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Abstract 

“Asylums in transition”: An examination of the poor in lists of the inmates, application letters and proposals in 
some asylums in the 18th Century Sweden. Sara Andersson dept. of History, University of Uppsala, Sweden. 
Supervisor: Karin Hassan Jansson 

Asylums in eighteenth century Sweden were institutions, which the poor and needy turned to for 
their survival. During the eighteenth century several reforms on poor relief and asylums were 
made. Just as in previous regulation there was a clear categorization between deserving and 
undeserving poor. Earlier Swedish research in the area frequently stressed the regulations and by 
extension society's attitudes to the poor.  This thesis attempts to establish a deeper understanding 
of the Swedish poor relief in the eighteenth century and its connection to work, status and 
gender. This thesis puts its perspective closer to the individuals but also aims to get clarity in the 
role of society’s view of poor relief. To what extent was poor relief an expression of caring or 
social control? 

The source material such as lists of the inmates in the asylums, application letters and 
proposals revealed facts about those who were in asylums, and also highlighted why help seeking 
individuals wanted accommodation at the...asylum and why they considered themselves worthy 
of shelter. By the socio-historical approach and the source material the poor and the needy have 
been given a voice in this essay. 

The study has shown that not only the reasons stated in the regulations made it possible to 
get an accommodation in the asylums. A person’s former profession and status, which may also 
be linked to gender, played a major role. 

During the period examined, more women than men were represented in the asylums. 
Women also applied more frequently to the asylums than men. However, men were more 
frequently recommended by the director of the asylum to get accommodation. It also occurred to 
be other differences between men and women which were described and analysed in the thesis. 

To sum up, the accommodations were given to the people considered worthy of 
accommodation; however they were not necessarily the most poor. This can be traced to both 
gender and the importance of the person's former employment. It can be concluded that the 
admission process were based on a care and gratitude given by society. 

 

Keywords: 18th Century Sweden, Poverty, Poor relief, Asylums, Gender, Work. 
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Inledning 

Jnnehafvande af detta och ärlig och gudfruchtig hustru Elin Erichsdotter en fattig och 

siuklig änka, här i Wreta församling född, hafver vid här intill denna dag sin lefnads tijd 

tillbrakt, och tillika sin salige man i 30 års tijd dragit skatt, utan nu lång tjd befunnit sig 

mycket beswärat af torrwärk och annan siuklighet att hon icke förmår utstå thet tunga 

arbetet hwar med de fattiga på Landsbygden sig irrandes försöria måste, och har icke häller 

någon synnerlig hiälp af sina närmast anhörige, ty önskar hon nu mycket att hon något 

roligare rum och bröds bekomma mätta, Hon bönfaller för den skull i diupaste ödmiukhet 

inför högwördige herr biskopen sampt de ärewördige herrar Consistoriales, dhet henne uti 

Linkiöpings Hospital måtte något rum och halft Bröd gunstigast med delas.1 

Ovanstående citat är hämtat från ett ansökningsbrev från en kvinna som hoppades på att få en 

plats vid Linköpings Hospital då hon inte längre hade möjlighet att försörja sig själv.  

Arbete och försörjning är själva grunden för en människas överlevnad. I det tidigmoderna 

Sverige levde en stor del av befolkningen på landsbygden och hushållet var av yttersta betydelse, 

där var och en hade en uppgift som bidrog till försörjningen. Men vad hände med de personer 

som av olika anledningar inte kunde försörja sig? Personer som av fysiska och psykiska orsaker 

inte kunde arbeta eller som på grund av ålder inte längre orkade och som samtidigt inte hade 

några anhöriga som kunde förbarma sig över dem? De fick istället hoppas på att samhället kunde 

bidra med hjälp. Hur såg samhället på de icke arbetsföra och vilka hade egentligen möjlighet att få 

hjälp av samhället? I 1700-talets Sverige fanns en möjlighet för dessa att tas in på ett hospital där 

de mot en inlösningsavgift fick mat och husrum. 

Vid en kort återblick av hospitalens historia i Sverige finner man att under medeltiden kom 

hjälpen till de som inte kunde försörja sig huvudsakligen i form av allmosor som ofta var knutna 

till kyrklig verksamhet. Under reformationen kom verksamheten att lyda under statlig regi och 

under 1600-talet tillkom ett flertal förordningar och stadgar som skulle reglera organisationen. 

1700-talet var en händelserik tid för hospitalsverksamheten. Under denna period gick hospitalen 

från att ha varit en inrättning för fattiga så väl som sinnessjuka och obotligt sjuka till att endast 

fungera som en inrättning för sinnessjuka och obotligt sjuka.  Förändringen påbörjades under 

senare hälften av 1700-talet, men det var först under 1800-talet som hospitalen hade övergått till 

att bli mer renodlade sinnessjukhus. 2  1700-talet kan således ses som en övergångsperiod mellan 

det tidigmoderna och moderna Sverige vad som avser samhällets vård av fysisk/psykiskt sjuka 

samt fattigomsorg.  
                                                 

1  Se Fallsamling Ansökningsbrev Nr 9. 
2  Se till exempel Morell 1989, s.97. 
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Syfte och frågeställningar 
 
I denna uppsats studeras hospitalsverksamheten under 1700-talet. Syftet med uppsatsen är att 

etablera en djupare förståelse av den svenska fattigvården under 1700-talet och dess samband 

med arbete och försörjning.  

I uppsatsen undersöks hur tillämpningen av fattigvården vid hospitalen kunde se ut under 

1700-talet, samt vilka människor som tog del av fattigvården på hospitalen. Genom att undersöka 

de sökande till, samt de intagna på hospitalen får vi reda på mer om en del av befolkningen som 

inte hade möjlighet att försörja sig själva. Försörjning och fattigdom stod i hög grad i nära 

relation till varandra, eftersom försörjning under tidigmodern tid var starkt förknippad med en 

persons sociala status. Även kvinnor och mäns försörjningsmöjligheter skiljde sig åt vad fick det 

för konsekvenser för hur de behandlades när de inte längre kunde arbeta? Vidare kan studierna ge 

en djupare bild av hur samhället såg på och behandlade den grupp av personer som antogs till 

hospitalen. I studien aktualiseras även frågan om fattigvårdens perspektiv där disciplinering av de 

fattiga ställs mot civilisering. Det är relevant för att kunna förstå hur lagen tillämpas vid de 

undersökta hospitalen. 

För att kunna besvara det ovan formulerade syftet har följande forskningsfrågor varit 

vägledande: 

- Vilka orsaker fanns till att söka sig till hospitalen?  

- Vilken betydelse hade de sökandes tidigare försörjning vid bedömningen av 

ansökningarna? 

- Vilka förutsättningar fanns för kvinnor respektive män för att bli antagna till hospitalen? 

Skiljde det sig mellan kvinnor och män? 

- Vad hade samhället för avsikt med fattigvården under 1700-talet i Sverige?  

Avgränsningar 
 
Perioden som undersöks i uppsatsen sträcker sig mellan åren 1695-1799. I och med att den 

offentliga fattigvården genomgick en förändring mot slutet 1700-talet genom den första 

fattigvårdslagen år 1763, är 1700-talet en intressant period att studera. För att få en överblick över 

tiden innan och efter fattigvårdslagen har hela 1700-talet studerats.  

Genom att studera hospitalen behandlas endast den fattigvård som bedrevs där, vilket 

avgränsar uppsatsen genom att då utesluta övrig fattigvård vid fattighus på landsbygden samt i 

städerna. Den fattigvård som här studeras utgör en liten del av den samlade fattigvården i Sverige. 

Att endast hospitalen har valts beror på att dessa hade ett starkare inslag av centralstyrning än den 
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övriga lokala fattigvården i Sverige. I relation till studiens tidsspann och geografiska omfattning är 

hospitalen lämpliga objekt. Undersökningen baseras på studier av hospitalen i följande städer: 

- Östergötlands län: Linköping, Norrköping, Söderköping, Vadstena 

- Örebro län: Örebro  

- Södermanlands län: Strängnäs och Nyköping 

- Uppsala län: Uppsala  

- Västmanlands län: Arboga och Sala.  

Undersökningen koncentreras dock kring hospitalen i Östergötland samt Uppsala. Att dessa har 

valts beror på att det finns ett omfattande material från dessa hospital. Dessutom finns det ett 

intresse att studera hospital i ett liknande kontextuellt sammanhang, vilket framför allt gäller för 

hospitalen i Östergötland då dessa ligger under samma administration. Den mängd hospital som 

valts torde för perioden ge en vid bild av fattigvården. I valet av dessa hospital ligger också att 

undersökningen avser att behandla hospital som ligger i städer som var något mindre, eller rättare 

sagt utanför storstaden Stockholm. Stockholm var vid den här tiden den enda staden i Sverige 

som kunde klassas som storstad och har således en särställning och helt andra förutsättningar för 

utformandet av den offentliga fattigvården.3 Ambitionen har alltså varit att ge en bild av den 

offentliga fattigvården i städer utanför Stockholm.  

  

                                                 

3   Johanson 1984, s.12 
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 Metod och källmaterial 

Uppsatsens syfte är att etablera en djupare förståelse av den svenska fattigvården och dess 

samband till arbete och försörjning under 1700-talet. Detta genom att studera de intagna vid 

hospitalen för att ge en bild av vilka samhället valde att hjälpa samt synen på fattigvård. Lämpligt 

källmaterial för att uppfylla detta syfte finns i länsstyrelsernas arkiv där kronohospitalens 

arkivmaterial återfinns, vilket har använts i denna uppsats. Jag har valt att studera kronohospital, 

det vill säga statliga hospital, i fem län och tio städer.    

Materialet som har använts kan delas upp i tre olika delar.  Den första utgörs av förteckningar 

från hospitalen och visar vilka som bodde på hospitalen. De andra delarna utgörs av 

ansökningsbreven i kombination med förslagen från sysslomännen. De tre delarna tillsammans 

visar inte bara de som de facto blivit antagna till hospitalen utan även personer som sökte hjälp 

men som inte kom in. Uppsatsen tar ett socialhistoriskt grepp genom att den via förteckningarna 

lyfter fram de intagna personerna på hospitalen och de argument de använder i 

ansökningsbreven. Den här studien är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod.  

Förteckningar 

De tidigaste hospitalsförteckningarna är från 1695 och sedan förekommer de i varierande mängd 

under större delen av 1700-talet. Förteckningarna förekommer i varierande antal mellan år och 

hospital, i vissa fall finns endast en eller två förteckningar per hospital och i vissa fall t ex vid 

Uppsala hospital finns förteckningar från nästan varje år från 1760-talet och framåt.  

Diagram 1 - Diagram över antal personer i använda förteckningar indelade efter hospital 

 

Källa: Baserad på Förteckningar se Fallsamling Förteckningar Nr 1-86 
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Förteckningarna har behandlats kvantitativt genom att studera hur många intagna fördelat på 

kön, ålder och om möjligt beteckning, det vill säga. en persons ”titel” eller yrkestillhörighet. Jag 

har även, mot bakgrund av att hospitalen från och med mitten av 1700-talet skulle vara en plats 

för psykiskt sjuka, försökt studera hur många som led av en sådan åkomma. 

Ansökningsbrev 

I alla län utom Östergötlands återfanns materialet rörande kronohospitalen i länsstyrelsernas 

arkiv. I Östergötland fanns dessa handlingar i Domkapitlets arkiv. Dessa var dessutom mer 

omfattande och innehöll fler uppgifter kring de sökande till hospitalen. Handlingarna för 

Östergötland har varit av stor vikt för att kunna besvara uppsatsen frågeställningar. De specifika 

handlingarna innehåller ansökningsbrev från personer som sökte plats på hospitalen samt förslag 

från sysslomannen till biskopen rörande vilka som denne ansåg skulle beredas plats på 

hospitalen.4 Materialet från de övriga hospitalen visar i stort endast förteckningar över intagna på 

hospitalen. Materialet rörande ansökningsbrev och sysslomannens förslag ger en kvalitativ 

komplettering till de kvantitativa uppgifterna. Ansökningsbreven undersöks för att de ger en 

inblick i de hjälpbehövandes perspektiv och egna motiveringar. Breven är också ett sätt att 

undersöka vilka anledningar och egenskaper som ansågs vara av betydelse för att komma ifråga 

som ett hospitalshjon under 1700-talet.  

Ansökningsbreven i Östergötland förekommer i stort sett under hela första hälften av 1700-

talet och antalet brev per år varierar något, men under 1740-talet sker en drastisk ökning av 

ansökningar till de hospital som har undersökts. Under den senare hälften av 1700-talet minskade 

de och ansökningsbreven försvinner.  

Då antalet brev är relativt omfattande har nedslag gjorts i materialet med fem års mellanrum 

med start 1699 och slut 1774, vilket visas i diagram 2 nedan. Genom att göra nedslag med 

femårsintervall begränsades mängden data, som annars hade blivit mycket omfattande. Vad som 

gäller materialets tidsspann, gjordes inte någon avgränsning då den begränsades av att det inte 

fanns tillräckligt med material under senare delen av 1700-talet. 

                                                 

4  Rådande ordning vid denna tid var att Landshövdingen i respektive län var den högsta beslutande 
tjänstemannen gällande antagning till hospital. Således skiljer sig Östergötlands län i de handlingar som har 
använts.  
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Diagram 2 - Antal brev per år i Östergötlands län 

 

Källa: Baserat på Ansökningsbrev Se Fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

Totalt har 144 brev använts och de kommer från hospitalen i Östergötlands län, d v s Linköping, 

Norrköping, Söderköping och Vadstena. Detta visas av tabell 1 nedan 

Tabell 1 - Antal använda brev från hospitalen i Östergötlands län fördelat per stad 

Stad Antal Brev 

Linköping 47 

Norrköping  11 

Söderköping  33 

Vadstena  53 

Summa 144 

Källa: Baserat på Ansökningsbrev Se Fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

Breven har behandlats utifrån vem det är som ansöker, så egentligen kanske det är mer korrekt 

att beteckna breven som ansökningspersoner, eller fall. Detta för att i flera fall förekom fler brev 

som berörde samma person, det vill säga, förutom ansökningsbrevet finns ett eller flera 

”rekommendationsbrev” från t ex prästen eller en före detta arbetsgivare. Personerna som 

ansökte kunde ibland också få göra flera ansökningar. Så, all information om en person som 

ansöker, har använts och har behandlats som ett fall. Breven har lästs och deras innehåll har 

kategoriserats. Breven har därefter studerats utifrån vilka orsakerna var till att de sökte till 

hospitalet samt vilka argument som de angivit till varför de borde ha blivit intagna. En mer 

ingående beskrivning av orsaker och argument finns i kapitel 5 under rubriken Ansökningsbrev. 

Som tidigare nämnts används bara brev och förslag från de fyra hospitalen i Östergötlands län. 

Det geografiska omfånget av breven har därmed blivit mindre än det totala materialet. Antalet 
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brev i Östergötland var dock av sådan omfattningen att de kunde läggas till grund för en 

kvalitativ bedömning. Från de övriga hospitalen fanns endast ett fåtal brev, vilka har utelämnats 

då dessa inte gick att koppla till några förslag från sysslomannen.  

Förslag 

Sysslomännens förslag förekommer inte under hela den undersökta perioden, det första 

förekommer 1734, men de är framför allt koncentrerade till mitten av 1740-talet fram till mitten 

av 1760-talet. Även i detta fall har nedslag gjorts var femte år då det var stor omfattning på dessa 

förslag. Nedslagsåren för förslagen har valts för att de skall koordinera med åren för 

ansökningsbreven. Förslagen har bearbetats på samma sätt som breven. En mer ingående 

beskrivning av detta finns i kapitel 5 under rubriken Förslag . Tabell 2 nedan visar vilka förslag 

som har använts. Varje förslag innehåller 3-6 personer. 
Tabell 2 - Antal förslag per hospital och år 

Hospital År Antal Förslag 
Linköping  1754 3 
Linköping  1759  4 
Linköping  1764 1* 
Norrköping  1754 1 
Norrköping  1759 1 
Norrköping  1764 1 
Söderköping  1734 1 
Söderköping  1744 1 
Söderköping  1754 5 
Söderköping   1759 12 
Vadstena  1744 2 
Vadstena  1754 5 
Vadstena  1759 6 

*Markeringen för Linköping 1764 innebär att förslaget visar en lista på personer, samtliga av dessa kommer in på 

hospitalen. 

Källa: Baserad på Förslag se Fallsamling Förslag Nr 1-45 

 

Vidare när det gäller den källkritiska aspekten kan påpekas att flera av ansökningsbreven är 

avskrivna vilket är återgett på breven. Det kan betyda att den sökandes egna ord inte är korrekt 

återgivna. Avskrivningen är dock utförd i dess samtid. Vissa brev är även skrivna via en pastor 

eller annan skrivkunnig person vilket innebär att det inte nödvändigtvis är de ansökande 

personernas verkliga orsaker och argument som är nedtecknade. Exempelvis nämnde en pastor 

sannolikt det kristna levernet som ett viktigt argument. Under hela tidsperioden har breven ett 

likartat utseende och innehåller i stort samma typ av information. Detta kan indikera att de 

argument och orsaker som var mest gångbara för antagning till hospital var väl kända och därför 

frekvent använda. Det finns här en risk att brevens innehåll tenderar att optimera den sökandes 
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chanser att bli antagen snarare än att ge de egentliga orsakerna till ansökan. Steve Hindle, som 

studerat ansökningar till fattigvård i England under tidigmodern tid, pekar på att man bör ha en 

kritisk inställning mot ansökningsbrev. De skrevs vanligtvis inte av den sökande och var inte 

alltid underskrivna. Breven skrevs för det skulle bli ett ärende.5  

Gällande förslagen, som förekommer mellan 1734 och 1764, kunde de vara författade av en 

eller ett par sysslomän. Detta kunde bidra till att deras personliga åsikter om vilka egenskaper 

som var viktiga för att bli föreslagna till en hospitalsplats spelade en stor roll. Dock har flera 

hospital inom Östergötland undersökts vilket minskar risken för det ovan nämnda. 

Disposition 
 
Hittills har syfte och frågeställningar avhandlats i kapitel 1. I kapitel 2 behandlades metod och 

källmaterial.  Efter detta följer kapitel 3 där det ges en översikt av forskningsläget gällande 

försörjning, fattigdomsattityder, begreppen rätta och orätta fattiga, vilka som fanns på hospitalen 

samt synen på sinnessjuka. Därefter presenteras i kapitel 4 en bakgrund om hospitalens framväxt 

och förändring i Sverige samt en kort allmän översikt över de för uppsatsen undersökta städerna. 

I kapitel 5 presenteras uppsatsen empiriska resultat uppdelat på förteckningar, ansökningsbrev 

och förslag. Avslutningsvis förs i kapitel 6 en diskussion kring resultaten kopplat till den tidigare 

forskningen på området. I Appendix förekommer fallsamlingar över de källor som har använts 

och hänvisas till i uppsatsen, dessa är uppdelade mellan de olika typerna av material 

Ansökningsbrev, förslag och förteckningar. 

  

                                                 

5   Hindle 2004, s. 51. 
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Forskningsläge  

I detta kapitel ges en översikt av forskningsläget gällande försörjning och fattigvård i Europa och 

Sverige under tidigmodern tid. Då uppsatsen också söker svar på skillnaden mellan kvinnor och 

män, presenteras också en bild över skillnaden mellan kvinnor och män gällande försörjning och 

samhällets prioriteringar för att hjälpa personer som inte kunde försörja sig. 

Försörjning 

I tidigmodern tid hade kvinnor och män inte samma möjligheter på arbetsmarknaden och 

därmed inte samma möjligheter att försörja sig. Bland annat kunde kvinnor inte äga burskap och 

inte heller vara medlemmar i skrån.6  Försörjningen var för många knutna till hushållet och 

möjligheterna för män och kvinnor såg olika ut bland annat genom olika arvsrätt.7 Det är därför 

intressant att se hur fördelningen var mellan män och kvinnor inne på hospitalen. Forskningen 

kring genus och arbete under tidigmodern tid betonar att både kvinnor och män arbetade och 

försöker redogöra för hur det arbetet såg ut. 

Kvinnors traditionella arbete, betalt (som gårds- eller hemhjälp) eller obetalt (göra ungefär 

samma arbete gratis) utgjorde en av grundbultarna i familjelivet. Nästan alla kvinnor arbetade och 

i vissa städer lönearbetade en majoritet av kvinnorna.8  Kvinnors arbete kontrollerades och män 

höll fast vid de bättre arbetstillfällena, mer av kapitalet och det mesta av prestigen. Lagar och 

seder försökte att hålla kvinnor utanför vissa yrken och se till att de inte hade kontroll över sina 

pengar. I kulturella termer var det mest effektiva vapnet ett angrepp på kvinnors sexuella rykte 

enligt Margret Hunt, och dessa angrepp kom mest till uttryck när kvinnor började utgöra ett 

konkurrensmässigt hot. Samtidigt är det ett misstag att förvänta sig att det fanns en manlig 

samstämmighet i frågan om kvinnor eller deras arbete. Fattiga män drabbades också av 

begränsningar liksom deras kvinnliga anhöriga.9  

Det finns två påståenden som återkommer i diskussioner om mäns och kvinnors arbete under 

tidigmodern tid. Det första berör hushållet som den praktiska organisatoriska inramningen för 

nästan allt arbete och att hushållet som modell användes övergripande i samhället. Det andra 

poängterar att just hushållet minskade i betydelse som viktig produktionsenhet och att detta fick 

stora verkningar, framförallt för kvinnors arbete och samhällsställning. Det senare påståendet 

                                                 

6   Ling 2011, s. 158 
7  Edgren 2001, s.56f. 
8  Hunt 2009, s.168 
9  Hunt 2009, s. 207f. 
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medförde att kvinnor blev mer beroende av män än tidigare, det blev svårare för kvinnor att 

försörja sig oberoende från sina män, vilket kan styrkas genom forskning om kvinnors ägande 

och arv under 1700-talet.10  

Kunskapen om gifta kvinnors möjligheter till arbete och försörjning är bristfällig på grund av 

att deras egen yrkestitel ofta gömts bakom sina mäns yrkestillhörighet. Gifta kvinnor definierades 

utifrån civilstånd och inte yrkestitel.11 Betydelsen av civilstånd har studerats av Alexandra 

Shepard som har redogjort för hur vittnen i kyrkliga domstolar beskrev sig själva när de fick 

frågor om ”hur mycket de var värda”. Shepard menar att trots att gruppen fattiga blev större i 

samhället och att det samtidigt blev en mer skärpt debatt kring fattigvårdsproblemen, så har de 

fattiga inte fått komma till tals. Att vittnena beskrev sig själva som lite eller ingenting värda eller 

fattiga, var starkt format av kön och civilstånd. Kvinnor beskrev sig som lite eller ingenting värda 

i högre grad än män. Gifta kvinnors uttryck för begränsat eller inget värde formades av både det 

begränsande ägandet av tillgångar såväl som av den faktiska avsaknaden av tillgångar.12  

Monika Edgren har undersökt relationerna mellan stat och de arbetande klasserna i 1700-talets 

Sverige där ett av hennes fokus ligger på socialt medborgarskap utifrån en diskussion om 

arbetskraft och befolkningspolitik. Undersökningen baseras på lagstiftning som gällde 

egendomslösa, fattigpolitik och arbetskraftslagstiftning. Distinktionen mellan män och kvinnor i 

förhållande till vilken nytta de förväntades göra för staten uttrycks i 1686 års lagkommission där 

det står att söner skulle ärva mer än döttrar på grund av att söner tjänade och försvarade sitt land, 

samt att de skulle försörja kvinnorna. Detta kan alltså ses som en kompensation för männens 

insatser. Kvinnor bidrog inte i samma utsträckning med något som ansågs vara värt att 

kompenseras för, trots deras betydelse i befolkningsreproduktiviteten.13  

Arbetslagsstiftning har funnits i hela västra Europa sedan medeltiden. I stormaktstidens 

Sverige fanns tjänste- och legofolksinstitutionen, vars uppgift var att förse jordbruk med 

arbetskraft. Lagstiftningen var hård och innebar bland annat tjänstetvång. Alla som inte hade 

någon försörjning, skulle skaffa sig något av de försörjningsalternativ som fanns annars väntade 

bestraffning. Tjänstetvånget gällde både män och kvinnor men regressionerna såg annorlunda ut, 

för kvinnor väntade böter och för män blev det krigstjänst. Kvinnor fick inte vara egna 

hushållsföreståndare, undantagna var änkor, det stred mot både arbetslagstiftningen och det 

                                                 

10   Ågren 2011 s.13f. 
11   Ling 2011, s. 163f. 
12  Shepard 2008, s. 74. 
13  Edgren 2001, s.56ff. 
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patriarkala hushållsidealet, de skulle vara inordnade i ett hushåll.14 Dessa typer av lagstiftning 

hängde samman med bestämmelser om tiggeri och fattigvård, då de som var arbetsföra skulle 

arbeta och på det sättet förhindra tiggeri.15 

Fattigdomsattityder i Sverige och Europa 

Fattiga har alltid varit ett objekt för problematisering och har relaterats till sin omgivning på olika 

sätt i olika tider.16 Bronislav Geremek har undersökt de förändringar som föreställningar om 

fattigdom och den kollektiva nöden har genomgått genom den europeiska historien.17 Under 

medeltiden ansågs att fattigdom kunde vara ett sätt att uppnå frälsning, då ett asketiskt liv var ett 

efterföljansvärt exempel hämtat från Bibeln.18 Man kan också säga att fattigvården hade religiösa 

förtecken, detta gällde hjälpen till de fattiga genom bland annat allmosor som gavs till kyrkliga 

institutioner, ett medel som användes för syndernas förlåtelse. Under 1500-talet skedde en 

förändring i det europeiska samhället, det gällde dels den religiösa doktrinen och de kollektiva 

attityderna till fattigdom, samtidigt hittade man nya sätt att rättfärdiga mer negativa attityder till 

fattiga. Under både medeltiden och den nya tiden ansågs fattiga ändå ha någon form av värde. I 

den mer moderna tiden ses fattigdom som en enbart negativ företeelse. Detta syns i Conny 

Bloms undersökning av attityder och värderingar i den svenska offentliga vården 1533 – 1664. 

