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INLEDNING 

En kurort är enligt Svenska Akademiens ordlista ”[en] plats där badbehandling meddelas, med 

[eller] utan sammanhang med brunnsdrickning; ofta jämte gymnastik, massage och annan 

sjukvårdande behandling”.1 De första svenska kurorterna bildades enligt europeisk förebild 

kring sekelskiftet 1700 som ett uttryck för den svenska stormaktstiden. För stormakten Sverige 

ansågs det viktigt att det inhemska elitskiktet skulle spendera sina pengar inom landet. Det var 

även symboliskt viktigt att Sverige kunde konkurrera med de fashionabla kurorterna på 

kontinenten (Mansén, 2001, s. 489). 

På platser såsom Medevi, Ramlösa, Loka, Ronneby och Sätra grundades kurorter i anslutning 

till källor med naturligt utflöde av mineralrikt källvatten. Kurorterna var ett utryck för dåtidens 

läkarparadigm och ansågs viktiga för att främja en god folkhälsa. Den vård som gavs vid 

kurorterna kan betraktas som en föregångare till den moderna sjukvården. Den tillgängliga 

sjukvården kring 1800 var outvecklad och otillgänglig, men vid kurorterna fick läkare möjlighet 

att praktisera och dessutom utmanas med en varierande sjukdomsbild som spände ifrån de 

välnärdas kultursjukdomar till varierande kroppsliga uttryck för de fattigas misär. 

Resorna nådde sin storhetstid på slutet av 1800-talet då de större brunnarna besöktes av fler än 

tusen gäster varje sommar. Det finns emellertid begränsad kunskap om vilka människor som 

besökte brunnarna och hur detta förändrades över tid. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

den sociala sammansättningen av allmoge och fattiga gäster vid kurorten Sätra Brunn åren 1796 

och 1841. 

 

Forskningsläge 

Det verk som mer än något annat beskriver den svenska kurortskulturen är idé- och 

lärdomshistorikern Elisabeth Manséns bok Ett paradis på jorden: om den svenska 

kurortskulturen 1680–1880 (2001). Mansén menar att kurorterna konstitueras av en blandning 

mellan friska gäster och sjuka patienter, och att platsen således förenar det mänskliga behovet 

av socialt umgänge med behovet av att främja den mänskliga kroppens funktionalitet (s. 492). 

 

 

1 SAOB, sökord ”kurort”, läst 2020-05-20, https://www.saob.se/artikel/?seek=kurort  

https://www.saob.se/artikel/?seek=kurort
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Mansén menar att vid de svenska kurorterna under 1700- och 1800-talet fanns en officiell 

ideologi om en ”brunnsenighet”, ett jämlikhetsideal som såg bortom samhällets segregering i 

klass och kön. Hon menar samtidigt att denna ideologi kraftigt behöver ifrågasättas (s. 501) och 

att man snarare kan betrakta kurorten som ett samhälle i miniatyr, en arena där samhällets 

hierarkiska klasstruktur koncentreras på en och samma plats och således blir mer tydlig. 

 

De fattigas ställning vid kurorterna var tvetydlig. Denna grupp gick under flera olika 

benämningar, bland annat gratiser och fridrickare samt i äldre tid lasaretthjon och uslingar 

(Hult, 2007, s. 27). De fick förvisso vara där och fick ofta fri bespisning, husrum, vissa 

behandlingar och nödvändiga medikamenter samt rena penningbidrag ur fattigvårdsmedlen. 

Samtidigt var de fattiga i många fall hänvisade till logement och lasarett i kurortens utkanter, 

så även på Sätra Brunn. De fick dricka mycket tidigt för att inte beblandas med de övriga 

gästerna ur finare samhällsskikt (Mansén, s. 505). Det var gästerna ur den första klassen som 

genom frivilliga (men säkerligen socialt påtvingade) gåvor förväntades bekosta uppehället för 

de fattiga. Vissa behandlingsavgifter, insamlingar och böter för överträdelser av brunnsreglerna 

tillföll också de fattiga. De fattigas resor till kurorterna bekostades av husbonden, socknen eller 

kyrkan, om det inte var möjligt att ta sig dit till fots. Fattiga som kunde uppvisa intyg på 

medellöshet och vårdbehov behövde inte erlägga brunnsavgift eller läkararvode (ibid). Således 

var kurorterna ett tidigt exempel på en form av offentligt finansierad sjukvård som inte funnits 

tidigare. 

 

Det befintliga forskningsläget kring kurorternas besökare är i hög utsträckning koncentrerad 

kring perioden 1870–1920. Frih (2011) har undersökt fenomenet utifrån sjuka och svaga flickor 

och kvinnor vid Loka och Porla brunn ca 1870–1920. Dessa flickor och kvinnor sökte sig till 

kurorterna för att lindra besvär av bleksot (kloros) som var en vanlig kultursjukdom hos medel- 

och överklassen vid denna tid. Sjukdomen visades i form av trötthet, järnbrist och aptitlöshet, 

och mot detta ordinerades badbehandlingar och att dricka brunn. Centralt var också de sociala 

sammankomsterna, som var en viktig komponent i behandlingen. 

 

Karin Jedeberg har i sin uppsats från 2016, Kurorten och industrialiseringen: Hur Sätra brunn 

förändrades 1870 till 1903 undersökt vilka ur allmogen som besökte Sätra Brunn under 1872 

och 1903. Jedeberg har kunnat påvisa att den geografiska spridningen bland allmogegästerna 
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inte nämnvärt förändrats mellan de undersökta årtalen, men att betydligt fler kom från städer 

1903. Därtill har hon kunnat påvisa att en tydlig kvinnlig överrepresentation 1872 ersatts av en 

liten manlig majoritet 1903. Det behövs mer forskning för att förstå hur brunnsdrickningens 

åtkomlighet förändrats över tid och i relation till samhällsförändringarna. 

 

Det är uppenbart att det saknas forskning på detta område och att de få studier som gjorts främst 

har berört perioden efter 1870. Samtidigt så finns det förutsättningar för mer systematiska 

studier som kan bidra till att bevara och sprida kunskap om vilka som besökte och nyttjade 

dessa anläggningar. Eftersom det endast funnits ett fåtal detaljerade uppgifter att hitta i 

litteraturen för kurorternas besökare under 1700-talet och större delen av 1800-talet så kommer 

denna uppsats att ägnas åt att analysera gästförteckningar och allmogejournaler från denna tid. 

 

Klasstillhörigheten avgjorde hur mycket en brunnsgäst skulle betala för sin vistelse, var man 

skulle bo, vad man fick äta och vilka man förväntades umgås med. Kostnaden för en 

brunnsvistelse i början av 1800-talet för dem som kunde betala för sig placerade Sätra Brunn i 

mellanskiktet i jämförelse med andra inhemska kurorter (Mansén, s. 60). Första klassens gäster 

förväntades erlägga avgift för boende och mat, men även bidrag till brunnens personal och till 

de fattiga, utöver extra avgifter för behandlingar såsom bad och extra möbler (ibid, s. 60). 

