryck vilka ibland 

visat sig som medicinska diagnoser.  

Undersökningen pekar på ett flertal, ibland motsägelsefulla sådana faktorer med rötter långt bak i 

tiden. Den allra mest uppenbara är som redan nämnts, de stränga livsvillkoren. Havet som 

arbetsgivare har inneburit både hårt och farligt arbete, i kyla, blåst och ständig oro för att få 

tillräckligt med fångst. Skulle båten klara sig, skulle man själv överleva? Kvinnorna på Åstol ville 

inte ens ha fönster åt havet, så de slapp se källan till sin ångest och oro för nära och kära. Samtidigt 

var havet den grundläggande förutsättningen för ens försörjning men även för ens identitet, för man 

kan knappast vara fiskare utan ett hav. I generationer levde man efter samma förutsättningar, vilket 

skapade ett kontinuerligt socialt sammanhang och omvittnad solidaritet. Det är också som ett hav 

många tänker sig livet efter döden. Ett evigt hav i ständig rörelse. 

Den omtalat stränga religionen verkar ha passat de lika tuffa livsvillkoren. Den strävsamma och 

gudfruktiga människan, som med flit och tålamod dagligen arbetade på sin eviga frälsning. Efter 

döden fick man vila. Eller kanske när man blev sjuk? Troende schartauaner har menat att sjukdom 

kan vara Guds sätt att få kommunicera ett viktigt budskap. Möjligen kan sjukdom till och med ha 

setts som ett välkommet avbrott, ett utvalt tillstånd som samtidigt gav välbehövlig vila.  

Samtidigt som det fanns gemenskap kring arbetet, fisket och livet i allmänhet medverkade också 

religionen till ett känslomässigt strängt och kargt förhållningssätt, där tillgivenhet, glädje eller 

kärlek inte alltid visades öppet. Avsikten var att härda barnen och varandra för att klara livets många 

påfrestningar, men skapade i stället känslor av otillräcklighet och bristande självkänsla. Att inte visa 

eller kunna prata om sina känslor kan ju också förklara varför andra behandlingsmetoder än medicin 

inte fått fäste här. Är man uppfostrad i en sådan anda kan samtalsterapi kanske vara ett alltför stort 

steg att ta. Schartuanismens utpräglade individualism har också haft inverkan på hur man förhållit 

sig till synen på arbete och förändring. Genom sitt goda exempel har man tyst förkunnat den rätta 
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läran, men samtidigt slutit sig och inte varit mottaglig för förändringar eller alternativa tankebanor. 

Här är man som man alltid varit, gör som man alltid har gjort.  

De här motsättningarna mellan det slutna och det öppna, det kollektiva och det individuella är 

återkommande. Mentaliteten verkar präglas av att hålla sig på sin kant, men samtidigt vara tvungen 

att anpassa sig efter en natur man aldrig har kontroll över. Men dagens kustsamhälle är inte sig likt. 

När de moderna livsvillkoren kommit ikapp det traditionsbundna livet, ställs också gammalt mot 

nytt. Det skapar en ny och annorlunda verklighet. Husen står tomma och båtarna är borta. Familjer 

som varit fiskare i generationer får hitta nya arbetstillfällen, kanske flytta vidare någon annan stans. 

Havet har blivit turistattraktion och den gamla fiskargubben på ljugarbänken ett ”genuint” inslag 

eller museiföremål. 

Lyft till ett teoretiskt resonemang och Braudels la lounge durée är de geografiska förutsättningarna 

grundläggande för hur samhällen fortsätter utvecklas i olika lager. Resonemanget är uppenbart 

giltigt för att förklara mentaliteten längs kusten. Samhällenas struktur är uppbyggda kring havet och 

hur man arbetat, levt och verkat på naturens villkor. Föreställningsvärlden har utvecklats i samband 

med dessa villkor, vilket man inte minst ser i hur man tänkt kring den påtagligt närvarande döden. 

Gammal folktro har implementerats med kristna läror, allt för att ge mening och förståelse men 

också hopp och tröst. Religionen har sin tur präglat hur man förhållit sig känslor, till sig själv och 

varandra.  

Dessa förutsättningar har också skapat ett alldeles särskild mentalitet, eller ett unikt habitus, för att 

använda Bourdeius begrepp. Kollektiva vanor och kunskaper som överförts mellan föräldrar, barn 

och inom familjer består så länge de fyller en viss funktionen. På Bohuskusten har funktionen varit 

nära sammanflätad med överlevnad, men också hur man hanterat de villkor naturen skapat. Här 

inbegrips såväl religiösa föreställningar som sociala förhållningssätt som präglat det dagliga livet.  

Genom att lyfta blicken och röra sig mellan historiens olika lager och långa perspektiv kan man se 

att dagens problematik faktiskt har ett samband med gårdagens, även då det inte är alldeles 

uppenbart vid en första anblick. De underliggande strukturerna blir synliga först när de ses i ett 

längre sammanhang. För kustsamhällena är havet det allra mest beständiga. Havets närvaro har inte 

förändrats, men det är uppenbart att samhället och livsvillkoren gör det. Havet som identitetskapare 

är kvar, men möjligheten till identifikation är borta. Men kanske befinner sig Bohusläns 
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kustsamhällen i ett stadie av förändring där ett gammalt habitus håller på att ersättas av ett nytt? 

Tidigare generationers förhållningssätt och erfarenheter fyller inte längre någon funktion och för 

kommande släkten behövs något annat. Detta lär framtiden utvisa. 

Kan man då tala om en oros-kultur på Bohuskusten? Svaret på den fråga måste bli både ja och nej. 