Han visar att synen på fattiga gick från aktning och vördnad till mer misstänksamhet om 

bedrägeri.19 Conny Blom har i likhet med Christina Unger undersökt reformationstidens syn på 

fattigdom och båda menar att fattigdom möttes med misstro som baserades på en tro att de hade 

en motvilja att försörja sig.20  Christina Unger har undersökt myndigheternas syn på 

fattigdomsproblemet under 1600-talet.  

Definitionen av ”fattig” kan förklaras på två olika sätt enligt forskarna. Den första definitionen 

kan beskrivas som att en person var tvungen att förlita sig på allmosor eller fattigvård för att 

täcka även de mest grundläggande dagliga behoven. Den andra definitionen beskriver personer 

som arbetade men som levde under existensminimum, dessa kallades arbetande fattiga. Den 

senare definitionen skulle innebära att de fattiga representerade mer eller mindre två tredjedelar 

av befolkningen i tidigmoderna europeiska städer. Den första och lite snävare definitionen är de 

                                                 

14  Edgren 2001, s.59ff. 
15  Pulma 1985, s. 71. 
16  Edgren 2001, s. 53f. 
17  Geremek 1991, s.14. 
18  Geremek 1991, s 29ff. 
19   Blom 1992, s.257 se även Blom1991; Unger, 1996. 
20   Ibid. 
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så kallade ”strukturella fattiga” som erkändes som mottagare av permanent hjälp och utgjordes av 

människor som inte kunde försörja sig grund av fysiska funktionshinder eller ålderdom, eller 

utgjordes av barn eller fattiga änkor.21 Även Christina Unger diskuterar fattigdomsbegreppet och 

menar att det skulle vara en för vid definition att räkna de som endast hade sin fysiska 

arbetsförmåga att tillgå utan några andra resurser. Samtidigt är det en för snäv definition att de 

som fick understöd och hjälp endast är de som räknas som fattiga, då det var myndigheternas 

hårda krav som då kategoriserade dessa. Den definition som Unger sedan ger är även den 

definitionen som kommer att vara gällande här:  

Man kan även se den som fattig som inte genom eget arbete kan försörja sig och sin familj- som 

inte når en levnadsstandard av existensminimum antingen det beror på sjukdom, åldersvaghet eller 

på att man visserligen är arbetsför men ändå inte av olika anledningar förmår klara sin bärgning. 

För att överleva behöver man hjälp. 22 

Fattigvård 

Kristendomens intåg bidrog till att omsorgen om behövande människor sträckte sig utanför 

det egna hushållet. Under medeltiden var hospitalen en plats för de spetälska. De fattiga och 

hjälplösa kunde få hjälp vid helgeandshusen.  Hospitalen förvaltades av kyrkan och även 

helgeandshusen hade en stark kyrklig koppling. Dessa två inrättningar kom under 1500-talet att 

slås samman till en. 23 Efter reformationen lades hospitalen under statlig förvaltning men den 

övriga fattigvårdsförsörjningen var fortsatt den lokala kyrkans och församlingarnas ansvar. Att 

fattigförsörjningen var lokalsamhällets ansvar fastställdes i 1642 års tiggarordning. Fattigstugor, 

både på landsbygden och i städerna, skulle uppföras. Det framgick också tydligt att det sociala 

skyddsnätet i form av släkt och andra anhöriga var den primära formen av omsorg. 

 Huvuddragen i tiggarordningen från 1642 stod fast hela 1700-talet, men 1763 tydliggjordes 

ansvarsfördelningen mellan staten och lokalsamhället. Socknen eller församlingen skulle ansvara 

för de äldre, sjuka och handikappade som inte klarade sin försörjning och stod utan anhöriga. På 

hospitalen skulle de individer som av olika anledningar inte kunde vistas ute i samhället intas.  Då 

det statliga ansvaret för fattigvården endast utgjordes av hospitalen, och då dessa var en 

begränsad del av den samlade fattigvården, framgår det tydligt att fattigvården i 1700-talets 

Sverige var en till största del lokal angelägenhet.24 År 1788 fastslogs även hemortsrätten vilket 

                                                 

21  Jütte 1994, s.50f. 
22  Unger 1996, s. 18. 
23  Sanden & Westling, s.3-5. 
24  Engberg 2005, s. 60. 
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innebar att den församling där en person senast varit skattskriven skulle ansvara för dess 

försörjning. Enligt Elisabeth Engberg så fanns det stora variationer för hur fattigvården lokalt 

bedrevs även in på 1800-talet. Från lagstiftarnas sida ansågs det inte nödvändigt med en nationell 

fattigvårdspraxis.25 Ulla Johanson har visat att de bestämmelser som fanns inte alltid efterlevdes. I 

exempelvis hela Finland fanns endast 3 fattighus under 1700-talet.26 Det fanns få fattigstugor i 

socknarna och det var lokala bestämmelser som var rådande. Istället kunde exempelvis 

fattigförsörjningen i socknarna skötas genom understöd från fattigkassorna, bidrag i form av 

spannmål eller andra livsmedel, rotegång, det vill säga att de fattiga försörjdes under en bestämd 

tid på en viss gård.27 Även i städerna var det församlingarnas ansvar att ta hand om sina fattiga 

men efterlevanden var där likt på landsbygden bristfällig. Hospitalen som var placerade i städerna 

fungerade ofta som stadens fattighus. Detta gjorde det svårt för befolkningen utanför städerna att 

komma in på hospitalen. Det fanns även flera exempel på enskilda adels- eller ståndspersoner 

som tog hand om fattiga i socknarna och städerna. 28 Till exempel fanns det i Norrköping ett 

Sjömanshus, som gav understöd till nödlidande sjömän eller avlidna sjömäns änkor och barn. 29 

Det som är viktigt att poängtera är att den statliga fattigvården endast utgjorde en mycket liten 

del av den totala. Resterande del av fattigvården förekom i flera olika variationer och reglerades 

av lokalsamhället. 

 I norra Europas protestantiska område det vill säga England, norra Tyskland och 

Skandinavien, utvecklades det en liknande offentlig fattigvård. Det har gått att urskilja två 

organisatoriska typer. På landsbygden, var hjälpen starkt grundad på natura: varor, bostäder, ofta i 

utbyte mot arbete. I urbana samhällen, uppstod hjälpen ur en medveten plan som förverkligades 

genom offentliga, privata eller kyrkliga initiativ. Naturaförmåner, kontantförmåner och 

institutionsvård kompletterade varandra. I sin renaste form kunde fattigvården i staden visas som 

en vetenskapligt baserad socialpolitik som byggde på teoretiska grunder. 30  Det är den urbana 

organisatoriska typen som den här studien fokuserar på då hospitalen var placerade i städerna. 

Fattiglagarna kunde ses som tiggerilagar och det går att göra två tolkningar av detta. Den ena 

kunde ses som ett uttryck för ett starkare behov av ordning och som åtgärder för att förhindra att 

invånarna besvärades. Den andra kunde ses som ett behov av en mer rättvis fördelning, då 

tiggeriet ledde till en ojämn fördelning. Den svaga led på den starkas bekostnad. Det kom krav på 

                                                 

25  Engberg 2005, s. 67. 
26 Pulma 1985, s.56. 
27  Johanson 1983, s. 230f. 
28  Johanson 1983, s. 228. 
29  Tham 1994 s. 308. 
30  Seip 1984, s. 17. 



18 
 

nya administrativa riktlinjer för att få ordning på ekonomi och social ordning i städerna. En 

administrativ omorganisation av fattigomsorgen och åtdragning av den sociala kontrollen över de 

fattiga kom att bilda ömsesidiga förutsättningar för varandra. Fördelning efter värdighet, det vill 

säga rätta och orätta fattiga, krävde registrering och klassificering.31  

Vad gäller forskningen om hur många som fick fattigvård, kan det vara svårt att ge en tydlig 

bild av detta på grund av bristfälliga källor. Vad vi oftast inte vet är hur många personer som 

ansökt om allmosor eller välgörenhet utan att fått ta del av den. Lyckligtvis finns några studier 

som behandlar detta problem. Robert Jütte har visat att antalet sökande och behövande var större 

än antalet platser eller tillgängliga medel.  Samma mönster visas i studier gjorda i Amsterdam, 

Florens samt Turin. I Florens i början av 1800-talet var det mindre än hälften av ansökningarna 

till en välgörenhetsinstitution som accepterades av dess företrädare. I 1700-talets Turin kunde 

inte ens de mycket gamla och svaga personer som ansökt om vård vara säkra på att ålderdom 

eller förfall skulle godtas som tillräckliga skäl för institutionell hjälp.32 

Genom en blick ut i Europa kan vi se att fattigvården och dess problem hade liknande 

karaktär på flera olika ställen.  Vid en jämförelse mellan fattigvårdsproblemet i Sverige, Danmark 

och Tyskland kan man se att det fanns likheter. Länderna gjorde förändringar i organisationen 

under 1700-talet. Sättet att hantera problemen med fattigdom och sättet att se på de fattiga hade 

gemensamma drag. 33 

Sandra Cavallo har undersökt vilka som stod för stödet till de fattiga och sjuka i Italien under 

1600-1700-talen. Cavallo menar att privata donatorer var av betydelse för fattigvården snarare än 

staten eller kyrkan. Vidare menar hon att historiker ofta har pekat på gemensamma faktorer 

bakom de initiativ som skapat nya fattigvårdsstadgar. I dem separerade man "äkta" och "oäkta" 

fattiga och utsatta de senare för förtryck och segregation. 34 Cavallos undersökning är både 

relevant och intressant då hon bland annat studerat hospitalets register över intagna och 

dokument angående antagning tillsammans med andra typer av dokument som visar att 

majoriteten av de intagna var intagna på frivillig basis. De intagna hörde inte till marginella 

grupper utan till de produktiva och etablerade delarna av stadens ekonomi. I själva verket var 

hjälpen begränsad till dem som var födda eller hade bott i staden en lång tid. Snarare än att vara 

en plats som inriktas på frihetsberövande av tiggare, verkar det undersökta hospitalet ha varit ett 

centrum för den arbetsföra befolkningen. Systemet för urvalet av ansökande som bedömdes som 
                                                 

31  Seip 1984, s.19f. 
32  Jütte 1994, s 53f. 
33  För det danska och tyska exemplet Se Bonderup 2002; Lindemann; I Health care and poor relief in 18th and 
19th century Northern Europe. 
34  Äkta och oäkta fattiga är detsamma som denna studie betecknar rätta och orätta fattiga. 
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värdiga att ta emot hjälp var hård.35 Detta resultat kan med fördel kopplas till resultaten i den här 

uppsatsen. 

Kopplingen mellan hjälp och privilegium är ett kännetecken hos välgörenhet i ett samhälle 

präglat av ancien régime. Detta blir särskilt tydligt om man undersöker olika former av hjälp som 

finns i de förindustriella europeiska samhällena till exempel den hemliga hjälp som gavs till de 

”shamefaced poor” som inte vågade tigga eftersom de hade fallit från en högre social rank. Detta 

verkade vara initiativ som hjälpte till att motverka en sorts fattigdom som kan ses som relativ, i 

förhållande till tidigare status, familjens ursprung, eller den livsstil som var lämplig för den sociala 

eller yrkesmässiga grupp som den behövande tillhörde. 36 

Katolska och protestantiska samhällen visade en nästan lika stark tendens att skilja mellan rätta 

och orätta fattiga. Det finns gemensamma drag i fattigvårdsreformer som antagits av ett antal 

europeiska länder, som kan sammanfattas av bland annat statens starkare roll, en ökad 

rationalisering, byråkratisering och professionalisering.37 

Rätta och orätta fattiga 
 
I Sverige användes begreppen rätta och orätta fattiga där de rätta inte kunde beskyllas för sin 

fattigdom medan de orätta hade egen skuld till deras fattigdom. Den offentliga fattigvården i 

landet var tillgänglig för de grupper av människor som ansågs som rätta fattiga. Distinktionen 

mellan rätta och orätta fattiga är av stor vikt för den här uppsatsen då det dels ger en bild av 

fattigdomsproblemet men också vilka som kunde få möjlighet att få hjälp. Detta ämne har 

berörts av både svenska och internationella forskare och det visar på ett fenomen som fanns på 

flera ställen. 

Vad gäller Sverige fastslog olika förordningar vilka som räknades in i de olika grupperna. Före 

år 1763 ingick i gruppen rätta fattiga dels de sängliggande, lytta, lama och blinda som inte kunde 

försörja sig själva genom tiggeri i sin hemort, dels föräldralösa barn, utfattiga änkor och åldringar 

som inte hade anhöriga som kunde ta hand om dem. Dessa grupper var de som skulle ha 

möjlighet att få en plats på hospitalen och fattigstugorna. Även gruppen husfattiga inräknades i 

rätta fattiga. Denna grupp bestod av de som hade husrum men på grund av ålder eller sjukdom 

inte kunde försörja sig.38   

                                                 

35   Cavallo 1989, s. 97f.  
36  Cavallo 1989, s. 99. 
37  Jütte 1994, s 100ff. 
38  Johanson, 1983, s. 221; Johanson 1984, s 24  
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År 1756 tillsattes en Hospitals- och Barnhusdeputation som skulle se över situationen på 

hospitalen.39 Deputationen klargjorde att det fanns tre grupper av rätta fattiga som skulle ha 

möjlighet att få vård.  

Grupp 1 innehöll personer som av ålderdom, skröplighet, sjukdom eller handikapp, utan 

anhöriga, inte kunde försörja sig. Grupp 2 innehöll personer som klassades som dårar och 

obotligt sjuka eller smittosamt sjuka. Grupp 3 innehöll barn, som var föräldralösa eller att 

föräldrarna inte hade möjlighet att försörja dem. Det var alltså dessa tre grupper av människor 

som skulle ha rätt till vård. Deputationen fann att den största gruppen intagna på hospitalen i 

städerna vid denna tidpunkt var Grupp 1 enligt ovan. Men deputationens slutsats var att denna 

grupp istället skulle tas om hand av respektive hemsocken. Hospitalen skulle istället vara en plats 

för dårar, obotligt sjuk samt smittsamt sjuka som återfanns i grupp 2. Grupp 3 det vill säga barn 

skulle tas om hand av särskilda barnhus.40 Genom detta renodlades hospitalen till att bli mer 

inriktade mot omhändertagande av sinnessjuka.  

 Med detta som utgångspunkt ser vi då att under den undersökta perioden skedde stora 

förändringar i fattigvårdens organisering. Dessa förändringar presenteras längre ner i detta 

kapitel.  Då det var de rätta fattiga som hade rätt till vård har dessa kriterier varit av stor vikt för 

den här uppsatsen, inte bara i förståelsen för hur synen på fattigdom och fattiga personer yttrade 

sig utan också för hur uppsatsens frågeställningar har operationaliserats.  Se kapitel 2 Metod och 

källmaterial. 

Åtskillnaden mellan rätta och orätta fattiga förekom även på flera ställen runt om i Europa. 

Historiker har i allmänhet poängterat att den åtskillnad som gjordes mellan rätta och orätta fattiga 

var ett viktigt steg i utvecklingen av mer rationella former av fattigvård och denna tudelning 

mellan fattigdomsgrupper fanns både i engelsk och skandinavisk lag. 41  

Steve Hindle menar att de rätta fattiga definierades i Engelska fattiglagar 1598 och 1601 

genom sin oförmåga att arbeta. Genom att undersöka de människor som inte fick ekonomiskt 

stöd samt angivna orsaker till varför de inte skulle få det, har han identifierat orsaker som 

fungerade som normer för hur en person som förtjänade att få hjälp skulle vara. Bland normerna 

för social värdighet som människorna förväntades följa fanns först och främst kyrkobesök. För 

de fattiga var det mest uppenbara sättet att visa att de var rätta fattiga, att närvara regelbundet på 

gudstjänsterna. Genom att delta visade de inte bara att de deltagit i gemensamma ritualer av 

vördnad, men det har också visats att de visste sin sociala rang och att de fruktade Gud. Därefter 

                                                 

39  Johanson, 1983, s. 272f. 
40  Johanson 1983, s. 274f. 
41  Seip 1984, s. 18. 
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var ett viktigt kriterium flit, eller att den fattige åtminstone hade en vilja att arbeta. I praktiken 

tycktes fattigvården snarare försöka bevara drivkrafterna för att lönearbeta än att vara en fråga 

om att möta behoven för de fattiga.42 Berusning eller förargelseväckande beteende sågs som 

fördärv av den egna moralen och detta skulle såklart undvikas för att få hjälp.43 Den som 

förtjänade hjälp skulle också visa att de hade uppfostrat sina barn på ett korrekt sätt. De skulle 

lära sina barn om flit och sparsamhet och inte uppmuntra vanor om sysslolöshet.44 Slutligen 

skulle också de i behov av hjälp visa sin vördnad och tacksamhet för hjälpen samt visa respekt för 

skattebetalarna och församlingens ämbetsmän.45 Hindles kategoriseringar av orsaker till varför 

människor skulle få stöd visar på samhällets syn på hur en god medborgare skulle vara. Liknande 

metod har använts i den här studien men har resulterat i andra kategoriseringar något som 

presenteras närmare kapitel 5 Empirisk undersökning. 

Thomas Sokoll har belyst frågan om upplevelsen av ålderdom hos fattiga genom att undersöka 

brev från de fattiga som skrevs till de som förvaltade fattigvården i England mellan 1780-1834.46 

Sokoll har bland annat visat på att de flesta av breven berörde arbete som ett argument, antingen 

genom att visa att avsändaren fortfarande arbetade trots sin ålder men inte tjänade tillräckligt för 

att klara sig, eller att personen på grund av ålder var sjuk eller svag och inte längre kunde arbeta.47 

Sokoll menar att upplevelsen av att vara gammal också är starkt kopplad till förmågan arbeta och 

den fysiska kapaciteten.48  

Vilka fanns på hospitalen? 

Den här studien undersöker bland annat vilka som fanns på hospital under 1700-talet. Med 

begreppen rätta och orätta fattiga i åtanke kan vi ana vilka som fanns på hospitalen. I finland 

under frihetstiden har Panu Pulma visat att kvinnor var de som var den överlägset största 

gruppen bland understödstagande av hela fattigvården, de utgjorde ungefär mellan 50- 70 % av 

understödstagarna under perioden. Männen utgjorde endast mellan 22-25 % av totala andelen 

understödstagare.49 Tidigare forskning om vilka som fanns på hospitalen har baserat sina resultat 

på olika typer av undersökningar. I den här uppsatsen kommer fokus för undersökningen att 
                                                 

42  Hindle 2004, s 42. Se även Blom 1992, s.250 om betydelsen av arbete och arbetsamhet. 
43  Hindle 2004, s 45. 
44  Hindle 2004, s 46. 
45  Hindle 2004, s 47. 
46  Fattigvården i det här fallet handlade om bidrag och inte om att de ansökte om att bli omhändertagna vid 
ett fattighus eller liknande. 
47  Sokoll 1997, s. 144 
48  Sokoll 1997, s. 147 
49  Pulma 1985, s.56. 
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ligga på de fattiga som sökte till hospitalen, något som tidigare inte har berörts i någon större 

utsträckning.  

Tidigare forskning om vilka som i praktiken fanns på hospitalen visar att under 1500-1600-

talen var hospitalen en plats för personer som var fattiga och sjuka och som inte kunde försörja 

sig själva, bland dessa fanns också sinnessjuka. Bengt Erik Eriksson har studerat psykiatrins 

förhistoria, det vill säga fram till slutet av 1700-talet till början av 1800-talet, i Sverige. Att innan 

psykiatrins genombrott betecknas enbart som sinnessjuk var inte en orsak i sig att bli intagen på 

hospital utan det handlade istället om att personen ifråga skulle vara så pass begränsad av 

sinnessjukdom så att inga försörjnings eller omvårdnadsmöjligheter fanns. Hjonen vid hospitalet 

karaktäriserades inte utifrån vad de led av. Därför kan det vara svårt att fastslå hur många som 

var sinnessjuka.50 Intagning på hospital kunde vara en sista utväg, om det inte fanns några andra 

möjligheter. Det var dyrt att inlösas på hospitalen. Om någon önskade få en plats på hospitalet, 

fick denne då ansöka om det. Det var dock många som fick avslag och många som fick vänta 

länge på att få komma in eftersom hospitalen var överfulla och hade låg omsättning.51 

 Mats Morell har visserligen undersökt hospitalshjonens livsmedelskonsumtion 1621-1872 vid 

några svenska hospital, men hans resultat baserar sig på källmaterial från de olika hospitalens 

arkiv och är således jämförbara med de arkiv den här studien baseras på. I hans undersökning 

finns en fördjupning rörande de intagna hjonen. Något som är tydligt är att fram till 1760-talet 

var majoriteten av de intagna kvinnor. Han skriver att ”det typiska hjonet vid de undersökta 

hospitalen var en kvinna i 60-årsåldern”.52 Men att det också fanns stora variationer utöver detta 

”typiska hjon”. Detta stämmer också för de hospital jag har undersökt. Dock menar han att 

andelen kvinnor sjönk mot slutet av 1760-talet, parallellt med att hjonens medelålder sjönk. Detta 

resultat kopplas till att nya bestämmelser gällande vilka som skulle intas på hospitalen började 

gälla, fattiga och åldringar skulle få ge plats åt sinnessjuka. Morell menar att den förändring som 

skedde i praktiken beror på de organisatoriska förändringar som infördes 1763.  