 

Det måste påtalas att syftet med att åka till en kurort rimligtvis har präglats av olika 

förväntningar och behov. Därtill kan det ställas frågor om vad brunnsdrickningen egentligen 

varit uttryck för. Har det varit för en genuin tro på vattnets läkande verkan, för att en vidskeplig 

läkare hållit kvar i gamla medicinska sedvänjor eller för att enbart imitera tidigare generationer 

av brunnsgäster i en socialt betingad tradition? Mansén menar att kurortens syfte kan beskrivas 

som en förening mellan nytta och nöje, och en sammansättning av både sjuka och friska ”i en 

blandning som är konstituerande för [kurortens] identitet” (Mansén, 2001, s. 492). 

 

I stort sett samtliga, även de friskare patienterna, underställdes brunnsläkarens bedömning och 

gavs en vag latinsk sjukdomsbenämning i dess journaler. De friskare patienterna ägnade sig åt 

det som idag kan kallas friskvård eller förebyggande sjukvård (ibid). Samtidigt var 

förenligheten mellan nytta och nöje centralt, då nöjet ansågs vara en viktig del i behandlingen. 

Man kan också säga att om nöjet var något som lockade gäster till kurorten, så var nyttan något 
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som så ingick. Om nyttan var det viktigaste, så fanns även nöjet. Vilken som var den primära 

anledningen till att besöka kurorten är sannolikt en fråga om klass. För den första klassen var 

det troligtvis ett högre inslag av nöje, medan det för de fattiga handlade mer om nytta. Något 

mer utförligt svar på om huruvida nytta eller nöje var den avgörande orsaken till att besöka 

kurorten kommer inte kunna besvaras utifrån denna studie, men tåls att diskuteras i relation till 

studiens resultat. 

 

Manséns periodisering sträcker sig fram till 1880, då hon menar att den gamla brunnskulturen 

börjar blekna bort. De attityder och värderingar som i äldre tid har funnits vid kurorterna förbyts 

av en ny uppsättning tankar som bygger på medicinens och vetenskapens nya roll i samhället. 

Sammanfattningsvis har kurorten förlorat sin position och dess källvatten som tidigare ansågs 

vara ett utflöde av gudomlig kraft har utbytts till att betraktas som ”bara vatten” (Mansén, 2001, 

s. 17). 

 

Ett konkret exempel på samhällsförändring som förändrar kurortens syfte är det som Jedeberg 

diskuterar utifrån sina resultat. Hon skriver att ”förändringen i allmogen mellan 1872 och 1903 

tyder på att industrialiseringen och urbaniseringen gjorde at besökarna ändrades // från unga 

människor till äldre, och arbetarna blev fler och fler” (Jedeberg, 2016, s. 24). 

 

Det har i litteraturen ej gått att finna några sammanställda uppgifter om fattigvårdens ursprung 

och utbredning vid de svenska kurorterna under 1700-talet. Den tycks vid de flesta kurorter ha 

inrättats i samband med grundandet, men även här finns behov av ytterligare forskning. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den sociala sammansättningen av allmoge och fattiga 

gäster vid kurorten Sätra Brunn åren 1796 och 1841. Studiens frågeställningar är följande: 

 

• Hur förändrades sammansättningen av besökare till kurorten Sätra Brunn åren 1796 och 

1841? 

• Vilka orter kom besökarna ifrån och förändrades detta mellan 1796 och 1841? 

• Vilken könstillhörighet och vilken ålder hade brunnens besökare och skedde någon 

förändring mellan 1796 och 1841? 



 

7 

 

 

Avgränsningar 

Utöver de avgränsningar som anges av studiens syfte och frågeställningar så har vissa andra 

avgränsningar behövt göras. Den spatiala avgränsningen om vilka egenskaper hos 

källmaterialet som har studerats är gästernas kön, yrke, ålder och geografiska hemvist. 

Sjukdomsdiagnos finns med i allmogejournalerna men har inte varit föremål för vidare analys, 

bland annat då materialet i huvudsak är latinska termer och att en bärkraftig analys av dessa 

skulle vara underlag för en egen uppsats. Vidare är yrke endast beaktat utifrån en social grupp 

under ett år, och har inte varit huvudfokus utifrån samma anledningar som för sjukdomsbild. 

 

I kontrast till Jedeberg, som studerat allmogen utifrån allmogejournaler, kommer denna uppsats 

kunna göra en viss klassbaserad analys som belyser skillnader mellan olika sociala grupper över 

tid. Däremot begränsas den klassbaserade analysen av att förteckningar över första klassens 

gäster och fattiga saknas för åren 1872 och 1903, samt att källmaterialet varierar kraftigt i vilka 

egenskaper som finns förtecknade. 

 

Undersökningen görs utifrån kurorten Sätra Brunn och några säkra utlåtanden om 

brunnsgästerna vid andra kurorter låter sig inte göras utifrån denna studie. 

 

Disposition 

I avsnittet Forskningsläge gavs en introduktion till den aktuella kunskapen om kurorter och dess 

besökare. Härefter ges även en mer utförlig presentation av Sätra Brunn som kurort, innan 

studiens metod och material presenteras. 

 

Undersökningen är ämnad att fokusera på de nyfunna tendenserna i studiens primära 

periodisering, åren 1796 och 1841. I vissa fall kan dessa ställas i kontrast till senare utveckling 

i en utvidgad periodisering, som avser åren 1872 och 1903. Därmed ges en relativt heltäckande 

bild av Sätra Brunn under mer än hundra år. Eftersom resultat för den senare perioden även 

underställts en ny statistisk bearbetning så redovisas dessa löpande som del av undersökningen, 

även om det statistiska underlaget är hämtat på tidigare forskning av Jedeberg (2016). 

 

Undersökningen är indelad i underrubriker för varje variabel som undersöks, och dessa är social 

klass, kön, yrke, ålder och geografisk hemvist. I undersökningen presenteras löpande nyckeltal 
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och fördelningstabeller för varje enskild variabel. Fördelningstabellernas utformning syftar till 

för att kunna se förändring över tid inom samma variabel. Detta avslutas med en 

sammanfattande diskussion om vilka förändringar som är särskilt betydande för vår förståelse 

kring kurortens besökare i äldre tid. 

 

Sätra Brunn som kurort 

Sätra Brunn ligger i östra delen av Västmanlands län och landskap med angränsning till Uppsala 

län och Uppland. Kurorten grundades 1700 (första brunnssäsongen 1701) och blev 1747 genom 

en donation testamenterad till den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, som 

förvaltade brunnen under två och ett halvt sekel, ända fram till 1998. Sätra Brunn hör till dem 

brunnar som kan sägas vara ”kvinnobrunnar” med i genomsnitt omkring 60% kvinnliga gäster 

(Mansén, s. 64). 