Mycket har, som undersökningen visar, förändrats och människorna behöver inte längre oroa sig för 

båten, barnen eller maten i samma utsträckning som tidigare generationer behövt göra. 

Orostankarna har åtminstone inte med deras omedelbara överlevnad att göra. Döden är inte mer 

närvarande här än på andra platser och det dagliga arbetet ser för de flesta helt annorlunda ut än för 

bara någon generation sedan. Så hur skulle den ännu närvarande problematiken med psykisk ohälsa 

kunna förklaras? 

Kanske ligger dagens problematik i förlusten av ett sammanhang? Resultatet av sitt eget eller 

tidigare generationers hårda arbete försvinner, båtar och hus måste säljas och stora delar av 

samhällena står tomma under vinterhalvåret. Hur man hanterar sådana livsavgörande förändringar 

är enligt KASAM-teorin beroende av faktorerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Men 

hur klarar man av att börja om när hela ens identitet försvinner? När rötterna har slitits av, som det 

står på en av texterna på utställningen Kustliv. Kanske begriper man varken vad som händer eller 

upplever kontroll eller möjlighet att påverka situationen. Och ju lägre grad av KASAM, ju mindre 

upplevd hälsa. Det enda som är beständigt är naturen, men den fungerar endast som vacker 

bakgrund och turistattraktion.  

Rötterna har slitits av. Men det kommer att växa ut nya.  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Bilaga 1: Transkriberade årsberättelser 

Ovanstående tabell visar de årsberättelser som studerats. Här har framförallt åren mellan 1880-1900 

varit i fokus, men det har också gjorts nedslag kring 1860 och 1870. På grund av vissa luckor i 

materialet har närmast tillgängliga år använts. Uppgifter som avser Lysekils (eller ev. andra) 

kuranstalter har utelämnats, då dessa varit av annorlunda demografisk karaktär. De större distrikten 

har i omgångar varit uppdelade på mindre, varför flera läkare kan ha tjänstgjort under samma 

period. Samtliga ovanstående årsberättelser finns transkriberade och digitalt tillgängliga via 

Medicinalhistoriska databasen vid Linköpings universitet. Originalhandlingarna hanteras av 

Riksarkivet i Stockholm. Databasen är ett samarbete mellan Riksarkivet, ArkivData i Norrköping 

samt Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. Filerna är hämtade mellan 

oktober och december 2015. 

http://www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp 

DISTRIKT LÄKARE ÅR

Orust/Tjörn Olof Niclas Gammelin
Theodor Nyström
Emil Olsson

1860
1867
1880-1892

Orust/Orust Västra Harald Sörman
G.A. Sjödal
J.M. Rhodin
August Ahlgren

1885
1887
1894-1900
1897, 1898, 1900

Tjörn (eget distrikt fr.o.m. 1892) John von Wachenfeldt 1892-1900

Lysekil August Charlés
Otto Loenbomh
E.S. Falck 
P.F. Landelius

1859
1867
1880-1900
1883-1900

Kungshamn (eget distrikt fr.o.m. 
1892)

Alfred Söderberg 1892-1900

Tanum W.A. Ingelson
C.A. Göhle
P. Bjurbäck
Axel Belfrage
Emil Nyström
H.A. Willén

1864 
1878-1880
1883-1885
1886-1890
1891-1893
1894-1900

Kville (eget distrikt fr.o.m. 1897) A.E. Lindfelt
A. Lindstedt

1897-1898
1900
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Bilaga 2: Handskrivna årsberättelser från konceptböcker 

Materialet finns på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. De rapporter jag använt daterade efter år 

1900 är sådana som även nedtecknats i s.k. konceptböcker, vilka innehåller löpande anteckningar 

och rapporter under året. I några fall, men inte alltid, finns också handskrivna kopior av de 

årsberättelser som skickades till Medicinalstyrelsen. 

Flertalet av konceptböckerna visade sig vara mycket svårtydda, ibland helt oläsliga. De som ändå 

kunnat användas får tjäna som komplement till det övriga materialet och påvisa kontinuitet och 

representativitet av vanliga diagnoser och tillstånd även efter år 1900. 

ARKIVBILDARE SERIE VOLYM TID

Provinsialläkaren i Tjörn Tjörns provinsialläkares 
arkiv 1891-1979. 
Referenskod SE/GLA/
12377/CI

Kopior av utgående 
skrivelser 
(konceptböcker)

1897-1902
1903-1906
1907-1911
1911-1920
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Bilaga 3: Intervjumaterial 

Detta intervjumaterial är insamlat av Ann-Marie Brockman, antikvarie vid Bohusläns museum. 

Intervjuerna har skett som samtal, ibland enskilt (A-C), ibland i grupp (D-E). Brockman har utgått 

från ett antal i förväg bestämda frågeområden som i huvudsak rört kvinnornas barndom, giftermål, 

barnafödande, arbete i och utanför hemmet samt mannens arbete och vilken andel kvinnorna haft i 

detta. Hon har också ställt frågor gällande som rört skolgång, allmänt om det sociala livet i 

samhället och händelser kring dödsfall, begravningar och liknande. Samtalen har rört sig fritt 

mellan dessa ämnen och Brockman har antecknat vad kvinnorna sagt i samma ordning.  

Jag vill passa på att tacka Ann-Marie Brockman för att jag fått ta del av detta unika 

intervjumaterial och lovar att förvalta det efter bästa förmåga.

INTERVJU FÖDELSEÅR ORT INTERVJUÅR

A 1898 Grundsund 1975

B 1896 Grundsund 1975

C 1895 Dyrön 1982

D, 2 kvinnor 1900, 1914 Mollösund 1984

E, 8 kvinnor 1914-1929 Orust 1984
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