Åke Sandholm som främst har undersökt den andliga omsorgen om de intagna på hospital i 

1700-talets Finland betonar betydelsen av inlösningsavgiften, han menar att 

hospitalsföreståndarna inte fick ta in någon som inte kunde erlägga avgiften.53 Enligt 1619 års 

förordning låg den på 20 daler silver eller 60 daler koppar, år 1763 var avgiften på 100 daler 

                                                 

50  B E Eriksson 1989, s.190. 
51  B E Eriksson 1989, s.191. 
52  Morell 1989, s.165. 
53  Sandholm 1973, s.173. 
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silvermynt.54 För de som inte hade möjlighet att betala samlades pengar in av invånarna i socknen 

och i vissa fall från kyrkans kassa. Under 1700-talet behövdes också ett intyg på personens 

kristendomskunskaper och leverne.55  

Utöver indelningen i rätta och orätta fattiga fanns det redan under 1500-1600-talen personer 

som ansågs ha större rätt än andra att få hospitalsvård, bland annat ansågs personer som tjänat 

kronan ha större rätt än andra att få vård vid hospitalen, framförallt syftades det till sjuka och 

skadade soldater.56 En annan grupp personer som hade en förmån var gamla och sjuka inom 

prästerskapet, det gällde både prästmän men också deras fruar och barn. Prästmännen som togs 

in tilldelades dubbla portioner.57  

Det var fler sökande än platser på hospitalen, domkapitlet hade god insyn i de sökandes behov 

av vård och underhåll. Vissa personer kunde delvis få försörjning från hospitalen vilket innebar 

att de bodde hemma men fick ett understöd.58 Föräldralösa barn som inte hade några släktingar 

kunde få en plats på hospitalen. Barnen fick vara på hospitalen fram till dem var 13-14 år gamla.59  

Anders Åman som har gjort en arkitekturhistorisk studie av den offentliga vården under 1800- 

och 1900-talet menar att hospitalen var statliga fattigvårdsanstalter som var avsedda för de som 

var obotligt sjuka och de som hade svårast att försörja sig själva. 1750 skickades ett cirkulär ut till 

landshövdingarna i landet där det stod att antalet ”vanvettiga” inte fick överstiga antalet som hade 

förståndet i behåll då de behövdes som övervakare till de vanvettiga. Fattigvården blev så 

småningom kommunernas ansvar och lasarett och kurhus inrättades, runt 1800 hade sinnessjuka 

blivit den dominerande gruppen på hospitalen.60 I en magistratsberättelse om Nyköpings 

hospitals historia från 1754 framkommer att det är vissa grupper som inte ska tas in på hospitalet, 

det gäller personer som var till förståndet rörda eller personer med fallandesot. Det var alltså vid 

den här tiden inte ett sinnessjukhus, utan en plats för kroniskt kroppsskadade personer. Man kan 

dock inte utesluta att personer som led av psykiska åkommor ändå fanns på hospitalen.61 I början 

                                                 

54  Ibid. s.173. 100 daler silvermynt år 1763 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 5328 SEK år 
2009 mätt med konsumentprisindex. Källa: http://www.historia.se/ 
55  Sandholm 1973, s. 174. 
56  Ibid. s. 174. 
57  Ibid. s. 177. 
58  Sandholm 1973 s. 180. 
59  Ibid. s.181. 
60  Åman 1976, s. 25. 
61  T Eriksson 1991, s.82. 
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av 1780-talet förändrades dock klientelet på hospitalen, och verksamheten skulle främst ta hand 

om personer med beteendestörningar, efterblivna och sinnessjuka.62 

 Från fattigvård till sinnessjukvård 

Under första halvan av 1700-talet sköttes fattigvården i städerna som den hade gjorts under 1600-

talet. Hospitalen användes som fattighus.63 En central händelse under den undersökta perioden 

var Hospitals och barnhusförordningen år 1763. Denna förordning medförde att hospitalen 

skulle komma att ändra karaktär från fattiginrättningar till sinnessjukhus.  

I Sverige – Finland fanns det år 1753 42 hospital varav 38 låg i nuvarande Sverige. Under 

perioden mellan 1777-1795 lades 11 hospital ned. Ytterligare 11 hospital lades ner mellan 1824-

1841, nedläggningen berodde på besparingar genom personalinskränkningar och en 

effektivisering genom rationalisering av verksamheten. År 1823 meddelade Riksdagen att målet 

var att det endast skulle finnas 6 hospital- centralhospital, i riket, dessa skulle specialisera sig på en 

grupp- de sinnessjuka.64 

Förordningsändringar 

Olika förordningar och stadgar infördes under 1500- och 1600-talen vilka drog upp målsättningar 

och handlingsplaner för hur vården skulle fungera och administreras. I 1571 års kyrkoordning 

fastslogs skillnaden mellan hospital och fattighus och där hospitalen skulle finnas i städerna.  

Enligt 1624 års hospitalsordning, som har kallats den första fattigvårdsförordningen i Sverige, 

och vidare tiggarförordningen 1642, befästes åtskillnaden mellan socknens fattigvård och 

hospitalens åtaganden.65  

För året 1737 finns en översiktlig bild av hur fattigvården bedrevs i landet. Detta efter att 

Kunglig Maj:t givit uppdrag till Krigs- och Kammarkollegierna att undersöka hur man skulle ta 

hand om sinnessjuka, efter att två sinnessjuka officerare blivit nekade vård vid Vadstena 

krigsmanshus året innan. Kunglig Majt: skrev ett brev till samtliga landshövdingar och 

konsistorier i landet och bad om skriftliga upplysningar om fattighus och hospital samt deras 

ekonomiska ställning.66 Ulla Johansson konstaterar att efterlevnaden av att införa fattigstugor var 

                                                 

62  Ibid. s. 85. 
63  Johanson 1983, s.232. 
64  Johanson 1983, s. 23f. 
65  Sanden & Westling.s. 6. 
66  Johanson 1983 s. 225.  
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svag i landet.67 Det var sedan 1642 års tiggarförordning lagstadgat att varje församling skulle 

bygga fattighus men detta åtlyddes inte bättre i städerna än på landsbygden. Städer som hade 

hospital använde dessa som lokala fattighus i viss utsträckning och därför brydde de sig inte om 

att bygga fattighus.68 

Tiggarordningen hade en tanke om att det skulle finnas en uppdelning mellan vilka som skulle 

få hjälp vid hospitalen och vilka som skulle försörjas av fattigvården i socknarna.  

Under 1700-talet började filantropiska och humanitära idéströmningar spridas i Sverige och 

Europa. Både ekonomi och vård ansågs vara av betydelse inom dessa idéströmningar, men 

framförallt uppmärksammades barnens intressen. Det ansågs vara bättre att hjälpa barn istället 

för att lägga ner stora summor på hospital som mestadels inhyste gamla personer, eftersom det 

var befolkningsbrist och barnen kunde göra nytta för samhället i framtiden. År 1763 i Hospitals 

och Barnhusförordningen klargjordes skillnaden mellan vilka som hade rätt till vård i fattighus 

respektive hospital. Tillkomsten av 1763 års förordning medförde att styrningen av hospitalen 

blev mer centraliserad men att fattigvården i stort var en obligatoriskt åtagande från 

lokalsamhället. Under 1770-talet byggdes allt fler fattighus och fattigkassor som försörjde de 

fattiga, detta lyckades framför allt i städerna. 69 Barnens omsorg var en viktig förändring, detta 

genomfördes genom att strukturera om hospitalen från fattighus till vårdhem för obotliga, 

överskottet skulle gå till barnens försörjning. I och med detta höll centralmakten koll på 

hospitalen och dess ekonomiska förvaltning.  För de rätta fattiga förbättrades villkor under senare 

delen av 1700-tal då understöd fastställdes och debiterades av församlingarna. I praktiken blev 

genomförandet av 1763 års förordning svårare än väntat, fattighjonen skulle enligt förordningen 

flyttas till församlingars fattighus eftersom endast sinnessjuka och smittsamma skulle vara på 

hospitalen.70 Detta kan ställas mot ovan nämnda Morell, som menar att han kunnat se större 

konsekvenser av förordningsförändringens efterverkningar. Morells resultat kan förklaras av att 

han undersöker en längre period samt andra hospital. 

  Eva Eggeby har i en genomgång av remisser från Danvikens dårhus kategoriserat intagningsskäl 

där säkerhetsaspekten var en av de viktigaste. Mellan 1770-1779 angavs även fattig som ett 

antagningsskäl, det var något större andel kvinnor än män som angav detta. Eggeby menar att 

detta kunde ha uppgivits för att de intagna skulle få fri vård.71 Av Eggebys undersökning 

                                                 

67  Ibid. s.228.  
68  Johanson 1983, s 233. 
69  Johanson 1983, s. 285. 
70  Johanson 1983, s. 278. 
71  Johanson 1983, s.170. 
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framgår att en stor andel av ansökningarna till dårhuset kom från andra inrättningar, och en stor 

del av dem kom från fattighusen, det rörde sig om 17 procent. Personerna som det rörde sig om 

kunde inte längre vårdas på fattighusen, då de uppfattades som våldsamma eller störande.  

Den mest överrepresenterade gruppen på Danvikens dårhus mellan åren 1770-1779 var från 

de undre skikten det vill säga personer med bakgrund som gesäll, hantlangare, arbetare och 

soldater. Här har Eggeby även inkluderat fattighjon och fångar.72 Men enligt en sammanställning 

var inte fattighjon och fångar överrepresenterade på dårhuset, de utgjorde endast 2,8 procent. 

Det undre skiktets överrepresentation skulle bero på att de i större utsträckning saknade ett 

socialt skyddsnät och anhöriga samt att deras utsatta situation ledde till att omgivningen inte var 

så tolerant när de uppvisade ett ”sjukt” beteende.73 Under 1770-talet visade det sig också att 

intagna kvinnor på dårhuset var i majoritet.  

Omsorg eller social kontroll? 

Som tidigare beskrivits förändrades fattigvården och omsorgen om de psykiskt sjuka mot 

slutet av 1700-talet. Ett särskiljande av de psykiskt sjuka började framträda. Man skiljde alltså 

mellan omsorgen av de fattiga och omsorgen av de psykiskt sjuka. 

Den franske filosofen Michel Foucault och hans verk Vansinnets historia under den klassiska 

epoken är ett känt inlägg i debatten om synen på sinnessjuka och deras omhändertagande. Hans 

verk beskriver de som avvek från samhället, de som inte passade in i normen - de vansinniga. 

Foucault behandlar likaså makt och vem som har rätt att göra anspråk på begreppen förnuft 

respektive oförnuft. Här framställs också strukturerna för hur avskiljandet av de vansinniga 

ideligen varierade fram till psykiatrin tog ett mer professionellt uttryck i slutet av den klassiska 

epoken. 74  Vid de gamla leprosierna, placerades diverse avvikare; fattiga, vagabonder och 

kriminella.75 Genom att ”spärra in” dessa avvikande personer kunde man skapa sysselsättning för 

dem och därmed betona arbetets etiska värde, bekämpa fattigdomen samt reglera pris- och 

lönenivåer. Foucault gör gällande att det främsta syftet med ”inspärrningen” var att skapa social 

ordning.76 Detta skedde i Frankrike under 1700-talet- den klassiska epoken. Enligt Foucault 

grundades detta på samhällsekonomiska skäl, då de som inte var vansinniga var i stånd till att 

                                                 

72  Johanson, 1983, s. 176. 
73  Johanson 1983, s. 180ff. 
74  Foucault 2010, s. 32. 
75  Foucault 2010, s.38. 
76  Foucault 2010, s. 68f. 
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arbeta och således också borde arbeta. Därmed avskiljdes de vansinniga allt mer från sitt sociala 

sammanhang i samhället i stort.77 

Eva Eggeby har prövat några av Foucaults hypoteser i sin undersökning av Danvikens dårhus 

och ställer sig kritisk till hans hypoteser.  Den första hypotesen hon utgår ifrån är att ”de 

vansinniga efterträdde de leprasjuka som ritualiserat utstött grupp”.78 Den andra tesen är ”vården 

av de vansinniga var till för att befria samhället från ’onormala’ individer samt korrigera de 

intagnas beteenden”.79 Den första hypotesen, menar Eggeby, kan inte överföras på Danviken, de 

leprasjuka fanns kvar på hospitalet i mer än 50 år efter att de vansinniga hade börjat urskiljas som 

grupp och blev således inte ersatta. Varken formerna för intagande eller den isolerade placeringen 

av hospitalet pekade på att de vansinniga skulle vara mer ritualiserade än andra.80 Vad beträffar 

den andra hypotesen menar Eggeby att det inte går att styrka att Danviken användes som 

normalisering eller korrektionsanstalt, då de som ansågs som ”obekväma” var relativt få i 

jämförelse med ”vanliga vansinniga”.81 Vårdandet av de sinnessjuka var baserat på praktiska och 

ekonomiska grunder, inte på ett rituellt fördömande av gruppen vansinniga.82 Allmän kritik mot 

Foucault brukar beröra hans brist på empiri och att han ibland presenterar detaljer som inte är 

sanningsenliga. Eggeby menar också att han är alldeles för generell och otydlig.83 Istället 

presenteras en alternativ tolkning som handlar om civilisering och humanisering av 

sinnessjukvården.84 Eva Eggeby representerar ett civiliseringsperspektiv och menar att det går att 

se en humanisering i synen på de mentalsjuka. Hon menar att det gick från att hospitalen ville 

”befria samhället från en börda” till att en mer humaniserad syn på sinnessjuka framträdde. Då 

blev det uttalat i förordningarna att de intagna inte fick misshandlas eller förnedras. 

Humaniseringen började ta form under den andra delen av 1700-talet, men att det gick trögt att 

förändra de gamla strukturerna inom sinnesjukvården.  

Det finns andra ståndpunkter i den här diskussionen som kan vara värda att nämnas, Roger 

Qvarsell behandlar utvecklingen av sinnessjukvården under 1800-talets Sverige. Qvarsell 

diskuterar introduktionen av behandlingstanken som fick genomslag på 1800-talet, vilket innebar 

                                                 

77  Foucault 2010, se kapitel 2  “Den stora inspärrningen” bl.a. s.85. 
78  Eggeby 1996 s.216 samt Foucault 2010s.38. 
79  Eggeby 1996 s. 217 samt Foucault 2010, s.91. 
80  Eggeby 1996 s. 224. 
81  Ibid. s. 236. 
82  Ibid. s. 240. 
83  Ibid. s. 241. 
84  Eggeby 1996, s. 242f. 
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en förskjutning i synen på de sinnessjuka, då de tidigare inte ansågs vara mottagliga för 

behandling.85  

För att återkoppla till frågan om fattigdomsattityder kan man säga att under tidigmodern tid 

var synen på de fattiga präglad av skepticism vilket går att jämföra med medeltidens mer 

vördnadsfulla hållning mot de fattiga. Detta kunde bland annat ses genom de distinktioner som 

gjordes i försök att dela upp vilka som skulle ha möjlighet till hjälp och inte och förbjuda tiggeri. 

Enligt Conny Blom försökte myndigheterna lösa ett socialt problem som om det vore ett 

ordningsproblem vållat av lata människor som inte ville arbeta.86     
Fattigvårdspolitiken under det borgerliga samhällets framväxt under 1800-talet har Birgitta 

Jordansson studerat med ett tydligt genusperspektiv. Hon poängterar att fattigvårdspolitiken var 

av fostrande karaktär. Fattigunderstödet framstod som en belöning eller ersättning för hur den 

individuella skyldigheten mot samhället uppfylldes. Det fanns olika förväntningar på kvinnor och 

män. En arbetsför man kunde inte anses som rätt fattig eftersom det var mannens skyldighet att 

försörja sig själv. En fattig kvinna ansågs som rätt fattig då förväntningarna på hennes 

försörjningsmöjligheter och ansvar var begränsade. 87 Detta är relevant då det visar på olika 

förutsättningar för kvinnor och mäns tillgång till fattigvården under 1800-talet, något som skulle 

kunna spåras tillbaka även till den här studiens undersökningsperiod. Birgitta Plymoth visar även 

hon på en liknande ståndpunkt, även hon har studerat 1800-talet och menar att fattigvårdens 

utveckling mot mer humaniserande parallellt kategoriserades de behövande utifrån till exempel 

klass och kön vilket bidrog till att fattigvårdspolitiken utövade en form av social kontroll . 

Plymoth menar vidare att kvinnor generellt sätt fick lättare tillgång till fattigvård än män på grund 

av hur kvinnligheten uppfattades.88 Båda visar här på tecken på social kontroll av de som var 

fattiga och behövande. 

Diskussionen kring civilisering och disciplinering har länge förts inom forskningen. De 

förändringar som genomfördes var som sagt framförallt riktade mot vård av sinnessjuka och 

barn. Civilisering och disciplinering befinner sig på olika sidor av en skala. De är på ett sätt 
                                                 

85  Roger Qvarsell 1982, s.22. Ännu en teori representeras av Jonas Larsson 2001 som också tar upp 
behandlingstanken. Behandlingen skulle ske utan våld och tvång, den nya behandlingen blev en ”vision” för hur 
vården skulle organiseras. Larsson diskuterar behandlingstanken i förhållande till samhället, om behandlingstanken 
ska förstås som en disciplinerande perspektiv, ett sätt att utföra social kontroll eller ett civiliserande perspektiv  där 
humaniseringsprocessen i samhället syns. Vad Jonas Larsson menar är att dessa två sätt att se på behandlingstanken 
inte ska ställas mot varandra utan ses som två komponenter i behandlingstanken. Både humanisering och 
disciplinering förklarar samma ”handling”, samma behandlingstanke.  Larsson menar att civiliseringsteorin har varit 
den rådande synen fram till 1960-talet. Vad disciplinerningsteoretikerna, t ex Foucault, menar är att utvecklingen är 
ett uttryck för social kontroll.  
86  Blom 1991, s.69. 
87  Jordansson 1998, s. 83. 
88  Plymoth 2002, s. 310f. 
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ytterligheter och används ofta i diskussioner om psykiskt sjuka. Den här studien behandlar 

omsorgen om de fattiga och en tid då särskiljandet av psykiskt sjuka ännu inte hade genomförts 

fullt ut. Inom fattigvården kan civilisering ses som en process för humanisering och omsorg. En 

ökad disciplinering inom fattigvården kan ses som en metod för social kontroll från de styrandes 

sida. Jag har istället för civilisering och disciplinering valt att använda mig av begreppen omsorg 

och social kontroll för att få ett mer nyanserat verktyg i diskussionen om fattiga.  Därför är det 

intressant att undersöka om fattigvården var ett medel för social kontroll och ordning eller om 

den istället kunde visa på omsorg och ett humanistiskt tänkande från samhället. Det blir särskilt 

intressant om det var så att det var olika förutsättningar för kvinnor och män. Genom att studera 

ansökningsbrev och förslag till hospitalen kan samhällets syn på fattigvården, det vill säga. som 

ett medel för social kontroll eller omsorg, urskiljas.  
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Bakgrund 

Allmän historisk överblick  

Situationen i Sverige-Finland i början av 1700-talet var eländig. I början av 1700-talet var Sverige i 

krig, Stora Nordiska kriget (1700-1721) som var förödande för landets ekonomi. Sveriges 

befolkning var utarmad och det fanns endast begränsade möjligheter att hjälpa de fattiga. 

Sommaren 1719 angreps stora delar av den Svenska östkusten, från Gästrikland i norr till 

Östergötland i söder, av ryska styrkor som kom och ödelade flera städer, de brände ner 

bebyggelse och plundrade befolkningen på spannmål, livsmedel och boskap.89 När frihetstiden 

(1719-1772) började var krigen i princip avslutade, men soldater och flyktingar i stora mängder 

kom till Sverige och dessa försörjde sig genom tiggeri trots att detta var förbjudet. Under 

frihetstiden hade kungen inte längre den styrande makten ensam. Den svenska riksdagen hade 

ovanligt mycket makt. Det var en tid främst präglad av inrikes oroligheter. Utöver det var Sverige 

även inblandat i två krig, Hattarnas ryska krig (1741-1743) och Pommerska kriget (1757-1762) 

vilka ledde till ekonomisk katastrof för Sverige. Vid Gustav III statskupp 1772 ökade åter 

kungens makt. Mellan 1788 och 1790 var Sverige i krig med Ryssland. Gustav III sköts år 1792 

ihjäl av en adlig sammansvärjning.    

Sveriges folkmängd under perioden 

Befolkningsstatistik finns från 1750 och framåt. Under perioden 1750 – 1790 ökade Sveriges 

befolkning med ca 18,5 procent. Åldersfördelningen i befolkningen låg relativt stabil över 

perioden och högst andel av befolkning var mellan 20 och 29 år.90  

Medellivslängden för perioden var högre för kvinnor än för män men skillnaden planar ut 

efter 65 år.  Detta visas i tabell 3 nedan: 
Tabell 3 - Återstående medellivslängd för åren 1751-2011 

        
År Återstående medellivslängd i antal år    
 Män      Kvinnor     
 Vid Vid Vid  Vid Vid Vid 
  födelsen 50 år 65 år   födelsen 50 år 65 år 
1751-1790 33,72 18,16 10,02  36,64 19,59 10,51 

Källa: SCB 1969 

 
                                                 

89  Johanson 1983, s. 242. 
90  Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning Andra upplagan 1720-1967 SCB, AB Allmänna Förlaget KL 
Beckmans Tryckerier AB Stockholm, 1969 
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Befolkning efter stånd och sysselsättning 

Gällande befolkningens stånd och sysselsättning befann sig de flesta under perioden i grupperna 

”bönder” samt ”Menige allmogens barn och tjänstefolk” .91  För åren 1751 respektive 1772 var 

dessa två gruppers andel av befolkningen över 15 år 57 procent respektive 58 procent.   

Gruppen fattiga som i statistiken även innefattade sjuka och fångar uppgick för de två aktuella 

åren till 3,5 respektive 3 procent av befolkningen över 15 år. För året 1772 har även antalet 

fattiga, sjuka eller fångar redovisats för gruppen under 15 år och uppgick till 0,17 procent av den 

aktuella gruppen.  Värt att notera gällande fattiga, sjuka samt fångar är att gruppen för bägge åren 

var överrepresenterad av kvinnor vilket visas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4 - Befolkningen efter stånd och sysselsättning 1751 och 1772 

Stånd, Sysselsättning 1751 1772 
  Män Kvinnor Barn under 15 Män Kvinnor Barn under 15 
Fattiga och sjuka; fångar 8 359    31 389    … 8 227    29 486    1 056    
Summa Total 552 622    598 836    594 429    607 293    645 060    623 448    

Källa: Omarbetad information från SCB 1969 

Andel av män över 15 år som återfinns i gruppen är 1,5 procent respektive 1,4 procent. För 

kvinnor är motsvarande siffror 5,2 procent respektive 4,6 procent.  

Hospitalen– kort historisk bakgrund 

 De första hospitalen uppfördes under medeltiden och var från begynnelsen till för personer med 

spetälska. Det fanns många sådana hospital runt om i Europa, då spetälskan var ett stort 

problem. I Sverige och Norden fanns också sådana hospital även om spridningen av spetälska 

inte var lika omfattande som i övriga Europa, i det nuvarande Sverige vet man att det har funnits 

26 spetälskehospital. Spetälskehospitalen drevs av kyrkan och finansierades med hjälp av 

donationer och allmosor. Hospitalen var belägna utanför staden och bebyggelsen dominerades av 

en kyrka.92 

Under samma period fanns också helgeandshus, som istället var inriktade mot att ha omsorg 

om fattiga och andra i behov av hjälp. Distinktionen mellan hospital och helgeandshus, kan 

ibland vara svår att fastställa. Under slutet av medeltiden minskade spetälskan och behovet av 

särskilda institutioner för ändamålet behövdes inte mer. Hospitalen förstatligades under 1500-

talet, då förstatligande de kyrkliga egendomarna genomfördes. Efter reformationen skulle staten 

                                                 

91  En stånds-, ej en yrkeskategori, som bl.a. omfattade också andra befolkningsgrupper på landsbygden, exempelvis 
den indelta armén, hela bergshanteringen och lanthantverket. 
92  Åman 1976, s. 21f. 
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disponera över dem och i och med detta slogs hospitalen och helgeandshusen samman. Även om 

de från och med nu skulle vara under statlig regi var likväl kyrkan i allra högsta grad fortfarande 

inblandad.93  

 

                                                 

93 Sanden & Westling, s.5f. 
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Empirisk Undersökning 

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen. I kapitlets början presenteras de för 

studien mest relevanta städerna, detta för att ge en kontext till hospitalen i dessa städer. Därefter 

är kapitlet uppdelat i tre delar där resultat från de olika materialen presenteras. De tre delarna 

utgår från förteckningar över intagna vid hospitalen, ansökningsbrev från sökande till hospitalen 

respektive förslag från sysslomannen till biskopen. 

Undersökta städer 

Linköping 

Linköping var och är stift och residensstad i Linköpings stift respektive Östergötland län. Staden 

hade även ett läroverk.94 Linköping drabbades av en stor stadsbrand år 1700 och av pest år 1711. 