 

Vid Sätra Brunn kan fattigvården sägas ha utvecklats i tre steg. Grundaren Samuel Skragge lät 

redan 1702 uppföra ett lasarett för de fattiga som sökte sig till kurorten. Det tycks närmast ha 

varit för att kunna inhysa de fattiga och ge tak över huvudet, utan att någon egentlig fattigvård 

skulle ha varit i fokus. Biskopen i Västerås, Anders Kalsenius, köpte brunnen 1744 och lät 

inrätta en fattigvårdsinrättning kallad ”herr biskopens fattiga”. Denna fattigvårdsinrättning stod 

förebild för en studieresa som Serafimerorden gjorde till Sätra Brunn den 26 juli 1749 

(Tersmeden, 1916, s. 61). Denna orden skulle senare uppföra det som kallas Sveriges första 

sjukhus, Serafimerlasarettet i Stockholm 1752 med plats för åtta patienter. Korrespondens från 

denna studieresa vittnar om att hur fattigvården fungerade i mitten av 1700-talet. Sätra Brunns 

lasarett och fattigvårdsinrättning hade plats för 24, men högst 30 patienter, och de aktuella för 

vården skulle väljas ut i samråd mellan ”brunnsläkaren, brunnspredikanten och en därtill utsedd 

brunnsgäst” (Rosenius-Högman, 1962, s. 64–65). 

 

Den person som valdes ut fick fyra veckors betald vistelse vid kurorten, om den kunde uppfylla 

kriterierna om att vara ”Gudfruktig, ej vara obotligt sjuk, helst ung eller medelålders // samt 

hava sitt hemvist inom Västerås stift” - alltså biskopens eget stift (ibid). Kalsenius donerade 

1747 Sätra Brunn till den Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, för att ”gagna det 

allmänna igenom de studerandes befordran till understöd och öfning” (ibid). Fattigvården hade 

härigenom garanterats en hög prioritet, vilket inte minst omvittnas 1831 då en hemställan om 
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att använda Sätra Brunns fattigvårdslasarett till omvårdnad av kolerasjuka avslås av medicinska 

fakulteten, då det skulle vara i strid med donators avsikter om att vårda de fattiga (Tersmeden, 

1916, s. 130). 

 

Mot slutet av 1700-talet inrättades flera särskilda fonder för vård av fattiga. En sådan fond var 

Sämanska donationen 1786, som stipulerade att fyra fattiga under tre veckors tid skulle skickas 

till Sätra Brunn från dåvarande Wäsby län, bestående av socknarna Vittinge, Torstuna, 

Österrunda, Hernevi, Simtuna, Altuna, Fröstfult, Björksta, Tortuna, Sevalla och Ängsö. Om det 

inte fanns fyra fattiga från dessa socknar så skulle man istället hämta hjälphövande från 

Sahlbergs län. Det var dock inte nödvändigt för 1796, då antalet fattiggäster från nämnda 

socknar uppgick till hela 36 personer. Inrättandet av Sämans fattigvårdsfond hade genom 

domkapitlet i Västerås och dess stiftstidning gått ut till berörda pastorer ute i socknarna, och är 

ett exempel på hur fattigvården vid Sätra marknadsfördes i slutet av 1700-talet (Tersmeden, 

1916, s. 97–98). 

 

Sätra Brunn har valts som studieobjekt utifrån två väsentliga kriterier. För det första är det en 

kurort för vilken det finns bevarat källmaterial för tidsperioden före 1870 samt för det andra så 

har detta källmaterial varit praktiskt möjligt att undersöka givet förutsättningarna för denna 

studie. Analysen görs utifrån objektiva och metodologiskt transparenta grunder som 

förhoppningsvis underlättar för att kunna undersöka andra kurorter utifrån samma faktorer. I 

förarbetet till denna studie har ej undersökts vilket källmaterial som finns bevarade för övriga 

kurorter, då dessa ändå hade varit otillgängliga givet de praktiska begränsningarna för denna 

studie. 

 

 

METOD OCH MATERIAL 

Uppsatsens frågeställningar har besvarats genom jämförelser över tid som till stor del bygger 

på statiska bearbetningar och beräkningar. Studiens primära periodisering är åren 1796 och 

1841, som i vissa avseenden jämförts med en utvidgad periodisering åren 1872 och 1903. 
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Tabell 1. Sammanställning över undersökta årtal och deras inbördes relation. 

1796 (45) 1841 (31) 1872 (31) 1903 

Inom parentes anges antal år mellan de undersökta årtalen. 

 

På Sätra Brunn var gästerna indelade i tre sociala klasser. Dessa var första klass (bestående av 

högreståndspersoner såsom adel och borgerskap), allmoge (en bred grupp av såväl storbönder, 

bönder och obesuttna) samt fattiga (personer som tog del av brunnens fattigvårdsmedel). Det 

finns inga uppgifter om hur man sorterade in de ”skamsna fattiga”. Denna grupp bestod av 

högreståndspersoner som blivit ruinerade, och således varken hörde hemma bland första 

klassen men ej heller bland de fattiga (Hult, 2007, s. 27). I fallet Sätra Brunn är de äldsta 

bevarade gästförteckningarna för den första klassen från 1753, för allmogen 1794 och för dem 

som fick fattigunderstöd 1796, däremot finns flera luckor i serierna. 

 

1796 är det första året som både första klassen och de fattiga finns fullständigt förtecknade. Just 

detta år saknas däremot en förteckning över allmogegäster, men genom att kombinera 

förteckningarna med allmogejournalen från samma år ges en fullständig förteckning över alla 

tre sociala klasser.2 Nästa årtal i kronologin som förteckningarna från alla sociala klasser finns 

bevarade är 1841 varför detta år även valts ut som den andra jämförelsepunkten. 

 

De två typerna av källmaterial har olika upplägg och har således använts på olika sätt. Den 

övergripande klassindelningen och djupanalysen av de som fick fattigvårdsstöd baseras på 

förteckning över brunnsgäster, medan djupanalysen över allmogegäster baseras på en 

allmogejournalerna. Gemensamt för båda källmaterialen är att de har upprättats i närtid till 

inskrivningarna vid varje vistelsens början. 

 

 

 

 

 

 

2 De två olika källmaterialen för år 1796 har genom ett slumpmässigt sammanträffande blivit ömsesidigt 

uteslutande, då förteckning över brunnsgäster detta år endast finns förtecknade för första klassen och fattiga, 

medan de mer utförliga journalerna endast finns tillgängliga för allmogen. 
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Tabell 2. Utdrag av källmaterial för år 1796. 

 

Första klassen 

 

Allmogejournal 

 

Fattiga 

 

Båda källmaterialen är utgjorda av förteckningar med rader för varje gäst och kolumner för 

olika egenskaper. Vilka ytterligare egenskaper som framgår utöver namnet varierar kraftigt. I 

samtliga fall är kolumnerna uppställda i tabellform med förifyllda kantlinjer. 

 

Första klassens gästförteckning är den minst användbara i sammanhanget. Förteckningen är 

bland annat inkonsekvent vad gäller namn, där vissa gäster enbart är uppskrivna med efternamn, 

vissa med förnamnets begynnelsebokstav samt efternamn, och vissa med fullständigt namn. 