Linköpings hospital var ett kronohospital, det vill säga ett statligt hospital. Landshövdingen 

hade det yttersta ansvaret och uppsikt över hospitalet. I och med 1686 år kyrkoordning 

preciserades landshövdingens ställning och inflytande men det var inte så det fungerade i 

realiteten. Biskopen och konsistorium handlade mer och mer självständigt i hospitalets 

angelägenheter och landshövdingen lade sig oftast inte i. Landshövdingen och biskopen skulle 

båda leda hospitalet. Landshövdingen, biskopen och konsistoriet skulle bestämma vilka som 

skulle få intas i hospitalet. Ansökningarna skickades till landshövdingen men besluten i det 

undersökta materialet togs av domkapitlet. I praktiken gick det oftast till så att hospitalets 

syssloman föreslog någon till intagning. Förslaget gick sedan till biskopen som fattade beslut som 

senare underställdes landshövdingen.95 Det fanns även intagningsvillkor för de som ville komma 

in, man var tvungen att vara infödd samt ha ett gott rykte.96 I ett cirkulär från domkapitlet den 26 

juni 1764  står att det inte längre räckte med endast ett intyg från prästen. För att komma in på 

hospitalet behövdes också en fältskärsattest, ett intyg från en fältskär rörande en persons hälsa 

och kroppsskador.97 Hospitalet i Linköping stängde i slutet av 1770-talet och i samma lokaler 

infördes senare länslasarettet.98 Förutom hospitalet fanns ett arbetshus för vanartiga och 

                                                 

94  Tham 1994, s. 248. 
95  Westling 1919, s.12ff. 
96  Ibid. s.4. 
97  Westling 1919, s. 18. Förklaring till fältskärsattest har hämtats från 
SAOB: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
98  Tham 1994 s. 267. 
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sysslolösa personer från länet i allmänhet.99 Stadens befolkningsantal var under andra halvan av 

1700-talet mellan 2000- 3000 personer.100  

Norrköping 

Norrköping, som var en sjö- och stapelstad hade det svårt i början av 1700-talet.  Mellan åren 

1710 och 1711 härjade pesten, vilket medförde att 2694 personer omkom, i stort sett halva 

stadens befolkning. År 1711 samt 1713 drabbades staden även av två eldsvådor. År 1719 blev 

staden dessutom svårt härjad av ryska styrkor.101  

Stadens näringar bestod främst av handel, sjöfart, fabriker, manufakturer och skeppsbyggeri. 

Fabriksrörelsen var gammal i staden, till exempel fanns privilegier för vanttillverkning från 1630-

talet.102 År 1760 fanns 16 fabriker i staden och till år 1794 hade denna siffra vuxit till 40 

stycken. 103 Stadens befolkning låg i början av 1700-talet mellan 5000- 6000 invånare men efter de 

svåra åren i början av seklet gick antalet ner till mindre än hälften. Under senare delen av seklet 

repade man sig och på 1790-talet hade man närmare 9000 invånare.104 Av stadens befolkning år 

1794 bestod 365 personer av manufakturarbetare. Samma år fanns det 946 stycken ”gamla och 

sjuklige samt oföre”105.   

I Norrköping fanns ett Kronohospital och två fattighus. Hospitalet lades ner år 1777 och likt 

Linköping grundades istället ett lasarett på platsen år 1785. De två fattighusen var, fattighuset 

grundat år 1754 och fattigarbeteshuset grundat år 1784. Dessa två löd under fattigvårdstyrelsen 

där stadens kyrkoherde var ordförande. Det fanns också inrättningar med särskilda direktioner 

finansierade av donationer som till exempel Gustavianska barnhuset från 1772 samt 

Sjömanshuset, som gav understöd till nödlidande sjömän eller avlidna sjömäns änkor och barn, 

grundat år 1746. 106 

 

 

 
                                                 

99  Tham 1994 s. 266. 
100  Ibid. s 248 
101  Tham 1994 s. 277. 
102  Ibid. 288. 
103  Ibid. s. 294. 
104  Tham 1994 s 278. 
105  Ibid. s. 308. 
106  Ibid. s. 308. 
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Söderköping 

Söderköping var en sjö- och stapelstad som under 1700-talet förlorade sina privilegier till 

Norrköping.107  Till exempel sökte Norrköping vid 1731 års riksdag om att få Söderköping tillagt 

som sin manufakturplats. År 1711 härjade, liksom i Norrköping och Linköping pesten och 211 

personer dog. Befolkningsantalet i staden låg runt 800 invånare under den aktuella perioden.108 

Hospitalet i Söderköping lades ner år 1786 och de då intagna flyttades över till Vadstena 

hospital109. 

Vadstena  

I Vadstena, som för tiden var en uppstad, fanns i mitten av 1700-talet en betydelsefull 

kammarduksfabrik. Den hade över 200 anställda.110 Befolkningsantalet i staden låg under den 

undersökta perioden mellan 1200-1600 invånare.111 

Vadstena hospital var från början ett Helgeandshus och har omnämnts första gången på 1400-

talet. Under 1700-talet hade hospitalet ett 80-tal platser. Under 1750-talet inrättades Stora 

Dårhuset i Vadstena som ett hospital endast avsett för sinnessjuka.112  

Uppsala 

Uppsalas befolkning låg vid mitten av 1700-talet runt 3600 invånare. Av stadens invånare 

räknades tre femtedelar, alltså mer än hälften, till den lägsta socialgruppen. 

År 1702 drabbades staden av en stadsbrand och hospitalet i Uppsala förstördes i den branden. 

Tio år senare, år 1712 fick hospitalet nya lokaler. Personer från hela provinsen togs in på 

hospitalet. På 1720-talet var antalet intagna runt 40 stycken, några decennier senare, i seklets mitt 

låg antalet intagna runt 64 stycken. År 1781 tillkom även Enköpings hospitals intagna till 

hospitalet i Uppsala då verksamheten i Enköping lades ner.113 

 

 
                                                 

107  Tham 1994, s 357. 
108  Ibid s 364. 
109  Ibid s 374. 
110  Ibid s 237. 
111  Tham 1994, s. 324; Pursche 2000, s.387 
112  Qvarsell 1982, s.67f. 
113  Holmdahl 1988, s.18ff.  
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Förteckningar 
 
Förteckningarna ger information om vilka som fick en plats på hospitalet. I de mest utförliga 

förteckningarna finns information om namn, ålder, födelseort, bostadsort, åkommor, när de kom 

in och vad de tidigare sysslat med. Fördelningen mellan könen har alltid varit möjlig att urskilja.  

Kön och ålder 

Diagram 3 nedan visar fördelningen mellan intagna kvinnor och män på alla undersökta hospital 

och under hela undersökningsperioden. Även om antalet personer varierar kan man urskilja 

förhållandet mellan kvinnor och män. 

Diagram 3 - Fördelning män/kvinnor enligt förteckningar 

 
Källa: Baserat på fallsamling Förteckningar Nr 1-86 

 

Det framgår av diagrammet att fler kvinnor än män var intagna på hospitalen men att differensen 

avtog under den undersökta periodens senare del. Detta illustreras även i diagram 4 nedan. 

Diagrammet visar hur många män per kvinna som fanns på hospitalen, där man kan se en 

förändring mot slutet av 1770-talet då männen ökade men sedan minskade drastisk åren efter. 

Trenden är dock att skillnaden avtar. Förteckningarna visar att det i snitt under hela den 



37 
 

undersökta perioden gick 0,74 män per intagen kvinna. För perioden till och med år 1763 var 

motsvarande siffra 0,61. Mellan åren1764 till 1799 hade denna siffra ökat till 0,8.114    

 

Diagram 4 - Trendlinje intagna män i relation till intagna kvinnor 

 

Källa: Baserat på fallsamling Förteckningar Nr 1-86 

I de fall där ålder fanns med har en indelning gjorts mellan olika åldersgrupper för att se vilka 

åldergrupper som var mest representerade. Åldersgrupperna är indelade i tio grupper, i de flesta 

fall består en kategori av ett spann på tio år t ex 21-30, 31-40 osv. Dock finns undantag och det är 

åldersgrupperna 0-15, 16-20 och den sista som här kallas för okänd. Gruppen 0-15 var en liten 

grupp som sällan förekommer i förteckningarna. Anledningen till att intervallet går från 0-15 är 

de intagna som passade in under denna kategori räknades som barn. Under senare delen av 

undersökningsperioden inrättades barnhus i många städer i landet där barnen mellan 0-15 istället 

intogs. Den här undersökningen inkluderar inte barnhusens förteckningar utan bara förteckningar 

över de intagna på hospital. Om det i dessa förteckningar förekommer personer inom kategorin 

0-15 kommer de att inkluderas i undersökningen. 16-20 var en grupp som hade ett kortare 

intervall. Det var inte en speciellt stor grupp men det har här gjorts till en egen kategori då de 

som ingick i den här gruppen inte längre var barn men samtidigt var de fortfarande unga och 

detta gör det intressant att undersöka om det går att se varför dessa personer fanns på hospitalet.  

                                                 

114  Baserat på fallsamling Förteckningar Nr 1-86. 
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Slutligen är det kategorin okänd som betecknar personer som inte hade sin ålder utskriven i 

förteckningarna. Denna kategori skulle helt kunna utelämnas, men i vissa fall utgjorde den här 

kategorin en väldigt stor del av de intagna och därför skulle uppgifterna bli missvisande om den 

utelämnandes. Åldersfördelningen bland de intagna på hospitalen visas i diagram 5 nedan. 

Diagrammet visar att den största gruppen var kvinnor mellan 61-70 år.  Detta har även visats i 

tidigare studier av Mats Morell.115 Två av ålderskategorierna hade en större andel män än 

kvinnor, nämligen 31-40 år samt 41-50 år. Skillnaden var dock inte så stor. Störst skillnad mellan 

kön återfinns i ålderskategorierna 71-80 samt 81- där det fanns mer än dubbelt så många kvinnor 

än män. Denna trend påbörjades redan vid ålderskategorin 51-60. Som visats i tabell 4 var 

medellivslängden för kvinnor under perioden högre än för män vilket kan förklara den ökade 

skillnaden i de högre ålderskategorierna. De med okänd ålder fanns främst i förteckningar från 

början av 1770-talet. Åldersfördelningen för de intagna under perioden visade att redan i åldern 

31-40 år ökade antalet som antogs till hospitalen påtagligt och nådde en topp i intervallet 61-70 

år, för att sedan minska i högre åldrar. I denna åldersgrupp var även kvinnor kraftigt 

överrepresenterade. Detta kan förklaras av att medellivslängden var betydligt lägre under 1700-

talet. I de högre åldrarna var det flest kvinnor vilket kan förklaras av att de hade en högre 

medellivslängd än män. Skillnaden i medellivslängd kan vara en förklaring till att det totala antalet 

kvinnor som fanns på hospitalen var högre en antalet män. De levde så att säga längre på 

hospitalen. 

Diagram 5 - Åldersfördelning bland intagna på hospitalen 

 

Källa: Baserat på Förteckningar Se Fallsamling Förteckningar Nr 21-60 

 

Beteckningar 

                                                 

115  Morell, 1989, s. 165. 
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Beteckningar på de intagna i förteckningarna syftar ofta på vad personen tidigare har arbetat med 

framför allt när det gäller männen t ex prästman, soldat eller skolmästare. Vad som gäller 

kvinnorna betecknades dessa ofta som änka, hustru, jungfru eller piga. Änka och hustru 

betecknade gifta kvinnor, medan jungfru och piga betecknade ogifta. Mellan adeln och de ofrälse 

personerna gick en skarp gräns. Inom gruppen ofrälse fanns också stora skillnader. Prästerna 

hade störst anseende inom denna grupp. Både adel och präster betecknades som ståndspersoner, 

en term som uppkom i början av 1600-talet och var en benämning på personer ”av stånd” som 

höjde sig över de andra. Till ståndspersoner hörde också en grupp människor som stod utanför 

ståndsindelningen, ofrälse ämbetsmän, officerare, brukspatroner med flera. Till ståndspersonerna 

kan man också räkna den mer välställda delen av borgarståndet som större köpmän och politiskt 

mäktiga så som magistratspersoner, borgmästare och rådmän. Vad beträffar allmogen, den största 

gruppen av befolkningen, utgjordes det övre skiktet inom denna av bondeståndet som i sin tur 

bestod av tre olika grupper, skattebönder, kronobönder och frälsebönder. De obesuttna 

grupperna som inte hade några politiska rättigheter var torpare, soldater, smeder, gesäller och 

tjänstehjon. Inom allmogen fanns det således stora sociala skillnader mellan olika grupper.116  

Jungfru betecknade ursprungligen de högre skikten i samhället, döttrar till präster och ofrälse 

ståndspersoner kallades jungfru runt sekelskiftet 1800. En jungfru kunde också vara en piga i en 

ståndspersonsfamilj. Detta epitet var vanligast i städerna. Pigor betecknade allmogens döttrar, det 

kunde beteckna en ogift allmogekvinna eller en tjänstepiga. Skillnaden de två emellan var 

egentligen inte så stor då de i stort sett utförde samma sysslor.117 

Tabell 5 nedan visar fördelningen mellan olika beteckningar för intagna vid hospitalet i 

Uppsala för åren 1756, 1766, 1776, 1786 samt 1796. Nerslagen har gjorts vart tionde år för att 

undvika att samma personer återkommer för många gånger. Vissa personer kan dock förekomma 

flera gånger trots allt. Tabellen visar att den mest förekommande beteckningen var piga. Denna 

kategori utgjorde cirka en tredjedel. Därefter följde män inom övriga yrken, dräng, änka samt 

hustru. Kategorin män övriga yrken visas fördelat i undergrupper i tabell 6 nedan.   

 

 

 

 

                                                 

116  Carlsson 1962. s, 16f. 
117  Carlsson 1977 s.16. 
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Tabell 5 - Beteckning i förteckningar från Uppsala hospital 1756, 1766, 1776, 1786 samt 1796 

Beteckning Antal Procent 
Änka 23 15 % 
Piga 47 31 % 
Hustru 13 9 % 
Jungfru 6 4 % 
Dräng 24 16 % 
Soldat 4 3 % 
Prästman 6 4 % 
Män övriga yrken 28 19 % 
Totalt 151 100 % 

Källa: Baserat på fallsamling Förteckningar Nr 19,28,39,49,57 

Tabell 6 nedan visar en fördelning av kategorin män inom övriga yrken.  Denna har lagts ihop 

som övriga yrken därför att den utgör en blandning av många olika yrkeskategorier. 

Tabell 6 - Mer detaljerade beteckningar för kategorin "Män övriga yrken" 

Beteckning Antal     Procent  
Bonde 7 25 %  
Torpare 1 4 %  
Hantverkare 5 18 %  

Övrigt 13 46 % 
till exempel skolmästare, cancelist, 
klockare 

Borgare 2 7 %  
Totalt 28 100 %  

Källa: Baserat på fallsamling Förteckningar Nr 19,28,39,49,57 

Uppsala har valts som exempel för att det för det hospitalet finns förteckningar för en längre 

sammanhållen period. För de andra undersökta hospitalen finns det inte förteckningar lika 

regelbundet, samt att dessa kan se olika ut och inte innehålla samma information. Några snabba 

nedslag i beteckningarna vid de andra undersökta hospitalen visar dock på samma mönster, 

nämligen att de vanligaste beteckningarna var piga, hustru, dräng, änka eller en man med särskild 

yrkesbakgrund. Den inbördes ordningen kunde dock variera.  

Det bör också tilläggas att det var svårt att visa fördelningen av orsaker varför de intagna på 

hospitalen vistades där, då förteckningarna oftast inte anger dessa och att de ser olika ut för olika 

hospital och tider. De obesuttna grupperna (pigor, drängar som oftast var ogifta) inom allmogen 

var således den dominerande gruppen inom hospitalen. Detta visade på att äktenskapet hade stor 

betydelse för försörjningen under livets gång då äktenskap vanligen medförde att man fick barn, 

som så småningom bidrog till försörjningen. Inom allmogen var det således stora sociala 

skillnader mellan olika personer. Inom gruppen män i övriga yrken, som var den nästa största 

gruppen, ingår yrken som till exempel bonde, skolmästare, cancelist och klockare som de 
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vanligast förekommande. Dessa grupper tillhörde inte de sämst ställda i samhället och det faktum 

att dessa till stor del återfinns i förteckningar visar återigen på hur viktigt arbete och status var.  

Även att gruppen änka och hustru bland kvinnorna var vanligt förekommande kan peka på att 

deras mäns forna arbete eller status spelat roll. Ibland betecknas änka eller hustru bara som änka 

eller och ibland som till exempel båtmansänkan eller hattmakarens hustru.118 Detta kan också stärkas 

mot den tidigare forskningen som visat att kvinnor definierades utifrån civilstånd och inte 

yrkestitel.119 

 Ansökningsbrev 

Tidigare avhandlades de som fanns på hospitalen, de som fick del av den offentliga fattigvården. 

Uppsatsen fokuserar även på de som ansökte om att få hjälp. Det var långt ifrån alla som fick den 

hjälpen de sökte. Ansökningsbrev förekommer i stort sett under hela första hälften av 1700-talet 

och antalet brev per år varierar något.  Totalt har 144 brev använts och de kommer från 

hospitalen i Östergötlands län, d v s Linköping, Norrköping, Söderköping och Vadstena. Hur 

många brev som finns från respektive hospital återges i tabell 1 i kapitel 2. Tabell 7 nedan visar 

antal brev fördelat på kön samt par. Par innebär att det är ett gift par som ansökte tillsammans 

alternativt en grupp av personer.  

 Tabell 7 nedan visar att det var fler kvinnor som sökte in till de undersökta hospitalen. 

Tabellen visar även att ensamstående är överrepresenterade i ansökningarna.  
Tabell 7 - Antalet brev fördelat på kvinnor, män samt par 

 Kvinnor Män Par Totalt 
Antal 72   46  26   144 
Procent     50 %   32 %  18 %   100 % 

Källa: Baserat på fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

Att färre par sökte till hospital tyder på att äktenskapet och familjen hade stor betydelse för 

hushållets försörjning.  Det som gjorde att man som par trots allt sökte kan tänkas bero på att 

paren inte längre var i stånd att råda för sin egen försörjning. Bidragande omständigheter i dessa 

fall kan troligtvis bero på att en eller båda makarna inte längre kunde bidra till hushållets sysslor.   

Orsaker 

Personerna som ansökte om att komma in på hospitalen ansåg sig själva av olika anledningar inte 

kunna klara av att försörja sig. De kunde inte arbeta för sin försörjning och hade inte heller 

möjlighet att få hjälp av någon anförvant. På hospitalet kunde de få tak över huvudet och mat. 
                                                 

118  Se fallsamling Förteckningar Nr 39. 
119   Ling 2011, 163f. 
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Läsningen av breven har varit fokuserad på vilka orsaker de sökande angav som skäl för att de 

borde få plats på hospitalen. Orsakerna har delats in i fyra kategorier. Kategorierna för orsaker 

kan ses som analytiska kategorier och baseras till stor del på den tidigare forskningen om rätta 

och orätta fattiga. Då det endast var rätta fattiga som hade möjlighet att komma in på hospitalen 

har jag utgått ifrån att de kriterier som gällde för de rätta fattiga i stadgar och förordningar var 

något som var relevant i fråga om intagning, även för de som sökte. En reservation ges för att 

andra kategorier utöver de angivna kunde ha funnits, men ingenting sådant har förekommit i 

breven. 

Tabell 8 nedan visar angivna orsaker fördelat på kön samt par. Den visar bland annat att 

fattigdom och psykisk åtkomma var överrepresenterat bland kvinnor samt att ålderdom var den 

vanligaste angivna orsaken för män. Nedan tas varje orsak upp mer detaljerat. I tabellen anges 

procenten för respektive orsak (fattigdom, ålderdom etc.).  
Tabell 8 - Anförda huvudsakliga orsaker till varför sökande anser sig behöva antas till hospitalen i Linköping, 

Norrköping, Söderköping, Vadstena 1699-1774 

Orsaker Fattigdom Ålderdom Fysisk 
åkomma 

Psykisk 
åkomma 

Antal kvinnor 31 19 46 9 
Procent  50 % 31 % 46 % 69 % 
Antal män 18 22 34 4 
Procent 29 % 37 % 34 % 31 % 
Antal par 13 19 20 0 
Procent 21 % 32 % 20 % 0 % 
Totalt 62 60 100 13 

Källa: Baserat på fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

Fattigdom 
En vanligt förekommande orsak att söka till hospitalen var att man inte kunde försörja sig själv 

längre och för många var det den egentliga huvudorsaken till att man ville komma till hospitalet.  

Samtidigt var det inte alla som beskrev sig själva som fattiga. 

I 62 brev beskrivs de ansökande som fattiga, 120 ofta i samband med någon annan orsak. I 14 

av dessa 62 brev var fattigdom den enda orsaken till ansökningen.121 Av de totalt 62 breven var 

31 brevansökningar från kvinnor, 122 18 var från män123 och 13 var från par eller en grupp av 

personer.124 Som tidigare nämnts kan man se fattigdom som en självklar orsak.  

                                                 

120  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 2,7,9,10,12,13,17–19, 21, 22, 24, 27-29, 32, 33, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 
48, 50, 55, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 72, 76, 78, 85, 88, 89, 92, 95-98, 100, 104, 105, 108, 112, 115, 116, 118, 
119, 122, 123, 128, 130, 132, 134, 138, 139, 142. 
121  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 2, 7, 13, 65, 68, 78, 88, 92, 95, 97, 100, 112, 119, 139. 
122  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 2,7,9,17, 21, 28, 32, 37, 40, 44, 46, 61, 65, 68, 78, 85, 88, 92, 97, 105, 
112, 115, 116, 118, 122, 130, 138, 139, 142. 
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Ålderdom 
Med anledning av vilka grupper av människor som kategoriserades som rätta fattiga, där åldringar 

ingick, har också den här gruppen gjort ett avtryck bland de som sökte till hospitalen då många av 

de som ansökte beskrev sig själva som gamla eller att de på grund av ålderdom inte längre kunde 

arbeta för sin försörjning. 

Av 144 brev var 60 brev från personer som ansåg att deras höga ålder var en orsak till att de 

inte längre klarade av att försörja sig själva. 125  Ett exempel kom ifrån en kvinnlig sökande, en 

piga som på grund av ålderdom ej förmådde arbeta.126 Fördelningen var relativt jämn i den här 

kategorin där 19 ansökningar var från kvinnor, 12722 från män128 och 19 från par där en eller flera 

ansåg att ålder var en orsak till att de inte längre kunde försörja sig.129   

Att man på grund av hög ålder inte längre kunde klara av att försörja sig själv, något som i viss 

mån kan sägas hänga ihop med fysisk åkomma, då kroppen inte orkar arbeta på samma sätt som 

när man var yngre. Detta visar också Thomas Sokolls undersökning om upplevelsen av 

ålderdomen bland fattiga i England. Ålderdomen är starkt kopplad till den fysiska kapaciteten och 

i förlängningen förmågan att arbeta och försörja sig. 130Att bli gammal vid den här tiden innebar 

att man fick lita till att man fick försörjning från familjen och hushållet för att kunna klara sig. 

Först om den möjligheten inte fanns kunde man vända sig till samhället. Familjen/hushållet var 

således den viktigaste enheten för att försörja gamla, unga, sjuka och handikappade. Några andra 

väletablerade trygghetssystem fanns inte i samhället vid den här tiden. 

Fysisk åkomma 
Även den här orsakskategorin kan spåras till indelningen av de rätta fattiga. Det kunde också röra 

sig om människor som hade fått slag, råkat ut för en olycka eller drabbats av diverse fysiska 

sjukdomar. Att vara döv, stum och blind räknas också in här. Kategorin innefattar även mer 

diffusa begrepp som bräcklig, sjuklig och ofärdig, dessa är svårare att verkligen förstå men i detta 

sammanhang har de tolkats som en fysisk åkomma. Då kategorin innefattar så olika åkommor 

                                                                                                                                                         

123  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 10, 13, 24, 27, 29, 62, 72, 76, 89, 96, 98, 100, 108, 119, 123, 128, 132, 
134. 
124  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 12, 18, 19, 22, 33, 38, 43, 48, 50, 55, 58, 67, 104. 
125  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 5,8,10, 12,14-21, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 47, 48, 50, 52, 
54, 55, 57-59, 67, 69, 71-76, 79, 81, 89,91 ,94,96, 98, 102, 106, 111, 115, 116, 118, 123, 124, 129, 133, 136-138, 
142. 
126  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 16. 
127  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 8, 16, 17, 21, 28, 35, 40, 57, 81, 102, 111, 115, 116, 118, 124, 129, 137, 
138, 142. 
128  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 10, 15, 24, 25, 27, 31, 47, 52, 54, 71-76, 89, 94, 96, 98, 123, 133, 136. 
129  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 5, 12, 14, 18-20, 33, 36, 39, 48-51, 55, 58, 59, 67, 69, 79, 91, 106. 
130 Sokoll 1997, s.147 
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krävs ändå en förklaring; de som i ansökningen angav fysisk åkomma som orsak ansåg att deras 

fysiska tillstånd eller kroppens tillstånd var en orsak till att de inte kunde arbeta.  

Omfånget av begrepp som innefattas i den här kategorin kan tydligt ses i det antal ansökningar 

som angett detta som orsak. I 100 av breven förekom någon form av fysisk åkomma som 

orsak.131  Ofta gavs det i kombination med andra orsaker, som till exempel ålderdom men i 29 

fall var fysisk åkomma den enda orsaken.132  46 av de 100 breven var ansökningar från 

kvinnor,133 34 från män134 och 20 från par där en eller flera ansåg sig ha någon fysisk åkomma. 135  

Kategorin fysisk åkomma är omfångsrik kategori där många olika åkommor räknas in. Det 

kunde röra sig om personer som var lama, sängliggandes som av uppenbara skäl inte kunde 

försörja sig. Det kunde också röra sig om personer som hade fått slag som Anna Nielsdotter en 

soldatänka som fått slag och ”högra sidan var borttagen” .136 Det kunde också röra sig om 

personer som råkat ut för en olycka som till exempel en man från Norrköping, Per Olofsson, 

som blivit skadad av en rysk soldat efter deras ödeläggelse av staden och då fått vänster lårben 

avbräckt och nu måste hoppa på kryckor. 137 

Att man på grund av fysisk sjukdom, skada eller handikapp inte kunde arbeta för att försörja 

sig var enligt breven vanligt. Arbetet var förenat med kroppslig ansträngning i en mycket större 

utsträckning än det är idag. Därför var det sannolikt en större andel av befolkning som led att 

fysisk åkomma.  

Psykisk åkomma 
Mot slutet av 1700-talet skulle de svenska hospitalen utvecklas mot att bli inrättningar för 

sinnessjuka, det var först på 1800-talet detta blev helt genomfört. Under slutet av 1700-talet 

kunde man ändå se den här utvecklingen i förordningar och stadgar. De undersökta hospitalen 

har påvisat brev från första halvan av 1700-talet och det går därför inte att se förändringen 

genom dessa. I vissa fall kan det vara komplicerat att göra dessa typer av kategoriseringar, 

speciellt att göra en avgränsning mellan de fysiska och psykiska åkommor, synen på dessa har 

                                                 

131  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3-6, 9, 10, 15, 17-19, 22-25, 27-32, 35-40,42-47, 49-51, 54-56, 58, 59, 
61, 62, 66, 67, 69-76, 79, 81, 83-86, 89-91, 96, 99, 101, 104-106, 108-116, 118, 120-124, 126-138, 140-142.  
132  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3, 4, 6, 23, 30, 42, 45, 49, 51, 56, 66, 70, 84, 86, 90, 99, 101, 109, 110, 
113, 114, 120, 121, 126, 127, 131, 135, 140, 141. 
133  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 4, 6, 9, 17, 21, 23, 28, 32, 35, 37, 40, 42, 44-46, 61, 66, 81, 84, 85, 90, 
99, 101, 105, 109-111, 113-116, 118, 120, 122, 124, 126, 128-131, 135, 138, 140-142. 
134  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3, 10,15, 24, 25, 27, 29-31, 47, 54, 56, 62, 70-76, 83, 86, 89, 96, 108, 
121, 123, 127, 132-134, 136. 
135  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 5, 18, 19, 22, 36, 38, 39, 43, 49-51, 55, 58, 59, 67, 69, 79, 91, 104, 106. 
136  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 6. 
137  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 56. 
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varierat under tidens gång och vissa orsaker och behandling kunde vara av mer folkmedicinsk 

karaktär. Ett problem som uppkommit var kategoriseringen av fallandesjuka, eller epilepsi som vi 

kallar det idag. Idag ser vi epilepsi som en fysisk sjukdom som orsakas av skador i hjärnan.138 Det 

har funnits flera olika förklaringsmodeller till fallandesjuka i äldre tider. I den här uppsatsen 

kategoriseras fallandesot, fallandesjuka eller epilepsi inom kategorin psykisk åkomma på grund av 

sjukdomens dramatiska framträdande och osäkerheten kring orsakerna även om det inte under 

den undersökta perioden klassades som en psykisk sjukdom. Jag väljer att kategorisera den så då 

fysiska åkommor här avser yttre kroppsliga skador och handikapp så som förlamning och 

bräcklighet medan epilepsin har formen av anfall.  

I de ansökningsbrev som använts har psykiska åkommor också kunnat spåras. Det beskrevs 

som huvudsvaghet, sinnessvaghet eller att personen inte hade förstånd. Det är svårt att säga vad 

som exakt menas med dessa begrepp och vad vi idag skulle kalla dessa åkommor. Dessa psykiska 

åkommor ansågs hur som helst vara en orsak till att de inte kunde försörja sig själva. Breven visar 

endast de hjälpbehövande personernas perspektiv, och visar inte hur många som faktiskt togs in 

på hospitalen. 13 av 144 ansökningar berör människor som led av någon psykisk åkomma, 139  9 

av dessa 13 ansökningarna var från kvinnor140 och 4 var från män.141 De psykiska åkommorna 

kunde yttra sig på olika vis. En kvinna vid namn Maria Andersdotter beskrevs som ängslig med 

svårmodiga tankar och misströstan mot guds barmhärtighet.142 Ingeborg Håkansdotter som var 

21 år, beskrevs som att hon hade varit svagsint sedan barndomen, hon hade även mist sina 

föräldrar.143 En man vid namn Måns Pehrsson led av ursinnighet, och det verkade inte som att 

det hade blivit någon bättring.144 

Den psykiska åkomman som orsak var tvungen att vara i den omfattningen att man inte hade 

möjlighet att försörja sig själv. Att den psykiska åkomman som orsak till att man inte kunde 

försörja sig själv inte var mer framträdande skulle kunna vara att den inte var lika accepterad som 

fysiska handikapp eller att de psykisk handikappade togs omhand av familjen/hushållet i stor 

utsträckning, samt hade det svårare att bli accepterade och att få hjälp av samhället.  

 

                                                 

138  http://epilepsi.se/Om-epilepsi.html 2012-04-29. 
139  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 1, 26, 41, 77, 81, 83, 93, 103, 108, 116, 117, 124, 125, 143, 144.  
140  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 1, 26, 41, 93, 116, 117, 124, 125, 144. 
141  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 77, 103, 108, 143. 
142  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 93. 
143  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 117. 
144  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 143. 
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Argumentation 

Hospitalen var ofta överfulla och långt ifrån alla som sökte fick komma in. Utöver orsakerna till 

ansökan som återfinns i ansökningsbreven har också olika typer av andra argument som har 

använts för att motivera att just de ska få en plats på hospitalet undersökts, det vill säga hur de 

förstärkte sin motivering varför just de behövde en plats på hospitalet. Genomgången av breven 

resulterade i en mängd olika argument som har kategoriseras. Dessa kategorier har bildats utifrån 

materialets innehåll. Ett möjligt alternativ hade varit att t ex använda Hindles indelning, som 

presenterades i kapitel 3, Forskningsläge. Då det inte fanns samma typer av argument i 

ansökningsbreven i det här undersökta materialet, som i det material Hindle undersökte, så har 

jag valt att göra en egen indelning utifrån de argument som faktiskt fanns i breven. Förutom 

orsak och argumentation har analysen också tagit hänsyn till kön hos de som ansökte. 

I min analys har jag delat in argumenten i följande åtta huvudkategorier, samt tre 

underkategorier enligt tabell 9 nedan: 
Tabell 9 - Kategorier av argumenten 

Nummer Argument 
1 Kristet leverne 
2 Arbete/status 
2.1 • anhörigs status åberopat 
3 Ej anhöriga 
3.1 • anhörigas fattigdom åberopat 
4 Inlösen 
5 Tiggeri 
6 Betalat skatt/tjänat kronan 
6.1 • anhörigas bidrag åberopat 
7 Kort livstid 
8 Övrigt Har blivit lovad, skickat flera 

ansökningar m.m. 
Källa: Baserad på Ansökningsbrev se Fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

Kategorierna är en sammanställning av de svar som förekom oftast i breven. Att det är en 

distinktion mellan till exempel kategori 2 arbete/status och kategori 6 betalat skatt/tjänat kronan 

kan förklaras med att de som tjänat kronan eller hade betalat skatt, inte bara hade arbetat, utan de 

hade också hjälpt staten och borde således få någonting tillbaka efter allt de hade försakat. Vad 

gäller underkategorierna 2.1, 3.1 respektive 6.1 motiveras dessa med att de utgör en skillnad mot 

respektive överkategori (2, 3 och 6). I 2.1 och 6.1 handlar det om att motivera med något som 

inte rörde personen som ansöker själv utan en nära manlig släkting, i dessa fall fanns en tydlig 

skillnad mellan män och kvinnor. Att placera kvinnorna i samma kategori hade varit missvisande. 

Vad gäller kategori 3.1 anser jag att det var en skillnad att inte ha några anhöriga och att ha 
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anhöriga som inte har möjlighet att ta hand om sina släktingar, det kan beskriva den allmänna 

ekonomiska situationen under tidsperioden. 

Nedan följer en mer utförlig genomgång av argumenten utifrån materialet, då argument för 

argument avhandlas.  Sammanställningar av resultatet finns i tabell 10 (antal) samt i tabell 11 

(procent) nedan: 

Tabell 10 - Av sökande anförda argument till varför sökande anser sig behöva antas till hospitalen i Linköping, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena 1699-1774 

Argument Antal kvinnor Antal män Antal par Totalt 
Kristet leverne 18 10 9 37 
Arbete/status 10 12 9 31 
• anhörigs status åberopat 8 0 0 8 
Ej anhöriga 9 6 1 16 
• anhörigas fattigdom åberopat 12 3 2 17 
Inlösen 15 7 7 29 
Tiggeri 2 6 3 11 
Betalat skatt/tjänat kronan 1 6 8 15 
• anhörigas bidrag åberopat 8 0 0 8 
Kort livstid 4 2 0 6 
Övrigt 3 3 0 6 

Källa: Baserat på fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

Tabell 11 nedan visar anförda argument i procent av totalt antal samt inbördes relation mellan 
kvinnor, män samt par.  

Tabell 11 - Av sökande anförda argument till varför sökande anser sig behöva antas till hospitalen i Linköping, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena 1699-1774 

Argument Kvinnor Män Par Totalt145 
Kristet leverne 49 % 27 % 24 % 20 % 
Arbete/status 32 % 39 % 29 % 17 % 
• anhörigs status åberopat 100 % 0 % 0 % 4 % 
Ej anhöriga 56 % 38 % 6 % 9 % 
• anhörigas fattigdom åberopat 71 % 18 % 12 % 9 % 
Inlösen 52 % 24 % 24 % 16 % 
Tiggeri 18 % 55 % 27 % 6 % 
Betalat skatt/tjänat kronan 7 % 40 % 53 % 8 % 
• anhörigas bidrag åberopat 100 % 0 % 0 % 4 % 
Kort livstid 67 % 33 % 0 % 3 % 
Övrigt 50 % 50 % 0 % 3 % 

Källa Baserat på fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

                                                 

145  På grund av avrundning summerar denna rad till 102 %. Avrundning har gjorts för att tabellen ska bli 
enklare att följa. Exakta siffror anges här: 19.8, 16.6, 9.6, 8.6, 9.1, 15.5, 5.9, 8, 0.5, 3.2, 3.2 = 100 



48 
 

Kristet leverne  
37 av breven innehöll någon form av indikation på att de ansökande var goda kristna. 146 Det 

kunde röra sig om att de hade ”brukat salighetsmedlen” eller kunde sin katekes, men det kunde 

också syfta till att de hade levt ett stilla och ärligt liv. En kvinnlig sökande, Brita Andersdotter, 

hade levt ett stilla och ärbart liv och hon förstod kristendomsstycken och kunde dessa utan bok, 

hon hade också brukat salighetsmedlen.147 18 av dessa 37 brev var från kvinnor som ansökte om 

en plats på hospitalet, 14810 var från män149 och 9 brev var från par, eller grupper av människor 

där antingen en eller båda använde argumentet om att de var en god kristen150. Att vara en god 

kristen var av betydelse för alla människor. I 1700-talets Sverige var det kyrkoplikt och husförhör 

och nattvard var en obligatorisk del av livet. Ansökningarna i Östergötlands län gick direkt till 

biskopen och domkapitlet. Domkapitlet var alltid delaktiga vid besluten, men som tidigare 

beskrivet gällande Östergötlands län verkar det som att de även hade den reella makten över 

besluten. Det kunde också ha betydelse för hur dessa ansökningar var skrivna. Det bör också 

noteras att i flera fall var ansökningsbreven skrivna av någon annan, t ex hemförsamlingens präst, 

som kanske betonade dessa egenskaper extra mycket. Något som var ännu mer vanligt 

förekommande var en typ av rekommendationsbrev från prästen, som en bilaga till ansökningen, 

där prästen förklarade att personen var en god kristen. Att kristet leverne ofta förekommer kan 

bero på att de sökande fick hjälp av någon präst att formulera sina ansökningar alternativt fått 

rekommendationsbrev från en präst eller att allmänheten hade större respekt för kyrkan än för 

staten. Då ett av intagningsvillkoren var att de skulle ha ett gott rykte kunde detta goda rykte vara 

starkt kopplat till hur man var som kristen. Speciellt med tanke på att det var biskopen och 

domkapitlet som stod för intagningen till hospitalet. Men det överensstämmer också med det 

som Hindle visar på, att normerna för social värdighet var starkt kopplad till kyrkan. Att 

regelbundet närvara på gudstjänsterna var en förutsättning för att erhålla hjälp. I England var det 

församlingarna som stod för stödet och även fast församlingarna inte hade samma roll i Sverige 

var ändå biskopen involverad i fattigvården. Att vara en god kristen visade att man var en bra 

samhällsmedborgare. 

                                                 

146  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 7-9, 12, 14, 16, 17,20, 21, 23, 25, 27, 45, 47,49, 51, 54-56, 59, 66, 68, 
69, 71-74, 92, 93, 99, 104, 105, 113, 114, 134, 138, 141.  
147  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 68. 
148  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 7-9, 16, 17, 21, 23, 38, 45, 66, 68, 92, 93, 99, 105, 113, 114, 141. 
149  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 25, 27, 47, 54, 56, 71-74, 134. 
150  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 12, 14, 20, 34, 49, 51, 55, 69, 109.  
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Arbete/status 
Av de 144 breven var det 31 brev som innehöll argument som visade att den ansökande tidigare 

hade arbetat. 151 Av dessa 31 var 10 författade av kvinnor,152 12 skrivna av män153 och 9 av par 

där antingen en eller båda använde arbete som argument. 154 I flera av breven förekommer att 

personen eller personerna som ansöker använder sitt tidigare arbete eller försörjning som 

argument för att de förtjänade en plats på hospitalet. Genom att visa att de tidigare haft viljan och 

fallenheten att kunna arbeta för sin överlevnad, ville man påvisa att den uppkomna oförmågan att 

arbeta inte berodde på lättja. Betydelsen av arbetet skildras också i Sokolls undersökning, där det 

framkommer att det var ett vanligt argument i brev från fattiga i England. 155 

Vilken typ av arbete den ansökande hade haft kunde också ha betydelse. Vissa personer 

menade att de hade försörjt sig som bönder under en väldigt lång period, som en man som varit 

frälsebonde och gårdsbrukare. 156 Människor som arbetat som pigor eller drängar kunde istället 

visa att de arbetat vid flera olika arbetsplatser som en ung kvinna som arbetat på flera olika ställen 

men inte kunnat fortsätta för att hon varit för sjuk. Eller en fattig och sjuklig dräng som arbetat 

på åtskilliga ställen.157Andra tryckte på att de varit borgare i staden de bodde i och att det visade 

på viss status, exempel på detta illustreras av en man vid namn Christopher Silvernagel, en 

borgare i smedeämbetet i staden som också hade haft ett skickligt och stilla leverne men som på 

grund av bräcklighet inte längre kunde arbeta.158  

Både ett arbete som signalerade viss status, samt hur länge man arbetat och hur många 

sysselsättningar man hade haft, tolkas här som argument som var av betydelse för att komma in 

på hospitalet. Betydelsen av arbete kan kopplas till indelningen i rätta och orätta fattiga där det 

framgår att främst de som inte kunde arbeta skulle få stöd. Även Hindle menar att flit och viljan 

att arbeta var viktiga kriterier för att erhålla stöd. 159 I förlängningen visar detta att samhället 

främst ville hjälpa de som av olika orsaker inte hade möjlighet att arbeta och att man skulle vara 

förtjänt av hjälpen från samhället. 

                                                 

151  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 12,16,17, 20, 29, 38, 40, 42, 45, 47-49, 52, 58, 67, 69, 72-75, 87,92, 
103, 104, 107, 110, 128, 132, 136, 137, 142. 
152  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 16, 17, 40, 42, 45, 87, 92, 110, 137, 142. 
153  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 29, 47, 52, 72-75, 103, 107, 128, 136. 
154  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 12, 20, 38, 48, 49, 58, 67, 69, 104. 
155  Sokoll 1997, s. 144. 
156  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 67. 
157  Se fallsamling Ansökningsbrev t ex Nr 110, 128. 
158  Se fallsamling ansökningsbrev Nr 73. 
159  Hindle 2004, s 42. 
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Utöver det egna arbetet och försörjningen har också en underkategori kunnat skönjas. I detta 

fall handlar det om enbart kvinnor som motiverat sin intagning med arbetet som hennes far eller 

make hade gjort.  Helena Haraldsdotter var en fattig borgaränka som led av sjukdom och 

ålderdom och som inte kunde klara sig själv.160 I detta fall var det något tydligare att se att status 

hade betydelse. Den här typen av argument förekom i 8 brev, samtliga från kvinnor.161 Flera av 

dessa hade haft män som arbetat inom prästeämbetet. Christina Sophia Wickia, vars make hade 

varit hospitalspredikant, var vid hög ålder och led av en svår och långsam sjukdom. Hon var en 

fattig änka med 4 omyndiga barn.162 Ett annat exempel Helena Hallberg som var fattig och 

värnlös, hennes avlidne man hade varit extra ordinarie predikant vid Vadstena hospital.163Att 

tidigare arbete tillmäts betydelse var ett starkt argument för att man tillhör kategorin de rätta 

fattiga och där med kunde man rättfärdiga sin ansökan. Detta kan med rätta kopplas till 

Sandholms resultat som menade att prästståndet hade en förmån i hospitalsvården, detta gällde 

även deras fruar och barn. 164 Att det bara var kvinnor som använde detta argument visade på att 

då kvinnorna inte själva kunde ha de positioner i samhället som män hade hänvisade de istället till 

någon anhörigs position.  

Det är intressant att arbete var så viktigt att det fungerade att överföra någon annans arbete 

eller status på sig själv, för att påvisa att de var värdiga människor att ta emot hjälp. Indirekt säger 

detta ingenting om man kunde eller själv hade arbetat, men om den anhörige hade ett viktigt 

arbete medförde det dock att man som hustru/anhörig ställde upp för att understödja sin man i 

arbetet.  Arbetet/sysselsättningen var således väldigt viktigt i indelningen av rätta och orätta 

fattiga. 

Ej anhöriga 
I 16 brev visade det sig att personen som ansökte inte hade några släktingar eller anförvanter som 

hade möjlighet att förbarma sig över dem. 165 Fördelningen mellan dessa 16 brev var att 9 var från 

kvinnor,166 6 från män167 och endast ett par, detta par skrev att de var barnlösa och utan släkt. 168 

Att inte ha några anhöriga som kunde ta hand om en kunde anses som en självklar orsak till att 

                                                 

160  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 118. 
161  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 78, 97, 101, 112, 118, 135, 138, 139.  
162  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 138. 
163  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 139. 
164  Sandholm 1973, s. 177. 
165  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 2, 9, 15, 24, 30, 37, 39, 46, 65, 76, 77, 88, 89, 117, 140, 141. 
166  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 2, 9, 37, 46, 65, 88, 117, 140, 141. 
167  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 15, 24, 30, 76, 77, 89. 
168  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 39. 
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inte kunna försörja sig själv och därmed behöva en plats på hospitalet. Familjen eller släkten var 

det viktigaste skyddsnätet i det tidigmoderna Sverige. Då förekomsten av detta argument var 

återkommande tycks det vara något som beslutsfattarna inte kunde förbise.  

Ovanstående argumenterade alltså att de inte hade någon anhörig över huvudtaget, men i en 

underkategori till detta förekom argument som istället menade att personernas anhöriga själva var 

så fattiga att de inte kunde bli försörjda av dessa. I 17 brev förekom detta argument, 169 

fördelningen var 12 kvinnor,170 3 män171 och 2 par172 som alltså hade släktingar eller anhöriga, 

men de var alltså själva så fattiga att de inte kunde bistå någon försörjning och hjälp. Som Pehr 

Svensson som vid en ålder av 68 år bott hos släktingar som också var fattiga.173 Det är svårt att 

avgöra om dessa två olika argument vägde lika tungt, i slutändan resulterar de ändå i samma sak 

så på ett sätt borde det inte vara någon skillnad. Om de inte vägde lika tungt, då kan man undra 

varför fler personer valde att använda det argumentet. 

Inlösen   
I totalt 29 brev nämndes att den ansökande kunde betala inlösen. 174 15 av dessa var kvinnor,175 7 

var män176 och även paren var 7 stycken.177 För att komma in på hospitalen krävdes att man 

kunde betala en avgift som skulle täcka mat och logi. Hur dessa avgifter betalades var inte så 

relevant, det viktiga var att de betalades. Vissa fick sälja sina egendomar för att kunna betala, Sven 

Påhlsson skrev till exempel att han skulle inlösa det lilla han ägde.178 Vissa använde sina arv och 

vissa hade turen att få en avgift betald av församlingen, där församlingsmedlemmarna hade 

hjälpts åt att samla ihop de pengarna som behövdes. Detta argument kanske också borde vara en 

så självklar anledning att det inte ens hade behövt skrivas men det förekom alltså i ett flertal, men 

inte i alla brev. Att argumentet särskilt används av kvinnor, kanske kunde förklaras av att kvinnor 

ansågs mindre bemedlade vid den här tiden. Inlösen kan inte ses som ett viktigt argument för att 

antas även om det anges i vissa ansökningsbrev, särskilt från kvinnor  

                                                 

169  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 4, 34, 41, 52, 59, 69, 90, 93, 109, 125-127, 130, 132. 
170  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 4, 41, 90, 93, 109, 125, 126, 130. 
171  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 52, 127, 132. 
172  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 34, 59. 
173  Se fallsamling ansökningsbrev Nr 127. 
174  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3, 11, 21, 22, 25, 26, 34, 39, 42, 46-48, 50, 51,53, 57, 76, 91, 93, 95, 98, 
99, 102, 109, 114, 123-125, 142. 
175  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 4, 21, 25, 26, 42, 46, 57, 93, 95, 99, 102, 109, 114, 124, 125, 142. 
176  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3, 25, 47, 53, 76, 98, 123. 
177  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 22, 34, 39, 48, 50, 51, 91. 
178  Se fallsamling ansökningsbrev Nr 47. 
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Tiggeri 
I 11 av breven förekom någon form av argument om tiggeri179, 2 av dessa var från kvinnor,180 6 

av dessa var från män,181 och 3 var från par.182 Tiggeri var något som både den fattige och 

samhället ville undvika. Tiggeri hade varit ett stort problem, framför allt i städerna. Det var inte 

tillåtet att tigga utanför sin egen socken. Tiggeri som kategori kan sägas vara ett samlingsnamn för 

några olika argument. Vissa skrev att de var tvungna att tigga för att försörja sig, som Olof 

Persson beskrevs som en mångårig skattedragare men som på grund av ålderdom och stor 

bräcklighet inte kunde försörja sig utan var tvungen att tigga för att klara sig.183 Vissa skrev att de 

inte var kapabla att tigga på grund av deras fysiska tillstånd och vissa ”hotade” med att börja 

tigga, det vill säga, de skrev att om de inte fick hjälp snart skulle de behöva gå med tiggarstaven 

och det ville de inte. Som Svän Gunnarsson, en man som vid 66 års ålder var sjuklig och bräcklig 

i sina lemmar och inte kunde arbeta skrev att om han inte fick hjälp skulle han behöva ”ta staven 

i handen och söka uppehälle”.184 Ingeborg Jönsdotter skrev att hon annars ”med tiggarstav och 

gråtande måste andra besvära.”185 Man kan tänka sig att tiggeri var något skamligt som undveks i 

största möjliga grad, flera av de som angav argumentet menar att det helst av allt skulle vilja 

undvika det. Att det var fler män än kvinnor som angav tiggeri som ett argument är intressant, då 

det kan tyda på att kvinnor och män förväntades bete sig på olika sätt i samhället. Som exemplen 

ovan visar var det en skillnad i hur tiggandet skulle gå till, männens argument kretsar mer kring 

den egna situationen medan kvinnan inte ville vara till last för någon annan. 

Betalat skatt/tjänat kronan 
15 brev innehåller argument som berör att man hade betalat skatt eller tjänat kronan,186 1 kvinna 

använde argumentet. Ingield Persdotter var en 75 årig kvinna som var gammal och sjuklig. 