Hemort och ålder framgår inte alls, och titel i förekommande fall. Därtill är denna förteckning 

otydligt skriven och har således inte kunnat användas på ett trovärdigt sätt ens för att bestämma 

kön. En sådan indelning skulle helt enkelt baseras på så många olika osäkra antaganden så att 

den inte skulle vara metodologiskt acceptabel. 

 

I allmogejournalerna och förteckning över fattiga gäster går det att utläsa fullständiga namn och 

titel/yrke, men även ålder, geografiska hemvist (socken) och kön. Den undersökta variabeln 

kön inte är särredovisad för något årtal, utan kodningen bygger på en egen tolkning utifrån 

namnet. Allmogejournalerna har undersökts i sin helhet då de är sorterade enligt gästens 

hemsocken i bokstavsordning, och något rättvisande urval har således ej kunnat göras. 

Förteckningen över fattiga 1796 har också beaktats i sin helhet, då samtliga nio utdelningar av 

medel förtecknats var för sig och således innebär att samma person som regel finns förtecknad 
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flera gånger. Dessa dubbletter har gåtts igenom och rensats så att summorna ska överensstämma 

med faktiska unika personer. 

 

Källmaterialets disposition och avsaknad av vissa uppgifter ger begränsade möjligheter att 

analysera flera olika variabler med flera grupper och år. Det skulle annars kunna ge ytterligare 

uppslag genom att exempelvis analysera ålder och kön mot varandra. I denna studie har det inte 

gjorts några flervariabelsanalyser även om vissa sådana analyser skulle vara möjliga. 

 

Hur ska detta källmaterial granskas utifrån de etablerade källkritiska kriterierna? Källmaterialet 

utgör en ”officiell” förteckning som upprättats av tjänstemän vid Sätra Brunn, och är trovärdigt 

som ett samtidigt källmaterial. Källmaterialets äkthet styrks av att Sätra Brunn under den 

undersökta tidsperioden tillhörde Uppsala universitets medicinska fakultet, och således har 

bibehållit sin proveniens inom samma akademiska institution. Källmaterialet tillhandahålls idag 

av Uppsala universitetsbibliotek som del av Handskriftssamlingarna och Uppsala universitets 

förvaltningsarkiv. Risken för att materialet är oäkta tordes därmed vara minimalt. 

 

Indelningen av brunnens besökare i tre sociala klasser är bestående under alla undersökta år. 

Det tåls att belysas och problematiseras att hur man gjorde gränsdragningar mellan olika gäster 

inte är känt, men att det den allmänna uppfattningen om klasstillhörighet har avspeglats även 

här. Indelningen var troligtvis i de flesta fallen redan gjord innan gästen anlände då det hörde 

ihop med rumstilldelningen. Huruvida indelningen har förändrats, och således kan bidra till 

förändringen av populationernas relativa storlek, är däremot en faktor som inte kan lämnas helt 

obeaktad. Det har heller inte blivit känt för eftervärlden hur stor kapacitet som fattigvården hade 

under olika år, så om antalet fattiga minskade berodde på att fattigvårdens kapacitet minskat 

eller om hemsocknarnas benägenhet att skicka personer minskat över tid går inte att besvara 

utifrån denna studie. 
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Urval 

Källmaterialet är organiserat och sorterat på olika sätt och har därmed olika förutsättningar för 

att välja ut representativa urval. I de fall som urval har använts (där det varit möjligt utifrån 

sortering) så har det gjorts genom att konsekvent beakta högersidor i källmaterialet. 

 

Tabell 3. Förteckning över urvalsram för olika variabler 

 1796 

Allmoge 

1796 

Fattiga 

1841 

Allmoge 

1841 

Fattiga 

1872 

Allmoge 

1903 

Allmoge 

Antal T T T T - - 

Kön U (51 %) T U (52%) U (80%) U (49%) U (49%) 

Yrke - T - - - - 

Ålder T - T - U (49%) U (49%) 

Hemvist T T T U (80%) - - 

Teckenförklaring: T = Totalundersökning, alla observationer i populationen. U = Urval, 

procent av total population inom parentes). Streck - = Ej undersökt/ej tillgänglig. För åren 

1872 och 1903 är dessa variabler undersökta av Jedeberg (2016). 

 

Operationalisering 

Läsaren bör hålla i minnet att den metodologiska beskrivning och diskussion om metodens olika 

styrkor och svagheter gäller uppgifter som kodats in genom arbetet med denna studie, dvs för 

åren 1796 och 1841. För åren 1872 och 1903 är kodningen gjord av en annan person och således 

enligt andra förutsättningar. I de fall som denna metod är redovisad och avviker från den metod 

som använts i denna studie så redovisas skillnaden, men för en fullständig redogörelse för hur 

kodningen har genomförts hänvisas läsaren till Jedeberg (2016). 

 

Social klass 

Kategoriseringen av gäster i olika sociala klasser är bygger helt på källmaterialets indelning. 

En problematisering av detta gavs tidigare i presentationen av källmaterialet. 

 

Kön 

Källmaterialet är inte kodat efter kön, varför det har gjorts manuellt genom att försöka utläsa 

namn och eventuell titel. I sista hand har efternamnet tolkats i enlighet med patro‐ och 
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metronymika, dvs att män heter -son och kvinnor heter -dotter. Typiska kvinnonamn såsom 

Stina, Brita och Anna har kategoriserats som kvinna, likaså titlar såsom madame, hustru, fru, 

änkan, med flera. För män har herrnamn såsom Jan, Olof, Anders, med flera samt titlar såsom 

sonen, drängen och soldaten använts för att koda in män. Även om kodningen gjorts enligt bästa 

förmåga så finns risk för felaktig tolkning i enskilda observationer. I de fall som det inte funnits 

någon uttydningsbar uppgift så har observationen förbisetts och kategoriserad som oläsbar. 

 

Yrke 

Kategorisering av yrke har gjorts enbart utifrån förteckningen av fattiga gäster 1796, och kan 

således inte jämföras med andra klasser eller andra årtal. Kategoriseringen bygger på den titel 

som anges före namnet i gästförteckningen. 

 

Ålder 

I de fall ålder finns noterat så är det gjort i en egen kolumn i källmaterialet, vilket stärker 

tillförlitligheten i denna variabel. Endast i enstaka fall har ålder inte kunnat identifierats, och 

det har ofta varit på grund av bläckprickar som väsentligt försämrat läsbarheten. I de fall där 

ingen säker avläsning har kunnat göras så har observationen kategoriserats som ”saknad”. 

 

Den förväntade medellivslängden vid mitten av 1700-talet var 35 år, men detta är något 

missvisande då dödligheten var som störst under det första levnadsåret. Samtidigt var nämligen 

inte färre än 6% av landets befolkning över 65 år. En fjärdedel av alla män och en tredjedel av 

alla kvinnor blev över 60 år (Hedenborg m.fl., 2019, s. 57). Således finns skäl att undersöka 

även de äldre besökarna som en potentiellt stor grupp vid kurorterna. 

 

Geografisk hemvist 

Gästernas geografiska hemvist är i källmaterialet angivet som vilken socken som gästen var 

hemmahörande i. Observationerna ur källmaterialet har sedan jämförts med Antikvarisk-

topografiska arkivets Förteckning över städer och socknar (Riksantikvarieämbetet, 2011), som  

”återger i huvudsak den territoriella indelningen i städer och socknar före de stora 

kommunreformerna 1952 och 1962-1973.” (ibid, s. 3). Detta referensmaterial har använts för 

att identifiera vilken socken som egentligen avses. Här finns ett större bekymmer som har att 

göra med att sockennamnet som står nedskrivet i källmaterialet överensstämmer med namnet 
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för flera olika socknar över landet. I dessa fall går det inte att avgöra med säkerhet vilken socken 

som avses. Därför har en princip använts om att betrakta sådana osäkra fall som att det är den 

socken som ligger närmast Sätra Brunn som avses. Även om principen är rimlig utifrån hur 

sockennamn med säker identifiering fördelats geografiskt så har principen medfört risk för en 

tendens att de närbelägna socknarna är överrepresenterade i kodningen. Exempelvis om samma 

sockennamn finns i både Uppland och Östergötland, så har socknen beaktats som att tillhöra 

Uppland även om vi inte kan veta med säkerhet om gästerna kom från Östergötland, och således 

varit mer långväga gäster än vad denna princip medger. Detta medför även att tendens att en 

brunnsgäst beaktats som långväga tillrest ökar om sockennamnet är unikt. I de fall där det inte 

gått att hitta en överensstämmelse i referensmaterialet eller om det på annat sätt inte gått att 

avgöra vilken socken som avses så har den tillfallit kategorin ”saknas”. Bortfallet har varit 

mindre än 5% av det sammanlagda antalet observationer. 

 

Totalt har 146 olika socknar med minst en allmoge eller fattig brunnsgäst från 1796 eller 1841 

kunnat identifieras, varav 25 av dessa sockennamn förekommer två gånger eller fler i den 

nationella sockenförteckningen. Ett exempel är Kila socknen, där Sätra Brunn ligger, som 

utöver Västmanland även finns i Värmland och Södermanland. Här är det rimligt att anta att 

gästerna kom från den närmast belägna socknen, men det finns heller inga möjligheter att 

kontrollera om gästerna kom från någon av de andra socknarna med samma namn. Socknarna 

har delats in i 48 härader eller andra indelningar som den såg ut vid den undersökta tidsperioden. 

 

Tabell 10 anger ett medelvärde för hur långt avståndet mellan gästernas hemsocken var i 

genomsnitt under olika år och för olika sociala grupper. I brist på tillgängliga historiska data 

över vägnätets utformning och möjliga resvägar så har avståndet mätts utifrån nutida 

förutsättningar, och ger således en indikation om hur lång resan skulle vara om samma resa 

gjorts idag. Specifikt har avståndet beräknats från Brunnshuset på Sätra Brunn till sockens 

kyrka. Detta har gjorts genom att avläsa närmsta resväg med bil med hjälp av Google Maps i 

maj 2020. Genom detta ges en god reliabilitet genom att metoden är tydligt definierad, samtidigt 

är förstås tillvägagångssättet behäftat med brister i validiteten då vi varken inte direkt mäter hur 

långt man reste, bland annat då vi varken kan fastställa vägnätets utformning och närmsta 

resväg, ej heller vilket fortskaffningsmedel som användes. Syftet med denna beräkning är dock 

att kunna jämföra orternas avstånd, och resultatet har inte använts för att jämföra avstånd som 
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beräknats med en annan metod. Begränsningarna med denna operationalisering diskuteras 

vidare i anknytning till presenterade resultat i undersökningen. I vissa fall har sockenkyrkor ej 

kunnat användas, varvid positioneringen istället inhämtats från Vårfrukyrkan i Enköping, Helga 

Trefaldighets kyrka i Uppsala och Gävle, Västerås domkyrka, Falu Kristine kyrka i Falun samt 

Sankt Nicolai kyrka i Arboga. 

 

I tabell 11 anges istället avstånd i kilometer till olika härader eller annan administrativ 

indelning, på samma sätt som Jedeberg (2016). Dalarna hade endast ett härad och resterande 

socknar är, precis som för Gästrikland och Hälsingland, indelade i olika delar. Dalarna är indelat 

i Folkare härad samt Mellersta, Sydvästra, Sydöstra och Västra Dalarna. Gästrikland är indelat 

i Gävle stad, Västra Gästrikland och Östra Gästrikland. Hälsingland finns endast angivet som 

Västra Hälsingland. Därtill är indelningen för Gamla Norbergs och Skinnskatteberg så kallade 

bergslag, vilket var en benämning som motsvarar härader. Avståndet är här gjort utifrån 

”fågelvägen”, dvs närmsta väg utan hänsyn till markförutsättningar. För härader som finns med 

hos Jedeberg har samma avstånd angivits här, men i de fall som häradet inte finns med i 

Jedeberg har en ny beräkning gjorts utifrån fågelvägen. Här saknas av naturliga skäl en tydligt 

angiven position att mäta ifrån, men det har gjorts enligt ambitionen om en position som är nära 

mitten av häradet. Resultatet är avrundat för att vidare markera att positionen inte är exakt utan 

endast en indikation om inbördes avstånd mellan olika delar av de omgivande landskapen. 

 

 

UNDERSÖKNING 

Undersökningen kommer här presenteras för varje enskild variabel. 

 

Social klass 

Hult (2007, s. 29) menar om gästerna vid kurorterna att det ”Till en början var det en rätt stor 

andel ståndpersoner”, men att borgarklassen ”växte påtagligt under 1800-talet”. Han påtalar 

även att fördelningen av brunnsgäster i Ramlösa år 1857 fördelades ”i ungefärliga tal 10% 

ståndpersoner, 70% bönder och 20% obemedlade” (ibid). Det är tydligt att Sätra Brunn går i 

samma mönster med en påtagligt växande grupp av allmoge och färre av första klassens gäster. 

Gruppen fattiga minskade en aning i både antal och andel av brunnens besökare till år 1841. 
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Tabell 4. Fördelning mellan sociala klasser, år 1796 och 1841. 

 1796 1841 

 Första kl. Allmoge Fattiga Första kl. Allmoge Fattiga 

Totalantal 146 517 174 58 672 134 

Procent 17 62 21 7 78 15 

 

 

Kön 

Könsfördelningen visar en tydlig överrepresentation av kvinnor. Bland allmogegäster var 

andelen kvinnor 62% år 1796 och 60% år 1841. Bland de fattiga är andelen kvinnor marginellt 

fler, 63% för båda åren. Fördelningen mellan kvinnor och män ger stöd för Manséns tes om att 

Sätra Brunn är en ”kvinnobrunn” med drygt 60% kvinnliga besökare. I den utvidgade 

periodiseringen sker först en påtaglig ökning av kvinnor bland allmogegäster, för att sedan 

omvändas till en manlig majoritet 1903. Den långa perioden ger bilden av att en historisk 

kontinuitet med stabil kvinnlig överrepresentation definitivt var bruten i början av 1900-talet. 