Hennes man hade varit bonde på flera ställen men hon betonade också att de hade haft ett 

skattehemman. Det som är speciellt här är att hon inte menar att det var bara mannens 

skattehemman utan att hon också hade en del i det skattehemmanet. 187 Argumentet användes 

                                                 

179  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3, 31, 35, 51, 62, 77, 79, 83, 98, 106, 116. 
180  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 35, 115. 
181  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3, 31, 62, 77, 83, 98. 
182  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 51, 79, 106. 
183  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 31. 
184  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 3. 
185  Se fallsamling ansökningsbrev Nr 116. 
186  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 18, 19, 29, 31, 33, 38, 43, 55, 60, 76, 79, 123, 133, 137. 
187  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 137. 
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även av 6 män188 och 8 par.189 Denna kategori har brutits loss från kategorin om arbete och 

status. Andemeningen i denna kategori har tolkats på ett annat sätt än den förra. Här åsyftas inte 

att de hade tjänat sitt uppehälle utan att de också hjälpt staten och således borde få någonting 

tillbaka efter allt de har uppoffrat. Att tjäna kronan syftar oftast på att de varit i krigstjänst och 

kämpat mot fienden, kanske hade också kriget bidragit till att de inte längre kunde försörja sig 

själva.190 Det gällde till exempel maken i ett sökande par som varit i krigstjänsten i 30 år och 

”tjänat Sveriges krona”. Han poängterade att han varit med i åtskilliga aktioner mot fienden och 

var tvungen att flytta från födelseorten Narva efter det ”olyckliga kriget”.191 Argumentet om att 

betala skatt har tolkats på samma sätt, att de bidragit till staten och nu när de gjort sitt förväntas 

de få någonting tillbaka. Ett annat exempel hämtas från en man som arbetat i kronans tjänst som 

båtsman i Skänninge stad och ”dragit borgerlig skatt”.192Att andelen kvinnor var så låg har väl 

med att göra att de inte direkt berördes av detta. Men de kunde däremot använda argumentet om 

någon i deras närhet. Det var åtta kvinnor som angav detta i sina brev.193 Det vill säga, anfört att 

deras make eller far tjänat kronan eller betalat skatt. Ett annat exempel visar hur Elin Erichsdotter 

som var fattig eländig och sjuk och inte förmådde att arbeta. Hon hade ingen hjälp från anhöriga 

men hade ett gudfruktigt leverne. I 38 år hade hon tillsammans med sin man ”dragit skatt”.194 

Exemplet visar att de gjorde det tillsammans, hon skrev inte att det var hennes man, men 

samtidigt var det inte heller endast hon.  

En faktor som både kan förklara varför man angav detta argument men också argument om 

sina anhöriga har Åke Sandholm visat på. Det fanns det personer som ansågs ha större rätt till 

vård än andra. Det var framförallt personer som tjänat kronan och då speciellt sjuka och skadade 

soldater.195 

 

Kort livstid 
Att använda argumentet att man hade en kort förväntad livstid kvar förekom i 6 olika brev,196 där 

4 av dessa var skrivna av kvinnor197 och 2 av män.198  En av dessa kvinnor var Brita Jönsdotter, 

                                                 

188  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 29, 31, 76, 123, 133. 
189  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 18, 19, 33, 38, 43, 55, 79, 106. 
190  Se Fallsamling ansökningsbrev t ex Nr 67. 
191  Se fallsamling ansökningsbrev Nr 43. 
192  Se fallsamling ansökningsbrev Nr 106. 
193  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 1, 6, 7, 9, 99, 113, 125, 129. 
194  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 9. 
195  Sandholm 1973, s. 174. 
196  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 28, 29, 42, 99, 139, 142. 
197  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 28, 42, 99, 142. 
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en 70 årig kvinna som var ärlig och gudsfruktig krigsmansänka som led av värk och vedermöda 

inte längre kunde arbeta men som snart skulle dö.199 Lars Ohlson skrev att han hade förmodlig 

kort livstid då han led av fattigdom och sjukligt tillstånd och beskrevs också av en gammal 

arbetsgivare som flitig och arbetsam som hade brukat salighetsmedlen.200 

Som tidigare visats var många av orsakerna ålderdom eller fysisk nedsättning. De flesta som 

kom till hospitalen bodde där livet ut. Väntetiden för att få komma in kunde vara lång och det 

fanns inte tillräckligt med platser för alla som behövde. I flera av breven har det förekommit 

argument om att de ansökande inte hade så lång tid kvar att leva. Detta kunde alltså innebära att 

om de fick komma in på hospitalet den sista korta stunden i livet kunde de också snart lämna 

plats åt någon annan, men också att man ville ha en dräglig tillvaro den sista tiden. Att kvinnorna 

är fler här kan betyda att de i större utsträckning inte ville vara till besvär, liksom i exemplet med 

tiggeri. Det kan också kopplas till att, som tidigare nämnts, att männen förtjänade att få hjälp av 

samhället som en kompensation för deras insatser mot staten. Att kvinnorna då använder detta 

argument visar på något sätt att de inte anser sig lika värdiga av en plats. Att det ändå 

förekommer två män som använder sig av argumentet kan betyda att de inte har bidragit till 

staten.  

 

Övrigt 
Det var 6 brev som kategoriserats som övrigt201 och 3 av dessa var från kvinnor202 och 3 var från 

män203. I kategorin som är benämnd övrigt ingår olika typer av argument. Men det rör sig ändå 

om likartade argument. Det kunde röra sig om att de blivit lovade muntligen av biskopen, det 

kunde också vara så att de menade att de hade olika betydelsefulla kontakter eller skickade med 

rekommendationsbrev, eller att församlingen stod bakom ansökan, eller använde som argument 

att de hade ansökt tidigare. Sven Pehrsson beskrev år 1739 att det var hans andra ansökningsbrev, 

det första hade han skickat 1723 och han hade blivit lovad vid nästa öppning. Han beskrev vidare 

att han kunde köpa sig in.204 Ingeborg Andersdotter försökte poängtera samhörighet genom att 

                                                                                                                                                         

198  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 29, 134. 
199  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 99. 
200  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 134. 
201  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 53, 65, 94, 119, 122, 141. 
202  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 65, 122, 141. 
203  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 53, 94, 119. 
204  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 53. 
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förklara att hennes bror hade köpt en stuga av sysslomannen vid hospitalet. 205 Nils Jonsson som 

led av fattigdom och bräcklighet menade att han hade blivit lovad av biskopen muntligen.206 

Förslag  

I materialet från Linköping, Norrköping, Söderköping och Vadstena påträffades information som 

visade sig vara intressant för detta arbete, det var förslag från hospitalets syssloman till biskopen 

och konsistoriet där det föreslogs vilka personer som borde få komma in på hospitalet. Som 

tidigare beskrivits skickades ansökningsbreven till landshövdingen men besluten i det undersökta 

materialet togs av domkapitlet. Hospitalets syssloman föreslog någon till intagning. Förslaget gick 

sedan till biskopen som fattade beslut som senare underställdes landshövdingen.207  Det är alltså 

dessa förslag mellan syssloman och biskop som utgör materialet här. Detta material kompletterar 

det övriga materialet som har använts i denna uppsats och visar dels hur det gick till när 

intagningen skedde och hur beslutsfattandet såg ut, dels vilka kriterier som var viktiga i 

intagningsprocessen och vilka människor som ansågs vara förtjänta av en plats.  

Det jag kallar förslag var korrespondens mellan hospitalets syssloman och biskopen och 

konsistoriet. Förslagen var utformade så att sysslomannen meddelade att en intagen hade avlidit 

och gav sedan förslag från de ansökningar som inkommit om vilka som borde få komma in. Den 

information som gavs om de som ansökt var ungefär av samma karaktär som i ansökningarna, 

men kortfattad. Det framgick vem som ansökt och av vilken orsak. Som tidigare nämnts fanns 

vissa intagningskrav, vilka var att man var tvungen att vara infödd samt ha ett gott rykte.   

Totalt var det 164 personer på förslag. Av dessa behandlade 21 stycken samma person som 

tidigare förekommit som förslag. Av dessa var 12 stycken kvinnor och 9 stycken män. 

Återstående ”unika” personer är då 131 varav 55 stycken var kvinnor, 72 stycken var män samt 4 

stycken var par. Antalet förslag uppdelat på kön samt par återges i tabell 12 nedan: 

 

 

 

Källa: Baserat på fallsamling Förslag Nr 1-45 
                                                 

205  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 65. 
206  Se fallsamling Ansökningsbrev Nr 94. 
207  Westling, 1919 s.12ff. 

Tabell 12 - Antal förslag uppdelat på kvinnor, män samt par. 

  Unika               Förekommer två 
eller fler gånger 

          Totalt 
 

Alla 131 21 164 
Kvinnor 55 12 66 
Män 72 9 94 
Par 4  4 
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Fördelningen i ansökningarna enligt tabell 7 visade att 50 procent var kvinnor, 32 procent var 

män samt 18 procent var par.208 Fördelningen i förslagen är 42 procent kvinnor, 55 procent män 

samt 3 procent par.209 Det visade att fler män blev föreslagna än kvinnor samt att antal föreslagna 

par var få i relation till antalet ansökningar. Att paren är så få i förslagen kan tyda på att det 

ansågs vara en skyddande faktor att vara två. En sammanställning av förslagen från varje 

undersökt hospital och år visade alltså att det var fler män än kvinnor som blev föreslagna, något 

som inte speglar resultatet från ansökningarna där det var fler kvinnor än män som ansökte. Av 

antalet kvinnor som ansökte var det bara 0,76 som blev föreslagna, medan bland de ansökande 

männen var det 1,56 som blev föreslagna.210  Detta visas av figur 1 nedan.211 

Figur 1 – Relation mellan antalet sökande och föreslagna fördelat på kön 

   0,76 1   
Kvinnor           
    1  1,56 
Män           

 

 Föreslagna 
  Brev 

Källa: Baserat på fallsamling ansökningsbrev 1-144 samt fallsamling Förslag Nr 1-45 

Resultatet är något uppseendeväckande på så sätt att det totalt var fler antal män som blev 

föreslagna än som ansökte. Det kan bero på att källmaterialet inte är fullständig, att 

ansökningsbrev från män saknas, eller att män inte behövde ansöka på samma sätt utan blev 

föreslagna ändå. Det faktum att fler män blev föreslagna än som ansökte kan indikera på att det 

fanns andra sätt att bli föreslagen till en hospitalsplats än via ansökningsbrev och att män i större 

utsträckning kände till och använde sig av dessa.  Att männen prioriterades kan alltså ses som en 

kompensation för deras insatser för staten och samhället. 

En sammanställning av sysslomännens förslag, se tabell 13 nedan, visar att flera olika 

kategorier kunde anges i förslagen, vidare att den vanligaste kategorin för intagning var fysisk 

åkomma, det angavs som orsak i 97 förslag.212 Detta kan jämföras mot fattigdom som förekom i 

                                                 

208  Se tabell 7. 
209  Baserat på fallsamling Förslag Nr 1-45. 
210  Baserat på fallsamling ansökningsbrev 1-144 samt fallsamling förslag 1-45. 
211  Siffran 1 i figuren symboliserar andelen ansökningsbrev inom gruppen kvinnor respektive män. Andelen 
ansökningsbrev har sedan jämförts emot andelen förslag inom gruppen kvinnor respektive män. 
212  Baserat på fallsamling Förslag Nr 1-45. 



57 
 

37 fall, 213ålderdom som förekom i 19 fall. 214 Psykisk åkomma förekom i 40 fall.215 Värt att 

notera gällande förslagen i tabell 13 är att orsakerna fattigdom, ålderdom samt fysisk förekommer 

samtidigt, eller av samma person flera gånger, vilket inte orsaken psykisk åkomma. Detta kan 

indikera att psykisk orsak i större utsträckning ansågs som en ensamt giltigt orsak för intagning.     
Tabell 13 - Angivna orsaker i förslag till intagning 

Orsak Totalt Unika Personer 
Fattigdom 56 37 
Ålderdom 27 19 
Fysisk 120 97 
Psykisk216 43 40 

Källa: Baserat på fallsamling Förslag Nr 1-45 

I förslagen kunde man också urskilja att arbete eller status var viktigt i beskrivningen av en 

person. Även om det inte förekom i alla fall så kan man ändå dra slutsatsen att där det förekom 

där var det viktigt att signalera detta, arbete och status var inte beskrivet för alla personer. Det 

förekom två exempel på kvinnor som hade arbetat den ena var Maria Pärsdotter som tidigare 

hade tjänat för huskvinnan i hospitalet, och troligen skötte hon de sjuka.217 Det andra exemplet 

var änkan Ingrid Christophersdotter som ”genom idoghet försörjt och uppfostrat 6 

barn”.218Även om den sistnämnda inte visar på något specifikt yrke så är det framför allt 

formuleringen som argumentet tolkas till arbete och status. Hur Ingrid Christophersdotter hade 

försörjt sina barn framgår tyvärr inte men det visar ändå på att kvinnan hade försörjt sin familj.  

Det finns även i förslagen exempel som visar att personers anhörigas arbete och status spelade 

in. Hustrun Helena Andersdotter var gift med en man som var borgare i staden.219 Sara 

Svensdotter var en borgaränka som hade drabbats av slag och inte hade någon släkt som kunde ta 

hand om henne.220 Det förekom även ett mycket intressant exempel från förslagen, det rörde den 

fattige och eländige mannen Ögijer Eriksson som var lam på sin vänstra sida. I förslaget står att 

han dels varit på förslag fyra gånger men också att hans hustru varit kokerska i hospitalet.221 Så 

vad som visas här är något ovanligt, att en man hänvisar till en kvinnlig anhörigs arbete. Det finns 

väl en viss poäng i att kvinnan har jobbat just på hospitalet. Samtidigt är det intressant att han har 

                                                 

213  Se fallsamling förslag Nr 1, 2-13,16,19,21-45. 
214  Se fallsamling förslag Nr 1-9, 16, 19, 21, 23-35 , 37,39. 
215  Se fallsamling förslag Nr 1-10,13-14,31-32,39,42. 
216  Nio av de som angivits som orsak ”Psykisk” har fallandesot. 
217  Se fallsamling förslag Nr 35. 
218  Se fallsamling förslag Nr 28. 
219  Se fallsamling förslag Nr 43. 
220  Se fallsamling förslag Nr 8. 
221  Se fallsamling förslag Nr 18. 



58 
 

varit på förslag fyra gånger, det verkade vara svårt för honom att komma in även om 

sysslomannen uppenbarligen tyckte att han var värdig. Huruvida det var det faktum att hans 

hustru hade jobbat på hospitalet som gjorde att det var ett problem är svårt att avgöra. 

För 10 föreslagna personer var det av betydelse att de antingen hade tjänat kronan eller betalat 

skatt, 222 2 av dessa var kvinnor. Det var den gamla och fattiga bondeänkan Anna Nilsdotter som 

beskrevs som skattdragerska och den fattiga sängmakaränkan Christina Håkansdotter som också 

hade betalat skatt. 223 Resterande 8 var män224.  

I 7 fall var det även av betydelse att en anhörig, make eller far hade tjänat kronan eller betalat 

skatt, dessa var kvinnor.225 Ofta rörde det sig om soldaters anhöriga som gamla ryttaren 

Nyckelmans hustru Margareta Persdotter som var sängliggande,226  Jungfru Helena Meurmans far 

hade varit i kronans tjänst som amiralitetsfältskärare.227 

Förslagen fördelat på argument visas i tabell 14 nedan. Tabellen visar även att kategorier som 

många anförde i sina ansökningsbrev exempelvis ”Kristet leverne” samt ”Inlösen” inte 

framhållits i samma utsträckning i förslagen. Inlösen kan dock ses som nödvändigt för att bli 

antagen och därför var denna kategori inte utskriven i förslagen. Att kvinnor tar upp inlösen kan 

bero på att försörjningsläget för kvinnor inte var lika accepterat som för män. Kategorier som 

framhållits i förslagen men som inte i samma utsträckning anförts av sökande är bland annat 

”Betalat skatt/tjänat kronan” samt att anhöriga gjort detsamma. Värt att notera här är att det var 

fler i förslagen än i argumenten av de sökande i underrubriken ”anhörigas bidrag åberopat” . 228 

Det kan liksom det faktum att det var fler män i förslagen än i ansökningarna förklaras med att 

det antingen var så att dessa ansökningar kommit från andra år eller att personer som inte ansökt 

via brev blivit föreslagna. Kategorin ”Arbete/status” var i förslagen liksom i argumenten av de 

sökande en viktig faktor. Tabellen nedan visar också att argument i förslagen inte återges i alla 

fall.  

 

 

                                                 

222  Se fallsamling förslag Nr 4, 15,16, 18,30, 31, 34,37,39. 
223  Se fallsamling förslag Nr 16,18. 
224  Se fallsamling förslag Nr 4,15,30–31,34,37,39. 
225  Se fallsamling förslag Nr 8, 10, 20,25. 
226  Se fallsamling förslag Nr 10. 
227  Se fallsamling förslag Nr 20. 
228  Se tabell 14. 
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Tabell 14 - Angivna argument i förslag till intagning samt av sökande anförda argument 

Argument i förslagen       Unika Personer I ansökningar anförda argument  
 Antal Procent  Kvinnor Män Par        Totalt 
Kristet leverne 2 5 % 18 10 9 20 % 
Arbete/status 9 21 % 10 12 9 17 % 
• anhörigs status åberopat 9 21 % 8 0 0 4 % 
Ej anhöriga 2 5 % 9 6 1 9 % 
• anhörigas fattigdom åberopat 0 0 % 12 2 3 9 % 
Inlösen 0 0 % 15 7 7 16 % 
Tiggeri 1 2 % 2 6 3 6 % 
Betalat skatt/tjänat kronan 10 23 % 1 6 8 8 % 
• anhörigas bidrag åberopat 7 16 % 8 0 0 4 % 
Kort livstid 1 2 % 4 2 0 3 % 
Övrigt 2 5 % 3 3 0 3 % 

Källa: Baserat på fallsamling förslag Nr 1-45 samt fallsamling Ansökningsbrev Nr 1-144 

De argument som i förslagen av sysslomannen ansågs viktigast var arbete/status, anhörigs 

arbete/status, samt att man betalat skatt eller tjänat kronan. Dessa fanns i en majoritet av 

förslagen. Om argumentet att ens anhörig tjänat kronan räknas med står de fyra grupperna för 

över 80 procent av förslagen. Detta matchar inte de argument som framförs i ansökningarna där 

de stod för en tredjedel av de totala argumenten. Av sökande anförda argument till en plats på 

hospitalen finns det två argument som enbart kvinnor anfört. Dessa var anhörigas arbete/status 

samt anhörigas bidrag till staten. Detta visar på att dessa egenskaper var sådana som bedömdes 

som mycket viktiga för att erhålla samhällets hjälp och att de således värderades högt av samhället 

för den undersökta perioden.  
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Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen är att etablera en djupare förståelse av den svenska fattigvården under 

1700-talet och dess samband till arbete och försörjning. Genom att studera de sökande samt 

intagna vid hospitalen och i förlängningen ge en bild av vilka samhället valde att hjälpa och 

därmed ge en större förståelse på synen av fattigvård.  1700-talet var en händelserik tid för då 

antogs flera reformer om fattigvård och hospitalens verksamhet reformerades. Under denna 

period gick hospitalen från att ha varit en inrättning för fattiga så väl som sinnessjuka och 

obotligt sjuka, till att endast fungera som en inrättning för de senare. Då denna förändring inte 

har varit synligt i resultatet diskuteras det inte ingående i denna studie.  Fattigvården på 

landsbygden och i städerna förutom hospitalen undersöks inte heller. Nedan ska de 

frågeställningar som inledningsvis presenterades diskuteras. 

Som man kan finna i tidigare forskning av bland annat Anne-Lise Seip, har den statliga hjälpen 

för de som inte kunde försörja sig haft tydliga riktlinjer, där man kan hitta kriterier i 

förordningarna för vilka som skulle ha möjlighet att få hjälp. För att bekämpa problemet med 

tiggeri infördes administrativa lösningar i form av lagar och förordningar. 229 

Myndigheternas sätt att behandla fattiga kan i stort ses som social kontroll snarare än omsorg 

genom de olika kraven för vilka som skulle få hjälp och vikten av att arbeta. Även inne på 

hospitalen fick de intagna arbeta. Mot slutet av 1700-talet kan man urskilja nya synsätt mot både 

sinnessjuka samt barn som var både föräldralösa och fattiga, vilket kan ses som omsorgsfullt eller 

humaniserande tänkande samtidigt som den allmänna hållningen mot fattiga bestod. 

Förordningsändringen år 1763 innebar att omsorgen skulle fokusera mer på fysiskt och psykiskt 

sjuka samt barn och mindre på fattigvård.  Förändringen i organisationen kring fattigvården i 

landet bidrog därmed till att barnens omsorg blev allt viktigare. Förändringen innebar också att 

hospitalen skulle fungera som en plats för obotligt sjuka, sinnessjuka och smittsamma personer. 

Fattigvården skulle istället flyttas till församlingarna och deras fattighus. Ulla Johanson har menat 

att genomförandet av förändringen i praktiken var svårare än väntat och att det gick något bättre i 

städerna. Mats Morell har kopplat sina resultat om hur klientelet förändrades på hospitalen till 

förordningsändringen 1763 och har visat på hur detta omsattes i praktiken. En orsak till detta kan 

vara att Morells undersökningsperiod sträcker sig något längre, till 1872.230 

                                                 

229  Seip 1984, s.19f. 
230  Johanson 1983, s. 278; Morell, 1989, s.165. 
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 Denna studie har inte observerat att förordningsförändringen ändrat vilka som sökte till och 

vilka som blev förslagna för antagning. Det är möjligt att reformen medförde att 

ansökningsförfarandet ändrades eller togs bort, vilket kan ha påverkat antalet ansökningsbrev i 

slutet av undersökningsperioden.  

Med begreppen rätta och orätta fattiga i beaktande var det tydligt att de grupper som hospitalen 

var avsedda för även fanns på hospitalen. Däremot har den här studien också visat att det inte 

enbart var de skäl som stod i förordningarna som gjorde att man kunde få en plats på hospitalen. 

Studien har visat att personernas tidigare yrke och status spelade en viktig roll. I förlängningen 

handlade det om att människor som gjort sig förtjänta genom arbete och gott anseende kunde få 

en plats på hospitalet. Cavallo menar att de intagna inte hörde till marginella grupper utan till de 

som bidragit till de produktiva och etablerade delarna av stadens ekonomi. Betydelsen av yrke 

och status är tydlig i de olika typer av material som har använts för den här studien. I och med 

detta kan man konstatera att det inte nödvändigtvis var de som hade det sämst ställt i samhället 

som fanns på hospitalen. 231 

Under den undersökta perioden kan man se att det var fler kvinnor än män som levde på 

hospitalen, men att denna skillnad avtar mot slutet av perioden. Då materialet över intagna på 

hospitalen kommer från tio hospital och materialet gällande brev och förslag endast kommer från 

fyra kan ingen generell slutsats dras. Men materialet visar att det var fler kvinnor som ansökte om 

att få komma in på hospitalen och att sysslomännens förslag framhöll män i större utsträckning 

än kvinnor. Om detta även gällde för de övriga hospitalen skulle det förklara den utjämning som 

förekommer under den undersökta perioden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det var tydligt att de kriterier som gällde för att antas till 

hospitalen också haft stor betydelse för vilka som antogs till hospitalen under den undersökta 

perioden. Kvinnor var överrepresenterade i företeckningarna generellt, samt också i den största 

åldersgruppen mellan 61-70 år, vilket sannolikt kan förklaras i skillnaden av medellivslängden 

mellan män och kvinnor. Detta resultat sammanfaller tydligt med Mats Morells resultat om det 

”typiska hospitalshjonet”.232 Den största gruppen intagna hade beteckningen piga följt av 

grupperna män övriga yrken samt änka/hustru.  

Vilka orsaker fanns till att söka sig till hospitalen?  

Genom att studera ansökningsbreven från de personer som hade behov av att få hjälp, kan man 

se att det fanns flera olika orsaker till att personerna sökte hjälp. I en sammanställning av 
                                                 

231  Cavallo 1989, s. 97f. 
232  Morell 1989, s. 165. 
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resultaten har fyra kategorier till orsaker mejslats ut nämligen, fattigdom, ålderdom, fysisk åkomma, 

psykisk åkomma.  

Vi kan konstatera att den vanligaste orsaken till varför sökande ansåg sig vara i behov av 

intagning till hospitalen var fysisk åkomma. Den minst vanliga orsaken var psykisk åkomma. 

Materialet visar inte på någon förändring beträffande det sistnämnda efter förordningsändringen 

1763. Det var fler kvinnor än män som ansökte till hospitalen men fler män blev föreslagna i 

relation till antalet sökande. Män och kvinnor angav olika orsaker till varför de inte kunde 

försörja sig.  

Hälften av alla som angav fattigdom som orsak var kvinnor, och nästan hälften av de som 

angav fysisk åkomma var också kvinnor. Även bland de som angivit psykisk åkomma var 

merparten kvinnor, men totala antalet som angivit denna orsak var liten i jämförelse med de 

andra orsakerna. Bland män var fysisk åkomma den vanligaste angivna orsaken. Ålderdom som 

orsak var jämt fördelad mellan kvinnor, män och par, vilket kan tolkas som att det ofta kan vara 

den grundläggande orsaken tillsammans med fysisk åkomma, att man inte kunde försörja sig. Det 

pekar på en stark koppling mellan ålderdom och den fysiska kapaciteten som är starkt kopplad till 

frågan om möjligheten att arbeta, något som även Thomas Sokoll tagit fasta på.233 Maria Ågren 

menar att kvinnors arbete, under tidigmodern tid, främst skedde inom hushållet. Hushållet 

minskade i betydelse som viktig produktionsenhet och att detta fick stor betydelse, framförallt för 

kvinnors arbete och samhällsställning. Kvinnor blev mer beroende av män än tidigare, det blev 

svårare för kvinnor att försörja sig oberoende från sina män.234 Detta kan vara en orsak till att fler 

kvinnor än män sökte sig till hospitalen. 

Vilken betydelse hade de sökandes tidigare försörjning vid bedömningen av ansökningarna? 

Då tidigare forskning av bland annat, Robert Jütte, Bengt Erik Eriksson samt Åke Sandholm har 

visat att antalet platser på hospitalen var betydligt färre än antalet sökande kan en persons tidigare 

försörjning och status varit viktigt.235 Kvinnors situation i fråga om försörjning har speglats i 

resultaten i den här uppsatsen. Hälften av alla ansökningar kom från kvinnor och motsvarande 

siffra för män var en tredjedel, resterande ansökningar kom från par. Detta signalerar bland annat 

att det var fler kvinnor än män som inte kunde försörja sig och som tillhörde de fattiga i 

samhället. Att ett mindre antal par förekommer bland ansökningarna, kan kanske förklaras av att 

                                                 

233  Sokoll 1997, s.147 
234  Ågren 2011, s.13f 
235  Sandholm 1973, s.180; B E Eriksson 1989, s.190f; Jütte 1994, s. 53f. 
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vissa äktenskap förblir barnlösa och att därmed makarna på ålderns höst blir oförmögna att 

försörja sig. 

Åke Sandholm påpekar att det fanns vissa grupper som hade förtur att få komma in på 

hospitalen, det var personer som hade tjänat kronan, det vill säga sjuka och skadade soldater samt 

sjuka och fattiga prästmän.236 I den här undersökningen har det också visat sig vara tydligt av 

förslagen från sysslomännen, att ha tjänat staten och betalt skatt, samt att ha varit en arbetsam 

person tidigare i livet, var de dominerande argumenten för att antas till hospitalen. 

En jämförelse kan göras med förhållandena i Italien, Sandra Cavallo har undersökt vilka som 

stod för stödet till de fattiga och sjuka i Italien under 1600-1700-talen. Cavallos undersökning är 

både relevant och intressant då hon bland annat liksom i denna undersökning har studerat 

hospitalets register över intagna och dokument angående antagning tillsammans med andra typer 

av dokument. De intagna hörde inte till marginella grupper utan till de i staden födda och boende 

som bidragit till de produktiva och etablerade delarna av stadens ekonomi. 237 Systemet för 

urvalet av ansökande som bedömdes som värdiga att ta emot hjälp var hård och överensstämmer 

delvis med de bedömningar som gjordes vid antagning till de svenska hospitalen i denna 

undersökning. 

Det var vanligt att den sökande framhävde sitt tidigare arbete sitt kristna leverne och sin 

förmåga att kunna betala den särskilda inlösenavgiften som erfordrades. Studien har visat att de 

förslag som sysslomannen gav till biskopen även betonade vikten av den sökandes tidigare arbete 

men även framhöll om den sökande hade tjänat kronan väl eller att någon av dess anhöriga gjort 

detsamma.    

Vilka förutsättningar fanns för kvinnor respektive män för att bli antagna till hospitalen? 
Skiljde det sig mellan kvinnor och män? 

I absoluta tal var det fler kvinnor som sökte sig till hospitalen. Under den aktuella perioden var 

även antalet kvinnor i samhället som betecknades som fattiga fler än antalet män. Kvinnor angav 

i större utsträckning än män fattigdom som orsak. Den mest förekommande orsaken, fysisk 

åkomma, angavs i samma uträckning av kvinnor och män. När det gäller de argument som de 

sökande angav för att få en plats på hospitalet finns skillnader mellan könen. Män angav i högre 

utsträckning att de tvingas tigga eller att de tidigare betalat skatt och tjänat kronan. Kvinnor angav 

i högre utsträckning ett kristet leverne, att de inte hade några anhöriga eller att dessa var fattiga, 

samt att de kunde betala inlösen och att de hade en kort livstid kvar. Det fanns två anförda 

                                                 

236  Sandholm 1973, s.174-177. 
237  Cavallo 1989, s. 97f. 
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argument som enbart kvinnor angett. Dessa var att deras anhöriga hade arbetat eller hade en viss 

status samt att deras anhöriga tjänat kronan väl. Detta kan kopplas den självbild som enligt 

Alexandra Shepard fattiga och i synnerhet kvinnor hade och som var starkt kopplad till deras 

civilstånd.238 Kvinnorna framhöll, istället för att argumentera för sin egen situation, till exempel 

deras mans eller faders arbete, status eller bidrag till staten. Kvinnors civilstånd snarare än 

yrkestillhörighet kan även utläsas i beteckningarna. 

När ansökningsbrev har studerats i relation till förslagen visade det sig att det var färre kvinnor 

som blev föreslagna än det var som sökte och att motsatt förhållande gällde för männen. Studien 

har visat att i snitt över den undersökta perioden blev för varje man som ansökt via 

ansökningsbrev 1,5 man förslagen. Eftersom det i stort fanns ett mindre antal män som hade 

egentliga anledningar att söka till hospitalen än antalet kvinnor blev ändå de män som de facto 

sökte förslagna i större utsträckning. Detta indikerar att män i större utsträckning levde upp till de 

kriterier som ansågs viktiga för att erhålla samhällets hjälp, vilket således värderades högt av 

samhället. Att sysslomännen prioriterar männen i sina förslag kan som Monika Edgren uttrycker 

det ses i distinktionen mellan män och kvinnor i förhållande till vilken nytta de förväntades göra 

för staten, som uttrycks i 1686 års lagkommission. Att männen prioriterades kan alltså ses som en 

kompensation för deras insatser för staten och samhället. Kvinnor bidrog inte med något som de 

var värda att kompenseras för.239  

Studien har visat att inte enbart skäl som stod i förordningarna gjorde att man kunde få en 

plats på hospitalen utan att även personernas tidigare yrke och status, vilket också kan kopplas till 

kön, spelade en stor roll. Av de undersökta förslagen kan det således konstateras att trots att 

kvinnor generellt hade det sämst ställt - att fler kvinnor kategoriserades som fattiga, och att fler 

kvinnor sökte till och fanns vid hospitalen - så hade gruppen män, som genom tidigare arbete 

eller med en viss status och som tjänat kronan väl, det enklare att bli föreslagen till en plats på 

hospitalet. Det kan också tänkas att män använde sig av andra metoder för att bli föreslagna till 

en hospitalsplats och att de i större utsträckning kände till och använde sig av dessa än kvinnor.  

Resultatet att kvinnor i större utsträckning anger fattigdom som orsak än män samt att männen 

argumenterar kring deras tidigare arbete visar likt Birgitta Jordansson att det fanns skillnader i 

förväntningar mellan könen och att fattigvård inte alltid kunde anses som en rättighet utan 

snarare som en belöning för att man hade uppfyllt sina skyldigheter till samhället.240 Både 

                                                 

238  Shepard 2008, s.74. 
239  Edgren 2001, s.56ff. 
240  Jordansson 1998, s. 277. 
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Jordansson och Plymoth visar att kvinnor hade lättare att få understöd då det fanns olika 

förväntningar på kvinnor och män i samhället.241 

Argumentet att man fört ett kristet leverne är det mest förekommande i breven. Bland de som 

anfört detta argument var dessutom ca hälften kvinnor. Att ha fört ett kristet leverne är trots att 

biskopen och domkapitlet var med i beslutsprocessen av mindre betydelse. Endast åtta procent 

av förslagen anknyter till detta argument. Som Edgren beskrivit skulle män kompenseras för 

deras insatser som de gjort eller skulle göra för staten medan kvinnor inte ansågs själva kunna 

bidra med nyttigheter i samma uträckning. Kvinnorna kunde således inte anföra samma argument 

som männen och det var tydligt att deras argument vägde mindre än männens. Således var 

argument som kristet leverne eller att anhöriga betalade skatt eller tjänade kronan vanliga bland 

kvinnorna. Det här visar, likt Hindle menar, att viljan att arbeta var en viktig egenskap för att 

erhålla hjälp, däremot var ett kristet leverne lika tungt vägande i detta material.242 

Utifrån detta kan man konstatera att det inte nödvändigtvis var de som hade det sämst ställt i 

samhället som fick hjälp av samhället. Detta kan spåras både till kön samt betydelsen av 

personens forna sysselsättning. Med andra ord kan det sägas att det inte var behovet av att få 

hjälp utan värdigheten av att få den som hade betydelse. 

Vad hade samhället för avsikt med fattigvården under 1700-talet i Sverige?  

Huruvida fattigvårdens struktur kan ses som en form av omsorg eller om det handlade om social 

kontroll har diskuterats i litteraturen. Denna diskussion har främst fokuserat på situationen för 

sinnesjuka. Foucault menade att ”inspärrningen” av olika grupper under olika perioder i 

allmänhet, vansinniga i synnerhet, var ett sätt att skapa social ordning i samhället. De avskiljdes 

från resten av samhället.243 Å andra sidan menar Eva Eggeby att det går att urskilja en 

humanisering under 1800-talet, en omsorg om de sinnesjuka i på ett svenskt dårhus. Hon menar 

att det inte handlar om ett rituellt fördömande av gruppen sinnessjuka.244 Plymoth menar att 

samtidigt som fattigvården blev mer humaniserande visade den på samma gång på en ökad 

kontroll genom tillämpade av olika kriterier där bland annat genus och social status spelade in i 

möjligheten till understöd.245 

                                                 

241 Jordansson 1998, s. 99 ; Plymoth 2002, s. 310f. 
242  Hindle 2004, s.42 
243  Foucault 2010, s. 32. 
244  Eggeby 1996, s.224. 
245  Plymoth 2002, s. 310f. 
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Resultatet i denna studie har visat att samhället hjälpte de som förtjänade det, de som har varit 

goda samhällsmedborgare. Det var inte de allra fattigaste och inte de som uppfört sig dåligt som 

hade störst möjlighet att komma in. Att då säga att social kontroll var det överordnade syftet med 

hospitalsverksamheten vore inte riktigt korrekt. I förlängningen kan det dock ha handlat om att 

uppmana människor att vara goda samhällsmedborgare, vilket kan ses som en form av social 

kontroll. Detta resultat kan också härledas till Jordansson som menar att fattigunderstödet 

framstod som en belöning eller ersättning för hur den individuella skyldigheten mot samhället 

uppfylldes.246 Både Birgitta Plymoth och Birgitta Jordansson visar på en social kontroll av de som 

var fattiga och behövande. 

Istället för organisera fattigvården som en inspärrande, och därmed disciplinerande, instans 

har den fungerat som en inrättning för de som under sitt liv skött sig och agerat utifrån 

samhällets normer och värderingar.  Den här studien undersöker på ett detaljerat sätt hur 

fattigvården såg ut och vilka människor som sökte sig till denna vid ett antal hospital under en 

begränsad tid och för en begränsad del av den totala fattigvården. Att då försöka förstå om 

fattigvården kan ses som civiliserande eller disciplinerande i allmänhet är svårt. 

Själva lagstiftningen i sig är både civiliserande och disciplinerande och det finns en misstro 

mot fattiga människor. Eftersom kriterierna för att få omsorg var satta i förordningen och i 

utövandet av denna kan det ses som disciplinerande mot dem som inte kunde uppfylla 

kriterierna. Men omsorg visades mot de som hade möjlighet att bli omhändertagna. Enligt Conny 

Blom försökte myndigheterna lösa ett socialt problem som om det vore ett ordningsproblem 

vållat av lata människor som inte ville arbeta. Att staten såg sina medborgare som lata är något 

som även Christina Unger har beskrivit. 247  Både i förordningen 1763 och tiggarförordningen 

1642, genom en uppdelning i rätta och därmed orätta fattiga, står det beskrivet vilka människor 

som hade rätt att erhålla vård. Det är tydligt att centralmakten förlade en stor del av fattigvården 

på lokalsamhället och att en statsgemensam praxis på området saknades. Hospitalens verksamhet 

var även starkt kopplad till kyrkan. Ansökningsbreven skickades till landshövdingen men besluten 

i det undersökta materialet togs av domkapitlet. 

Studien säger inget om hur majoriteten av fattigvården, det vill säga den som bedrevs lokalt 

och var förlagd utanför hospitalen. Studien har koncentrerats sig på det statliga åtagandet via 

hospitalen. 

Den säger inte heller något om hur verksamheten vid hospitalen bedrevs och därmed inte om 

den präglades av omsorg eller disciplinering. Men genom att studera orsakerna till att man sökte 
                                                 

246  Jordansson 1998, s. 83. 
247  Blom 1991, s.69; Unger 1996. 
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sig dit och vilka argument man angav och sedan sätta dessa i relationen till de förslag som 

sysslomännen utformande visar den på vilka grupper som ansåg vara berättigade till intagning. 

Slutsatsen av detta, som visats var att behovet av att få hjälp inte varit avgörande utan snarare 

värdigheten av att få den, vilket visar på att antagningsprocessen vilar på en omsorgs och 

tacksamhetstanke från samhällets sida. 
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Appendix 

Fallsamling: Förteckningar. 

1)Förteckning uppå the hospitalshion som woro uti Örebro hospital then första dagen uti maij månad 1764, i Länsstyrelsen i 
Örebro län G IX aa Handlingar rörande Örebro Volym 5 1727 – 1774 Räkenskaper rörande Örebro hospital.  
2)Örebro 1767 sammandrag öfver hospitalets frucktbärande capitaler år 1767. S 28-29, i Länsstyrelsen i Örebro län 
G IX aa Handlingar rörande Örebro Volym 5 1727 – 1774  
3)Örebro 1774 sammandrag över hospitalets frucktbärande capitaler 1774 s.30-31Rulla uppå the fattige wilka ifrån den 1 
maij 1774 till samma tid 1775 åtniutit nådtosall i Örebro hospital, i Länsstyrelsen i Örebro län G IX aa Handlingar 
rörande Örebro Volym 5 1727 – 1774  
4)Arboga hospitals räkning åhr 1763 s. 25-26,Rulla på de hospitalshion huilka ifrån den 1 maij 1763 till  
den 1 maij 1764 niutit underhåll uti Arboga kronohospital, i Västmanlands läns länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
5)Arboga hospitals räkning för åhr 1764 s.25-26,Rulla på de hospitalshion huilka ifrån den 1 maij 1764  
till den 1 maij 1765 niutit underhåll uti Arboga kronohospital, i Västmanlands läns länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
6)Arboga hospitals räkning för åhr 1765 s. 27-28, Rulla på de hospitalshion huilka ifrån den 1 maij 1765  
till den 1 maij 1766 niutit underhåll uti Arboga kronohospital, i Västmanlands läns länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
7)Arboga hospitals räkning för åhr 1766 s.29-30, Rulla på de hospitalshion huilka ifrån den 1 maij 1766  
till den 1 maij 1767 niutit underhåll uti Arboga kronohospital, i Västmanlands läns  
länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
8)Arboga hospitals räkning för åhr 1767 s.29-30, Rulla på de hospitalshion huilka ifrån den 1 maij 1767  
till den 1 maij 1768 niutit underhåll uti Arboga kronohospital, i Västmanlands läns   
länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
9)Arboga hospitals räkning för åhr 1768 s.29-30,Rulla på de hospitalshion huilka ifrån den 1 maij 1767  
till den 1 maij 1768 niutit underhåll uti Arboga kronohospital, i Västmanlands läns  
länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
10)Arboga hospitals räkning för åhr 1769 s.29-30,Rulla på de hospitalshion huilka ifrån den 1 maij 1769  
till den 1 maij 1770 niutit underhåll uti Arboga kronohospital, i Västmanlands läns  
länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
11)Förteckning på underhållshjon i Sala stads hospital ifrån 1778 åhrs slut til den 1 julii 1779, i  
Västmanlands läns länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
12)Förteckning på underhållshjon i sala stads hospital ifrån den 1 julii 1779 til samma åhrs slut, i  
Västmanlands läns länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
13)Förteckning på underhålls hjon i sala stads hospital ifrån den 1 januarii 1780 til den 1 julii samma åhr, 
 i Västmanlands läns länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
14)Brev: Till högwälborne herr landshöfdinge och commendorens samt högwördige herr doctor och  
biskop 22 april Följande från Arboga kronohospital till Westerås kronohospital med sängkläder och  
kista, i Västmanlands läns länsstyrelsearkiv GIV d Volym 1 
15)Förteckning på de personer som äro uti Strengnes hospital och therstädes niuta stat, i Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Landskontoret GX c Volym 1 
16)Rulla på Strängnäs hospitals hjon ifrån den 1 julii 1780 till 1 januarii 1781, i Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Landskontoret GX c Volym 1 
17)Rulla på de hospitals hjon hwilka niutit underhåll i detta hospital för senare halfwa året 1780, i Länsstyrelsen i 
Södermanlands län Landskontoret GX c Volym 1 
18)Nyköpings hospitals capital och special med öfrige räkningar från den första maji 1791 till och med samma tid 
1792, i Länsstyrelsen i Södermanlands län Landskontoret GX c Volym 1 
19)Upsala hospitals inventarium för åhr 1756 No. 80, Förteckning på de fattiga som i Upsala hospital niutit bröd ifrån d 1 
maii 1756 til samma dag 1757, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och 
Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 2 1701-1760 
20)Upsala hospitals inventarium för åhr 1757 No. 69, Förteckning på de fattiga som i Upsala hospital niutit bröd ifrån d 1 
maii 1757 til samma dag, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 2 1701-1760 
21)Upsala hospitals inventarium för åhr 1758 No. 82,Förteckning på de fattiga som i Upsala hospital niutit bröd ifrån d 1 maii 
1758 til samma dag 1759, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 2 1701-1760 
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22)Uppsala hospitals capital och rätning för åhr 1759 från den 1sta maji till samma tid 1760 med sysslomannen 
magister Albert Holmqvist s.66,Rulla på de hospitalshjon hwilka ifrån d 1 maii 1759 til samma dag 1760 som niutit underhåll i 
Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande 
Uppsala hospital Volym 2 1701-1760 
23)Uppsala hospitals räkning för år 1760 s 63, Rulla på de hospitalshjon hwilka ifrån den 1 maji 1760 till d 1 maji 1761 njutit 
underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 2 1701-1760 
24)Uppsala hospitals räkning för år 1761 s 69, Rulla på de hospitalshjon hwilka ifrån den 1 maji 1761 till d 1 maji 1762 njutit 
underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
25)Uppsala hospitals räkning för år 1762 s 65,Roulla på de hospitalshjon hwilka ifrån den 1 maji 1762 till d 1 maji 1763 njutit 
underhåll i Upsala hospitahl, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
26)Upsala hospitals räkning för åhr 1763 s.144,Roulla på hospitals hjonen som ifrån d1 maji 1763 till samma dag innevarande 
år njutit underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och 
Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
27)Upsala hospitals räkning för åhr 1764 s.32,Roulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1764 till d 1 maji 1765 njutit 
underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
28)Upsala hospitals räkning för åhr 1765,s. 31, Roulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1765 till d 1 maji 1766 njutit 
underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
29)Upsala hospitals räkning för åhr 1766 s.27,Roulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1766 till d 1 maji 1767 njutit 
underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
30)Upsala hospitals räkning för åhr 1767 s. 27-29,Roulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1767 till d 1 maji 1768 
njutit underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och 
Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
31)Upsala hospitals räkning för åhr 1768 s. 25-27 Roulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1768 till d 1 maji 1769 
njutit underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och 
Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
32)Upsala hospitals räkning för åhr 1769 s.25-26, Rulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1769 till d 1 maji 1770 njutit 
underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 3 1761-1769 
33) Upsala hospitals räkning pro anno 1770s. 25-26,Rulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1770 till d 1 maji 1771 
njutit underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och 
Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 4 1770 – 1779 
34)Upsala hospitals räkning pro anno 1771 s. 25-26, Roulla på de hospitalshjon som ifrån den 1 maji 1771 till d 1 maji 1772 
njutit underhåll i Upsala hospital, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och 
Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 4 1770 – 1779 
35)Upsala hospitals räkning pro anno 1772 s.31-32, Roulla på hospitals hjonen som ifrån den 1sta maji 1772 til samma dag 
1773 åtnuitit underhåll i Upsala, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och 
Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 4 1770 – 1779 
36)Upsala hospitals räkning pro anno 1773 s.41-42,roulla på de hospitalshjon, som ifrån och med d 1 maji 1773 til samma dag 
1774 åtniutit underhåll I Upsala hospital neml., i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar 
och Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 4 1770 – 1779 
37)Upsala Hospitals räkning pro anno 1774 s. 43-44 roulla på hospitalshjonen, som ifrån och med d 1 maji 1774 til samma dag 
1775 åtniutit underhåll I Upsala hospital neml., i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar 
och Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 4 1770 – 1779 
38)Upsala hospitals räkning pro anno 1775 s. 43-44,roulla på hospitalshjonen, som ifrån och med d 1 maji 1775 til samma dag 
1776 åtniutit underhåll I Upsala hospital neml. i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar 
och Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 4 1770 – 1779 
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39)Upsala hospitals räkning pro anno 1776 s.43-44,roulla på hospitalshjonen, som ifrån och med d 1 maji 1776 til samma dag 
1777 åtniutit underhåll I Upsala hospital neml., i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar 
och Räkenskaper rörande Uppsala hospital Volym 4 1770 – 1779 
40)Upsala hospitals räkning pro anno 1777 s. 42-43,rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital åhr 
1777, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 4 1770 – 1779 
41)Upsala hospitals räkning pro anno 1778 s. 44-45,rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital åhr 
1778, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 4 1770 – 1779 
42)Upsala hospitals räkning pro anno 1779 s. 44-45,rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital åhr 
1779, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 4 1770 – 1779 
43)Upsala hospitals räkning pro anno 1780 s. 44-45,rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital åhr 
1780,i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 5 1780 – 1789  
44)Upsala hospitals räkning pro anno 1781 s. 40-41rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital åhr 
1781, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 5 1780 – 1789 
45)Upsala hospitals räkning pro anno 1782 s. 41-42,rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital år 
1782, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 5 1780 – 1789 
46)Upsala hospitals räkning pro anno 1783 s. 34-35,rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital åhr 
1783, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 5 1780 – 1789 
47)Upsala hospitals räkning pro anno 1784 s. 39-40,rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital år 
1784, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 5 1780 – 1789 
48)Upsala hospitals räkning pro anno 1785 s. 34-35,rulla på de hospitalshjon h vilka njutit underhåll I Upsala hospital år 
1785, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 5 1780 – 1789 
49) Upsala hospitals räkning pro anno 1786s. 34-35 rulla på de hospitalshjon hwilka njutit underhåld I Upsala hospital åhr 
1786, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande Uppsala 
hospital Volym 5 1780 – 1789 
50)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1789 s.39-40, Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1789, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 5 1780 – 1789 
51)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1790 s.29,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid Upsala 
hospital år 1790,i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande 
Uppsala hospital Volym 7 1790 – 1795  
52)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1791 s.34,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid Upsala 
hospital år 1791, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper rörande 
Uppsala hospital Volym 7 1790 – 1795  
53)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1792 s. 34-35,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1792, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 7 1790 – 1795  
54)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1793 s.34-35,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1793, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 7 1790 – 1795  
55)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1794 s.34-35,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1794, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 7 1790 – 1795  
56)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1795 s.34-35, Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1795, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 7 1790 – 1795  
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57)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1796 s.34-35,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1796, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 8 1796 – 1801 
58)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1797 s.34-35,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1797, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 8 1796 – 1801 
59)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1798 s.34-35,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1798, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 8 1796 – 1801 
60)Upsala Hospitals capital och special räkning för år 1799 s.34-35,Rulla på de hospitalshjon som njutit underhåll wid 
Upsala hospital år 1799, i Uppsala läns länsstyrelsearkiv Landskontoret I GX a Handlingar och Räkenskaper 
rörande Uppsala hospital Volym 8 1796 – 1801 
61)Förteckning Linköpings hospital  1749 Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings 
hospital Volym 4 1743 – 1758  
62)Förteckning Linköpings hospital  1750 Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings 
hospital Volym 4 1743 – 1758  
63) Förteckning på personerne som niuta underhåld uti Linköping Krono Hospital 1ste Qvartalet 1756 Domkapitlets i 
Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 1743 – 1758  
64)Förteckning på the personer som nu för tiden niuta underhåld i Crono Hospitalet uti Norrköping upprättat d  18 feb 1749 
Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital  Volym 2 1721 – 1760  
65)Förteckning på the personer som nu för tiden niuta underhåll i Crono Hospitalet uti Norrköping upprättat 1750 Domkapitlets i 
Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 1721 – 1760  
66)Förteckning eller rulla på inköpte Nådehjonen i detta kronohospital samt de barn som bör niuta månadtelig  penning pension för 
maij månad 1773 Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 3 1767 
– 1859 
67)För teckning på efterföljande nådebrödshjon[..]Vadstena År  Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital  Volym1 1638 – 1719Även odat.) 
68) Anteckning på de fattigas nampn som åthniuta friibröd uthi hospitalet 25 maij 1695 1695 Domkapitlets i 
Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym1 1638 – 1719Även odat.) 
69)Förteckning på de hospitalisterne i Söderköping [..]Söderköping 1742 Domkapitlets i Linköping FXIV ac 
Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2  1723 – 1749  
70) Förteckning på pärsonerne  som nu för tiden niuta underhåll i  Hospitalet uti Söderköping upprättat d 31 jan 1749 
Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2  1723 – 1749  
71) Söderköping 1755 Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 
3 1750 – 1759 
72) Söderköping 1757 Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 
3 1750 – 1759 
73)Söderköping 1773 Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 
4 1760 – 1781 
74) Söderköping 1774 Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 
4 1760 – 1781 
75) Vadstena 1724 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 1 1669 – 
1725Även odat. 
76) Vadstena 1737 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 1726 – 
1740  
77) Vadstena 1738 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 1726 – 
1740  
78)Vadstena 1740 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 1726 – 
1740  
79) Vadstena 1757 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 5 1756 – 
1764  
80) Vadstena 1759 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 5 1756 – 
1764 
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81) Vadstena 1763 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 5 1756 – 
1764 
82) Vadstena 1764 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 5 1756 – 
1764 
83) Vadstena 1765 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 6 1765 – 
1778 
84) Vadstena 1766 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 6 1765 – 
1778 
85) Vadstena 1773 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 6 1765 – 
1778 
86)Vadstena 1774 Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 6 1765 – 
1778 
 