 

Tabell 5. Könsfördelning bland allmogegäster, procent. 
 

1796 1841 1872 1903 

Kvinnor 62 60 68 49 

Män 38 40 32 51 

För 1872 och 1903 är siffrorna sammanställda utifrån Jedeberg (2016). 

 

Tabell 6. Könsfördelning bland fattiga gäster, procent. 
 

1796 1841 

Kvinnor 63 63 

Män 37 37 

 

Skillnaden i könsfördelning är så tydlig för 1796 och 1841 att den inte kan förklaras av en ojämn 

fördelning i samhället. I samhället som helhet var det cirka 107–109 kvinnor per hundra män, 

medan på Sätra Brunn var antalet kvinnor i den 153–173 kvinnor per hundra män. Det visar att 

kvinnorna var överrepresenterade på Sätra Brunn under dessa år. 
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Yrke 

Undersökningen av yrke har enbart gjorts utifrån den population som fick fattigunderstöd 1796, 

och kan således inte jämföras med en annan grupp eller annan tid. Det ges här som en 

illustration om vilka grupper som fick ta del av fattigvårdsmedlen. Avskedade och före detta 

har lagts samman med sitt tidigare arbete. Bland de fattiga kvinnorna 1796 var hela 44 personer, 

eller fyra av tio, beskriven som piga. Andra vanliga titlar bland kvinnor var hustru och änka. 

Bland männen var det större variation, men ändå en stor grupp som titulerades gosse eller son 

(20 personer), följt av dräng (13), inhyst/fattig (6) och bonde (lika antal). 

 

Tabell 7. Förteckning över yrken bland fattiga gäster 1796. 

Kvinnor Män 

Titel Antal Titel Antal 

Piga 44 Gosse/son 20 

Hustru 26 Dräng 13 

Änka 18 Inhyst/fattig 6 

Flicka/dotter 13 Bonde 6 

Inhyst/fattig 4 Soldat 5 

Mor 2 Torpare 4 

  Gesäll/lärling 3 

  Avskedad ryttare 1 

Saknas 3 Saknas 6 

Total 110 Total 64 

Följande undertitlar: Piga (Gamla pigan), Hustru (torparehustru, ryttarhustru, soldathustru), 

Änka (Soldatänka), Flicka/dotter (bonddotter), Inhyst/fattig (hospitalhjon). För män; 

Gosse/son (Tjänstgosse, ryttaregossen), Inhyst/fattigman, Drängen (smedsdräng, hyttdräng), 

Bonden (förra bonden, fördelsman), Soldat (avskedade soldaten), Gesäll/lärling 

(skräddarlärling). 

 

Det var en således en majoritet av de fattiga gästerna som hade fått komma ifrån sina vardagliga 

sysselsättningar inom hushåll och inte minst jordbruk, som var den dominerande näringen i 

slutet av 1700-talet. Här ges en delvis nyanserad bild av att de som tog del av fattigvårdsstödet 

inte enbart bestod av arbetslösa och sjuka. Även om främst piga och dräng var yrken med låg 
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status och slitsamma arbetsförhållanden, så var det ändå personer som i de flesta fall hade 

husrum. Möjligheten att resa till en kurort var troligtvis en nödvändig möjlighet att kunna vila 

upp sig och antyder att resan gjordes i rekreationssyfte. 

 

 

Ålder 

Uppgifter kring ålder finns endast tillgängligt för allmogen. Det förefaller tydligt att det under 

de två undersökta åren sker en föryngring av den genomsnittliga brunnsgästen. 1796 var 

medelåldern bland allmogegäster 38 år, men 1841 hade medelåldern sjunkit med sju år, till 31 

år. 

 

Tabell 8. Fördelning av ålder bland allmogegäster, indelat i ålderskohorter, fördelat mellan 

kvinnor och män, procent av totalen för samma år. 
 

Kvinnor Män 
 

1796 1841 1872 1903 1796 1841 1872 1903 

0-29 27 31 36 19 17 20 14 15 

30-49 19 23 22 17 15 16 14 18 

50+ 14 6 11 14 7 4 4 17 

Ålder (år) respektive årtal. För 1872 och 1903 är siffrorna sammanställda utifrån Jedeberg 

(2016). 

 

Förväntad fördelning beräknad utifrån befolkningens sammansättning i riket som helhet för 

respektive år. Eftersom data endast finns tillgängligt för inledningsåret av varje decennium så 

är den viktade uppgiften upp till fyra år förskjuten i relation till den uppgift som utsätts för 

viktningen (åldersfördelning bland brunnsgäster av allmoge). 

 

Värdena i tabell 9 ska tolkas så att värdet 1 är i absolut överensstämmelse med befolkningen 

som helhet, lägre än 1 att ålderkohorten är underrepresenterad bland brunnsgästerna och värden 

högre än 1 betyder att ålderskohorten är överrepresenterad på Sätra Brunn i relation till 

samhället som helhet. Allmogegästernas ålder fördelas enligt följande: 
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Tabell 9. Allmogegästernas fördelning i olika ålderskohorter, i relation till åldersfördelningen 

i riket, kvot. 
 

1796 1841 1872 1903 

0-29 år 0,78 0,84 0,85 0,59 

30-49 år 1,35 1,64 1,43 1,56 

50+ år 1,21 0,66 0,87 1,52 

 

I tabellen framgår det tydligt att den initiala uppfattningen om att kurorten hade en stor andel 

unga (0–29 år) inte håller om man ställer den i relation till befolkningens sammansättning. Här 

syns även den föryngring av gäster som sker under de mellanliggande åren 1841 och 1872, för 

att avslutas med en mycket tydlig ökning av äldre gäster. Åldersfördelningen för samhället 

bygger på statistik för riket som helhet, vilket inte nödvändigtvis är representativt för Sätra 

Brunns upptagningsområde kring Västmanland och Uppland. Samtidigt var 1800-talet en tid 

med en stor andel unga i befolkningen vilket ger ett utslag i relation till kurortens besökare. 

Även om andelen unga var många på kurorten, så måste denna uppfattning ställas i proportion 

till det stora antalet unga i befolkningen. 

 

 

Geografisk hemvist 

Geografisk hemvist baseras på allmogegästernas hemsocknar. Dessa har sammanställts för 

1796 och 1841 så att olika stavningar av samma socken har beaktats som samma variabelvärde. 

Låt oss således jämföra vilka landskap som över tid haft flest tillresta till Sätra Brunn, som kan 

påminnas ligger i östra utkanten av landskapet Västmanland och under alla undersökta år 

tillhört den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. 

 

Tabell 10. Resultat över avståndsanalys. 

 1796 1841 

 Allmoge Fattiga Allmoge Fattiga 

Medelvärde 50,3 km 49,6 km 53,7 km 51,3 km 

Observationer 496 171 642 100 

Saknas 20 3 30 7 
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Under de 45 åren mellan 1796 och 1841 har reseavståndet (om resan gjorts på dagens vägnät) 

för allmogegäster till Sätra Brunn ökat med knappt 3,5 kilometer. Den genomsnittlige 

allmogegästens resa till Sätra Brunn motsvarar alltså en resa som idag skulle vara drygt fem 

mil. De som fick fattigvårdsstöd reste endast marginellt kortare sträcka, och även här syns en 

viss ökning i reseavstånd. 

 

Avståndet är alltså mätt utifrån nutida förutsättningar och vittnar inte om hur långt det var att 

färdas förr i tiden. I praktiken var resvägen i de flesta fallen betydligt längre på grund av att 

mindre utvecklat vägnät, men siffran ger ändå en indikation över den geografiska spridning 

som fanns bland brunnsgästerna. Siffrorna visar att medelvärdet är tämligen bestående över tid 

de undersökta åren och även lika mellan allmoge och de fattiga. 

 

I tabell 11 redovisas gästernas geografiska hemvist utifrån vilket härad/indelning som socknen 

var en del av, vilket landskap det låg i samt det totala antalet för både allmoge och fattiga för 

åren 1796 och 1841. Kolumnerna anger antal allmoge och fattiga gäster under de båda åren, 

samt summa för båda klasserna 1796 och 1841. Tabellen är sorterad efter häradets ungefärliga 

avstånd i kilometer från Sätra Brunn. Avstånd är hämtade från Jedeberg (2016), förutom för de 

avstånd som är markerade b – där har ny positionering gjorts enligt samma princip. Notera att 

beräkningen av medelvärde i tabell 10 är gjord på hela materialet utifrån varje enskild socken 

och bygger på dessa presenterade uppgifter.  

 

Tabell 11. Den geografiska spridningen av allmogegäster och fattiga som vistades vid Sätra 

Brunn 1796 och 1841, stycken. 

  1796 1841   

Landskap Härad/indelning All. Fatti. All. Fatti. Sum. Avst. 

Västmanland Vagnsbro härad . . 12 2 14 12 

Västmanland Norrbo härad 22 10 28 5 65 15 

Uppland Simtuna härad 52 12 57 6 127 25 

Västmanland Övertjurbo härad 20 6 59 4 89 25 

Västmanland Västerås stad 21 8 . 4 33 26 

Västmanland Yttertjurbo härad 39 17 29 3 88 30 

Västmanland Tuhundra härad 24 8 19 3 54 30 
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Uppland Torstuna härad 51 16 52 10 129 34 

Västmanland Snevringe härad 34 13 62 9 118 35 

Dalarna Folkare härad 24 13 37 6 80 40 

Västmanland Gamla Norbergs bergslag 26 3 38 1 68 40 

Uppland Lagunda härad 8 2 24 3 37 41 

Uppland Enköpings stad 14 4 7 . 25 45 b 

Västmanland Skinnskattebergs bergslag 2 1 1 . 4 45 

Uppland Åsunda härad 25 12 26 3 66 46 

Södermanland Västerrekarne härad . . 4 1 5 46 

Uppland Hagunda härad 7 4 13 2 26 50 

Uppland Våla härad 9 3 21 8 41 55 

Uppland Trögds härad 10 6 27 3 46 57 

Uppland Ulleråkers härad 4 2 7 . 13 60 b 

Västmanland Åkerbo härad 4 1 7 2 14 61 

Uppland Bälinge härad 8 2 3 . 13 61 

Västmanland Siende härad 21 8 12 9 50 62 

Dalarna Sydöstra Dalarna 6 3 39 1 49 65 

Uppland Håbo härad 2 . 5 1 8 65 b 

Uppland Uppsala stad 6 . 2 . 8 65 

Uppland Norunda härad 3 3 . . 6 65 

Södermanland Selebo härad 1 . . . 1 68 

Södermanland Österrekarne härad . . 4 2 6 70 

Uppland Vaksala härad 2 . . . 2 70 b 

Västmanland Fellingsbro härad 1 1 . . 2 70 b 

Södermanland Åkers härad . . 5 . 5 75 

Uppland Ärlinghundra härad 2 . 4 . 6 77 

Uppland Rasbo härad 6 1 2 . 9 78 

Dalarna Sydvästra Dalarna 5 2 10 3 20 80 

Uppland Örbyhus härad 4 . . . 4 80 b 

Uppland Långhundra härad 1 . 2 . 3 80 b 

Uppland Närdinghundra härad 4 . 3 2 9 90 
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Gästrikland Östra Gästrikland 1 2 2 . 5 95 

Gästrikland Gävle stad . . 1 . 1 97 

Uppland Olands härad 11 7 . 5 23 100 b 

Gästrikland Västra Gästrikland 3 . 1 . 4 115 

Hälsingland Västra Hälsingland 3 1 . . 4 115 

Dalarna Mellersta Dalarna . . 2 1 3 125 

Dalarna Västra Dalarna 4 . 1 . 5 152 

Östergötland Finspånga läns härad 6 . . 1 7 170 b 

Bohuslän Sörbygdens härad . . 1 . 1 290 b 

Ångermanland Ångermanland . . 13 . 13 330 b 

Totalsumma 496 171 642 100 1409 
 

 

I följande tabell 12 visas sammanställningen utifrån landskap. Det visar som förväntat en klar 

och tydlig dominans av de anknytande landskapen Uppland och Västmanland, med också en 

betydande del från Dalarna. Över tid sker här en tydlig uppblandning. 1796 kom drygt 9 av 10 

allmogegäster från landskapen Västmanland och Uppland, men det minskar successivt och 

1903 är motsvarande siffra 7 av 10. Istället ökar antalet gäster ytterligare från framförallt 

Dalarna. Åren 1872 och 1903 presenteras inte här eftersom den statistiken bygger på urval, som 

riskerar att bli missvisande i relation till hela populationen. 

 

Tabell 12. Fördelning över hemsocken, fördelade på landskap, antal. 

 1796 1841  

Landskap Allmoge Fattiga Allmoge Fattiga Summa 

Uppland 229 74 255 43 601 

Västmanland 214 76 267 42 599 

Dalarna 39 18 89 11 157 

Södermanland 1 . 13 3 17 

Ångermanland . . 13 . 13 

Gästrikland 4 2 4 . 10 

Östergötland 6 . . 1 7 

Hälsingland 3 1 . . 4 

Bohuslän . . 1 . 1 
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Totalsumma 496 171 642 100 1409 

Saknas 20  30   

  

 

SLUTSATS 

Sammansättningen av besökare till kurorten Sätra Brunn förändrades markant mellan de 

undersökta årtalen. Allmoge och fattiga står för den stora delen av kurortens besökare, över 

80% år 1796 och över 90% år 1841. Första klassens gäster är således en liten besöksgrupp och 

1841 är endast var 14:e brunnsgäst från den första klassen. Även allmogen ökar på bekostnad 

av fattiga, som i reella tal minskat 23% till 1841 jämfört med 1796. Huruvida minskningen av 

fattiga har att göra med fattigvårdens kapacitet och finansiering eller socknarnas benägenhet att 

skicka dit personer går inte att säkert veta. 

 

Den genomsnittlige brunnsgästen på Sätra Brunn åren 1796 och 1841 kommer från en socken 

vars avstånd till kurorten motsvarar en resa mellan 50–54 kilometer närmsta bilväg om samma 

resa gjordes idag. I praktiken innebär detta att den genomsnittlige brunnsgästen hade längre att 

resa då vägnätet inte var lika utvecklat. Åtminstone åtta av tio kom från socknar i Västmanland 

eller Uppland. Detta är förväntat då kurorten ligger i Västmanlands östra del som angränsar till 

Uppland. Även Dalarna utgör en betydande del, medan övriga landskap står för marginell del. 

Här syns en liten tendens att gästerna började komma från aningen mer avlägsna socknar år 

1841, vilket kan höra samman med förbättrade kommunikationer och större benägenhet att vilja 

besöka en kurort. De fattiga reser marginellt kortare sträcka jämfört med allmogen, vilket kan 

antyda viss svårighet att finansiera resorna då det i huvudsak var socknens uppgift att finansiera 

de fattigas resor om de inte kunde gå. 

 

Den genomsnittlige brunnsgästen är mest troligt en kvinna då dessa står för 60–63% av 

könsfördelningen bland både allmoge och fattiga. Könsfördelningen är bestående och förändras 

inte nämnvärt mellan de undersökta åren. Det var endast något större andel kvinnor som tog del 

av fattigvården jämfört med allmogegästerna. Bland allmogegästerna var åldersgruppen 30–49 

år överrepresenterad på brunnen i relation till samhället som helhet. Ändå sker det en markant 

föryngring av gästerna till år 1841, medelåldern sjunker med sju år för att landa på 31 år. 

Majoriteten av allmogegästerna år 1841 var under 29 år och tre av fem i den åldersgruppen var 
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kvinnor. Bland de gäster som fick fattigvårdsstöd 1796 så var fyra av tio kvinnor titulerad som 

piga och var femte man var dräng, vilket antyder att även fattigvården kan ha haft en viss 

funktion för att vila upp sig och att resan gjordes i rekreationssyfte. 

 

Genom att kombinera resultaten från denna studie med vissa sammanställda data av Jedeberg 

från perioden efter 1870 ges möjlighet att göra vidare uttolkningar av förändring över tid. Det 

förefaller här finnas en tämligen bestående kontinuitet undersökta åren 1796, 1841 och 1872 

med en stabil överrepresentation av kvinnor under 50 år. Detta underlag ger ytterligare tyngd 

att belägga den radikala förändring som skett i början av 1900-talet. 1903 har den 

genomsnittliga brunnsgäster förändrats avsevärt, med betydligt fler äldre över 50 år och fler 

män. Detta kan möjligen härledas till den ursprungliga brunnstraditionens nedgång och 

framväxten av en ny epok där kurorten gått från att vara en tillflyktsort för hemarbetande 

kvinnor till en för manliga industriarbetare. 

 

 

Sammanfattning och diskussion 

Inledningsvis konstaterades att det uppenbart saknas tidigare forskning på området, och denna 

studie kan inte ensamt förväntas besvara även de många följdfrågor som uppkommer för att 

kunna förklara varje del av studiens resultat. Det finns flera olika uppslag att vidare undersöka 

kurortens besökare i äldre tid. Ett sådant uppslag är att undersöka faktorer och förklaringar till 

varför kurorternas popularitet och sammansättning av besökare varierar över tid. Det skulle 

kunna göras utifrån andra typer av officiella källmaterial (såsom annonser) samt andra skriftliga 

kvarlevor från brunnsgäster (såsom brev och biografier) samt de olika skriftställare som i äldre 

tider försökt göra systematiska undersökningar mellan de olika inhemska kurorterna (av vilka 

kan nämnas bland andra Carl von Linné, Abraham Hülphers och J.J. Rådberg). 

 

Studiens resultat är ämnad till att underlätta för jämförelser och studiens metod går att applicera 

på motsvarande källmaterial från andra svenska kurorter. Genom att utöka kunskapen om fler 

kurorter är det också lättare att belysa gemensamma nämnare och olika särdrag. Därtill finns 

möjlighet att vidare jämföra de variabler som här lämnats obeaktade med resultaten från 

Jedeberg (2016), inte minst vad gäller summerade antal gäster, yrke och geografisk hemvist. 
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Fattigvården var ett signum för de svenska kurorterna, och något som rättfärdigade kurorten 

som ett resmål oavsett samhällsklass. Det officiella idealet om en ”brunnsgemenskap” tycks 

vara stilbildande för kurortens funktion i samhället, även om dess verkliga effekt kan 

ifrågasättas. Fattigvården vid kurorterna är särskilt intressant att vidare undersökta då den haft 

implikationer för samhällets hälsomässiga, sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar. 

 

Kurortens syfte har beskrivits som en förening mellan nytta och nöje, där nyttan anger en möjlig 

lösning på samhällets varierande problem utifrån att kunna få semester och vila upp sig, få äta 

sig mätt och få behandling för kroppsliga åkommor men också nöje i form av stimulerande 

kultur och miljö, att kunna bryta isoleringen i hemmet, kunna hitta en social gemenskap och 

kunna få stimulerande miljöombyte i en tidvis utsiktslös tillvaro. Kurorten var inte primärt en 

tillflyktsort för samhällets elitskikt, utan en möjlighet för människor från olika klasser att 

komma bort från vardagen och få omvårdnad, långt innan det blev aktuellt med lagstadgad 

semester och offentligfinansierad sjukvård.  
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BILAGA 

 

Tabell B1. Könsfördelning, allmoge. 
 

1796 1841 1872 1903 

Kvinnor 152 209 202 79 

Män 95 137 94 81 

Totalt 247 346 296 160 

 

Tabell B2. Könsfördelning, fattiga. 
 

1796 1841 

Kvinnor 110 67 

Män 64 40 

Totalt 174 107 

 

Tabell B3. Åldersfördelning i ålderskohorter, allmoge, enligt indelning hos Jedeberg (2016). 
 

1796 1841 1872 1903 

Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

0-9 3 2 6 3 10 4 0 0 

10-14 11 10 20 8 12 6 2 1 

15-20 26 9 50 21 34 8 6 10 

21-29 25 21 31 35 50 23 22 12 

30-39 21 15 34 31 32 23 15 13 

40-49 26 22 43 24 32 19 11 16 

50-59 29 11 16 12 22 9 13 11 

60-69 5 5 5 2 8 1 7 14 

70-79 1 0 0 0 2 1 1 2 

80-89 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ålder ej 

uppgivet 

5 
  

1 
  

1 2 

Totalt   152 95 209 137 202 94 79 81 

 