Fallsamling: Ansökningsbrev 

1) Från: M Scheidnig, Petrus Erici m.fl. Datum: Af studzbergh 23/11 1799, I Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
2)Från: Karin karlsdotter. Datum 30/8 1699, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
3) Från: Jonas Uhdorphilius. Datum: Borg 8/6 1709, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
4)Från: Jonas Uhdorphilius. Datum: Borgh 9/3 1709, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
5-6)Från: Christina Piper. Datum: StureForssa 11/6 1709, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar 
rörande Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
7) Från: Alfwingh. Datum: Biörkebärg 23/7 1709, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
8) Från: Zacharias Wimmermarck. Datum: exhib d 7/5 1714, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar 
rörande Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
9) Från: Nils Aqvilin. Datum: Wreta Closter d 11/5 1714, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar 
rörande Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
10) Från: Hans Gotthaldsson. Datum: 22/4 1714 i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
11) Från: Gertrud Wigertt. Datum: 27/10 1714, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
12 Från: Andr: Nelander. Datum: 16/9 1714, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
13) Från: Daniel Lindahl. Datum: 10/12 1714 i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 2 (1698- 1715) 
14) Från: Nicolaus Aurelius. Datum: 19/3 1719, Samt brev från: JF Raumback m.fl. 19/3 1719, båda i Domkapitlets 
i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
15) Lars Persson. Datum: 21/7 1719, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings 
hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
16) Från: Ryding. Datum: 9/12 1724, Samt ett brev från Arvid Ranzoch Linköping 3/12 1724, båda i Domkapitlets 
i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
17) Från: Ingeborg Larsdotter. Datum: 2/9 1724, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
18) Från: Jon Jönsson i Tannefors. Datum: Linköping 9/12 1724, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
19) Från: Olof Pärsson uhrbonde i Landeryd sochn. Datum: 2/4 1729, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
20) Från: Andreas Wibiörnsson. Datum: 3/12 1729, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
21) Från: Nicol: aurelius. Datum: 24/11 1721 (exhib 29 nov 1729), i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
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22) Från: Lorentz Dahl. Datum: 22/4 1734, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
23) Från: Botvid Petersson. Datum: 14/3 1739Samt två andra brev från: 1.) Carl Magnus Ekman 13/3 1739, 2)Maria 
Förman lindköping 14/3 1739. Samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings 
hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
24) Från: Lars Månsson. Datum: biörkebärg 13/10 1738 i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar 
rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
25) Från Joach Lithander. Datum östra harg 28/3 1739 
26) Från: Christian Dickman. Datum: Westervijk 4/7 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar 
rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
27) Från: Per Esbiörnsson i Biörsätter. Datum: 5/4 1739(Christina Piper i Sturefors 10/4 1739- skickat vidare), i 
Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
28) Från: Christina Fristadia. Datum: Linköping 25/7 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar 
rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
29) Från: Jonas Svensson. Datum: Linköping 25/9 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar 
rörande Linköpings hospital Volym 3 (1716 – 1742)  
30) Från: Joh.: Pet: Janck, Joh: von: der Berg m.fl.. Datum: Linköping 21/10 1743, i Domkapitlets i Linköping 
FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
31) Från: Olof Persson. Datum-, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings 
hospital Volym 4 (1743 – 1758)   
32) Från: Christina Bengtsdotter i Redinge. Datum: 4/4 1744, Samt ett brev från Samuel Folliin Olof Mathson i 
Norby m.fl., båda i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 
(1743 – 1758)  
33) Från: sven Andersson Ruske. Datum: 18/7 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
34) Från: benet Johansson. Datum: Tjärstan 27/5 1744,samt ett brev från Kroger, Johan Dryander m.fl den 27/5 
1744, båda i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 
1758)  
35)Från: Brita Håkansdotter. Datum: 8/2 1744, Sammanlagt tre brev från samma avsändare, samtliga i 
Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
36) Från: Joh. Leopold Sangvartier. Datum: 22/2 1749Samt ett brev Från: Nils Berselius 28/2 1749 båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
37) Från: Samuel Schenberg. Datum: Nykils prästgård 5/1 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
38) Från: Eric Palm. Datum: 18/1 1749. Samt två avskrifter från korta brev från 1) Magnus h v Khiöler 2) Joh Pet 
Jancke, dessutom ett brev från: Joh. Casell Bengt Ekerman m.fl., samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
39) Från: Måns Nielsson i Edstorp och oskly sochn. Datum: 21/4 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
40) Från: Sara Pehrsdotter. Datum: 30/5 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
41) Från: Zachris Persson i kettlipada sochn. Datum: 29/4 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
42) Från: Gunnil Nilsdotter från Degeryd i Wårdsberg sochn. Datum: 8/7 1749 Samt ett brev från: J Lindstedt 
comminister i Wårdsberg 5/7 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings 
hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
43) Från: Joachim Paqvalin. Datum: 30/11 1749 (exhib 6 dec 1749), i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
44) Från: Anna Pärsdotter en fattig änka. Datum: 15/5 1754 Samt en rekommendation från Emundus Ölf pastor 
Wårdsnäs, båda i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 
– 1758)  
45) Från: Ingegärd Larsdotter. Datum: 3/7 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 1758)  
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46) Från: Anna Persdotter en fattig och siuklig enka. Datum: 2/10 1754., Samt två rekommendationer från Emundus 
Ölf, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 4 (1743 – 
1758)  
47) Från: sven Påhlson. Datum: 15/11 1764, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 5 (1759 – 1770)  
48) Från: Oloff Persson. Datum: 13/1 1699, Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande 
Norrköpings hospital Volym 1 (1635 – 1719 Även odat ) 
49) Från: Petrus asp. Datum: Norrköping 27/7 1709, Samt ett brev från: Joachim Linde Norrköping 26/7 1709, 
Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 1 (1635 – 1719 Även 
odat ) 
50) Från: Pehr Svensson Terrberga och skeda sochn Datum: Skjeda 20/8 1734, I Domkapitlets i Linköping FXIV 
ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 (1721 – 1760)  
51) Från: Lars Jönsson. Datum: Nyborga i Nykihls sochn 28/1 1739, Samt ett brev från Johan Reuselius Nykihl 3/2 
1739, båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 (1721 – 
1760)  
52) Från: Jon Håkansson. Datum: 27/4 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande 
Norrköpings hospital Volym 2 (1721 – 1760)  
53) Från: Sven Pehrsson på ulltorps ägor i Nykihls sochn. Datum: Nykihl 16/7 1739. Samt ett brev från Petrus 
Enevald 24/10 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 
(1721 – 1760)  
54) Från: Datum Volym 
55) Från: Adam Wilhelm. Datum: Norrkiöping 30/5 1744 Samt ett från David Svensson Norrköp 30/5 1744, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 (1721 – 1760)  
56) Från: Pär Olofsson i hostslagaretorpet och drotand sochn. Datum 19/12 1744 
Samt tre brev från följande 1) Samuel Wettelius 4/12 1744 2) Anders Pährsson 12/12 1744 3) Carl Braweer 5/12 
1744, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 (1721 
– 1760)  
57) Från: Elisabeth Biörckegren en bedröfad rådmansenka. Datum: 5/4 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 (1721 – 1760)  
58) Från: Petter Zellting. Datum: Norrköping 14/31754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar 
rörande Norrköpings hospital Volym 2 (1721 – 1760)  
59) Från: Hans Samuelson i Bode och ringarums sochn. Datum: Sörkiöping 18/5 1710 Samt ett brev från: svens 
Engius Haqvinus Biörling, 16/5 1709,båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 1 (1638 – 1719Även odat.) 
60) Från: Erik Månsson krigman. Datum: 10/3 1709, Samt brev till: från: Bothvidius Bergius 23/4 1684, och ett brev 
från Martinus Joannis, Kaga 8/4 1692,samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 1 (1638 – 1719Även odat.) 
61) Från: Olaus p Printz. Datum: gambla spetal s 1/3 1709,i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 1 (1638 – 1719Även odat.) 
62) Från: Anders Böriestson. Datum: 3/2 1709, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 1 (1638 – 1719Även odat.) 
63) Från: Olaris P Printz. Datum: spetalen 31/7 1709,i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 1 (1638 – 1719Även odat.) 
64) Från: Swän Andersson trädgårdsmästare wid Sjärnorp. Datum: 15/4 1714, i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 1 (1638 – 1719Även odat.) 
65) Från: aldra ödmiukaste tienareinna Ingeborg Andersdotter. Datum: 20/6 1724Samt ett brev undertecknat Sven 
Andersson m.fl., båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 
2 (1723 – 1749)  
 66) Från: Haqvinus Biörling. Datum: ringarum 2/3 1724, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
67)Från: Anders Pehrsson. Datum: 9/8 1724, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
68) Från: J Zetterling PPL. Datum: Kuddeby 7/7 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
69 Från: Haqvinus Biörling. Datum: Ringarum 11/3 1739,i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
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70) Från: Samuel Wettelius. Datum: S Drothen d 26/4 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
71) Från: David svensson. Datum: Norrkiöping 20/6 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
72) Från: Lars Schenmarck.  Datum: östra Ryy 7/12 1738 (exhib 7 febr 1739), i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
73) Från: A Bonander. Datum: Söderköping 17/10 1739 (exhib 24 oct 1739), i Domkapitlets i Linköping FXIV ac 
Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
74) Från: Haqv Biörling. Datum: Ringarum 22/2 1736 (exhib 24 octob 1739), i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
75) Från: Theodorus Biörnlund. Datum: Rystad 18/6 1739 Samt ett brev från: P Hörberg Vadstena 28/5 1739, i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
76) Från: Anders Jonsson grintorpet och östra ny sochn. Datum: 15/2 1744,i Domkapitlets i Linköping FXIV ac 
Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
77) Från: Beata Hörning. Datum: Söderkiöping 30/10 1744Samt ett brev från: Samuel Wettelius 20/10 1744, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
78) Från: Johanna Walleria. Datum: Söderkiöping 24/11 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
79) Från: måns Hålstensson i Furingstad sochn. Datum: 30/5 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac 
Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
80) Från: Johan Möller Datum: Skönbärga 27/5 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
81) Från: C Echman. Datum: Söderkiöping 22/6 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
82) Från: Lars Schenmarck. Datum: Östra Ny 30/1 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
83) Från: Jonas Person. Datum: Linkiöping 6/6 1744Samt ett brev från: Samuel Wettelius 17/9 1738 och ett från: 
Samuel Wettelius m.fl., samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings 
hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
84)Från: Pet. Schenberg. Datum: 11/1 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
85) Från: Samuel Wettelius. Datum: S Drothens prestegård 4/1 1749, I Domkapitlets i Linköping FXIV ac 
Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
86) Från: Gabriel Liungdahl. Datum: 18/1 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
87) Från: Clas Wisell. Datum: 4/10 1749, Samt ett brev från: Eric Sevenius och Eric Regner Söderkiöping d 2/10 
1749, samt ett utdrag Af Söderkiöpings stads rådsstufwurätts dombot hållen d 2/10 1749, samtliga i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
88) Från: Pet Bredstrand. Datum. skönbärga 22/11 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 2 (1723 – 1749)  
89) Från: P Wadmarck. Datum: Söderkiöping 28/3 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 3 (1750 – 1759) 
90) Från: Lars Johans son i Sandviken I Drotand sochn. Datum: 20/3 1754, Samt ett brev från: Samuel Wettelius 
28/2 1754, båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 3 
(1750 – 1759) 
91) Från: Olof Olofsson Brita Jonsdotter från Drotens sochn. Datum: 19/3 1754Samt ett brev från Samuel Wettelis 
4/3 1754 och ett brev från Magnus J Björn 3/3 1754, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar 
rörande Söderköpings hospital Volym 3 (1750 – 1759) 
92) Från: Brita Jönsdotter. Datum: 20/2 1699, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 1 (1669 – 1725Även odat.)   
93) Från: Eric strand. Datum: Wadstena 12/5 1724, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 1 (1669 – 1725Även odat.)   
94) Från: Nils Jonsson i Kinna sochn. Datum: 16/4 1729, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
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95) Från: Karin Swensdotter en öfvergiven och högt bedröfvad qvinna på Smedzby ägor i Motala sochn. Datum: 
27/8 1729, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 
1740 ) 
96) Från: Peder Bengtsson i Kullera i Motala sochn. Datum: Wadstena 20/7 1729, i Domkapitlets i Linköping 
FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
97) Från: Elisabet Schotte en högt bedröfvad sorg lunde änka. Datum: Wadstena 23/7 1729, Samt ytterligare ett från 
samma avsändare 17 73 1729, båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena 
hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
98) Från: Pehr Bengtsson, inhyses på Froberga ägor i Motahla sochn. Datum: 10/3 1729, i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
99) Från: Briita Jönsdotter ifrån Järsta försambl. Datum: 4/9 1734, Samt ett brev från And Wizelius Järsta 25/8 1734, 
båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
100) Från: Marcus Samsonius. Datum: Wadstena 17/9 1734, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
101) Från: Peter Bramberg organist i Motala. Datum: 26/9 1739, samt ett brev från: Sa: M: Fröling Winnestad 17/9 
1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
102) Från: N Stenhammar. Datum: 23/1 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
103) Från: Johan Stuhen. Datum: Wadstena 12/2 1739 
Samt tre brev från: 1) M Wretelius 29/1 1739 2-3) Joh L Thorn 29/1 1739 Domkapitlets i Linköping FXIV ad 
Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
104) Från: Pehr Tranman. Datum: Wästra Nykyrka 3/31739, Samt ett brev från: Joh Berling 3/3 1739, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
105) Från: Marja Månsdotter en siuklig änkia. Datum: 20/6 1739, Samt ett brev från: Zach Torpadius 18 /5 1739, 
båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
106)Från: Jacob Cullman i Schenninge. Datum: 20/6 1739, Samt två brev från: 1) Carl Joh Menlus 2/6 1739 2) 
Håkan Jonnsson m.fl. 26/5 1739, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena 
hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
107) Från: Jöns Jönson i Nässia. Datum: 20/6 1739, Samt ett brev från: Samuel Palmerus Örberga 19/3 1739, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
108) Från: M J Bock, J Hörling m.fl. . Datum: Hoff 10/6 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
109) Kierstin Håkansdotter. Datum: 22/8 1739, Samt ett brev från: P Hörberg 25/6 1739, båda i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
110) Från: Margareta Olsdotter. Datum: Wadstena 6/9 1739, Samt ytterligare tre brev från: 1) Pelle Ambrosius 1/9 
1739,2) Oloff Pommerijn Erich Diurman 5/9 1739 3)Anders Anderson 2/9 1739, samtliga i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
111) Från: Magnus Strålenhielm. Datum: Wadstena 5/10 1739, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 2 (1726 – 1740 ) 
112) Från: Henric Rålin. Datum: Löneberga prästgård Sölfverhult 17/11 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 3 (1741 – 1746)   
113-114) Från: Lars Hieronimison. Datum: 21/11 1744, Samt ett brev från: Carl Knoop Wallerstad 2/8 1744 
(Copia), båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 3 (1741 – 
1746)   
115) Från: Sara Nielsdotter. Datum: 19/12 1744, Samt ett brev från: pet Högberg Vadstena 25/2 1744, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 3 (1741 – 1746)   
116)Från: Ingeborg Jönsdotter. Datum: 4/2 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 3 (1741 – 1746)   
117) Från: på församlingens vägnar S P Huneberg m.fl.Samt ett brev från: Zach Torpadius Roglösa 28/2 1744, båda 
i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 3 (1741 – 1746)   
118)  
Från: Haraldsdotter en bedröfvad och utfattig enka. Datum: Vadstena april 1744. Samt två brev från: 1) Ma 
Sundvallm.fl. 2)Petrus Hörberg, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena 
hospital Volym 3 (1741 – 1746)   
119-121) Från: Johan Schiliin. Datum: W Steen 9/2 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 3 (1741 – 1746)   



81 
 

122) Från: Zach Juringius. Datum: 10/1 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
123) Från: Sven Staf. Datum: Wadstena 20/1 1749Samt ett brev från: Petrus Högberg 18/1 1749, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
124) Från: Lisken Carlsdotter. Datum: Wadstena 16/2 1749, Samt ytterligare två brev från: 1) Pähr Hagerstedt 2/2 
1749 2) Pet Hagman Wadstena 19 /2 1749, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
125) Från: Jonas Månsson i Tråstad och Fifvelstad sochn. Datum: Tråstad 3/3 1749, i Domkapitlets i Linköping 
FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
126) Från: Anders Ericsson nådehjon i Vadstena hospital. Datum: 26/4 1749Samt ett brev från: Petr Hagman 6/4 
1749, båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 
1755)   
127) Från: Mörtling. Datum: Linderås 27/5 1749, Samt ett brev från: Botvid Livin 17/4 1749, båda i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
128) Från: jöns Jonsson. Datum: 14/1 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
129) Från: H Lindegren. Datum: 22/7 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
130) Från: Anna Andersdotter. Datum: Håstleby 15/7 1749, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
131) Från: Johannes Schiliin. Datum: W Steen 6/6, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
132) Från: Israel Jönsson. Datum: 4/10 1749, Samt ytterligare två brev från: 1) Emanuel Jönsson, 2) Joan Adelin 
13/4 1749,samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 
(1747 – 1755)   
133) Från: Anders Andersson. Datum: Wadstena 15/9 1749, Samt ett brev från: Petrus Högberg, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
134) Från: Lars Ohlsson. Datum: Wadstena 5/12 1749, Samt ytterligare två brev från: 1) Thiel 27/10 1749 1b) 
29/101749 N Stenhammar 2) Petrus Högberg, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
135) Från: Lisa Collner en högt bedröfad enkia. Datum: 21/5 1753, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad 
Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
136) Från: Magnus Salander. Datum: Bärgsäter 6/3 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
137) Från: And Sråsten. Datum. Fornås 4/11 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande 
Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
138) Från: Christina Sophia Wickia en högt bedröfad enka. Datum: Wadstena 15/7 1754, i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
139) Från: Helena Hallberg en högt bedröfad enckja. Datum: vadst 4/6 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
140) Från: Zach Joh Stenborg. Datum: Vadstena 3/4 1754, Samt ytterligare ett brev från från 1) Petrus Högberg 
samt ett utdrag från protocoll hållit på Vadstena rådhus den 1/4 1754, samtliga i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
141) Från: Joh Berling. Datum: Wästra Nykyrka 3/1 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 4 (1747 – 1755)   
142) Från: Lisken Zachrisdotter. Datum: 26/7 1758. Samt ett brev från Nils Setterdahl 3/7 1754, båda i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 5 (1756 – 1764)  
143)Från: Joh C Mortensson. Datum: Flisby 22/1 1759, Samt ytterligare ett brev till: Från: Joh. c mortensson Flisby 
d 8/1 1759, båda i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital Volym 5 (1756 
– 1764)  
144) Från: J Nordell. Datum: ljungs prästgård 2/2 1774, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital Volym 6 (1765 – 1778) 
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Fallsamling: Förslag  

1)Ödmjukaste memorial! 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital 
Volym 4 1743 – 1758  
2) Förlag til besättande af 1 helt nådebröd 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande 
Linköpings hospital Volym 4 1743 – 1758  
3)Ödmiukaste memorial 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital 
Volym 4 1743 – 1758  
4)N 19 1/5 1759 Förslag till ett nådebröd uti Wadstena krono hospital, nu thet 5te av the 12 som efter höggunstlig förordnande 
komma at tillökas, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 5 1759 
– 1770  
5) 17/10 1759 Förslag til 1 ledigt nådebröd efter hospitalisten Lars Nilsson, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 5 1759 – 1770  
6)Efter hospitalshjoner Kjierstin jönsdotter som åtniutit 1 helt nådebröd 28/11 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 5 1759 – 1770  
7)Förslag efter hospitalshionet Lisken Andersdotter som härstädes niutit halft nådebröd Linköiping 28/11 1759, i Domkapitlets 
i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 5 1759 – 1770  
8) 6 /11 1764 Följande komma at undfå påskrift på sina inlagor om nådebröd som tecknas med högwälborne herr lands-höfdinges och 
min underskrift af den 6 nov 1764 och komma till straft åtniutande deraf med tydligen utsatt wilikor för alla emot 100 daler smt promt 
erläggande[...], i Domkapitlets i Linköping FXIV aa Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 5 1759 – 
1770  
9)Följande till förslag till nästa ledighet av sysslo man om inga eländigare anmäla sig i Domkapitlets i Linköping FXIV aa 
Handlingar rörande Linköpings hospital Volym 5 1759 – 1770  
10)No 33 16/5 1754 Ödmiukaste memorial: Förslag resolution Norrköping d 14 maii 1754, i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings hospital Volym 2 1721 – 1760  
11)No 23 4/8 1759 Ödmiukaste memorial, i Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande 
Norrköpings hospital Volym 2 1721 – 1760  
12) 3/10 1764 Ödmiukaste memorial, i Domkapitlets i Linköping FXIV ab Handlingar rörande Norrköpings 
hospital Volym 2 1721 – 1760  
13)Ödmiukaste memorial till högwällborne hr baron och landzhöfdingen, Söderkiöping 11/12  1734, i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 2  1723 – 1749  
14) 29/8 1744 Ödmiukt memorial till högwördige hr doctor och biskoppen högwördige hr doctor och domprosten så och högährewördige 
och höglärde herr consistoriales Söderkiöping 22/8 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 2 1723 – 1749  
15)No 39 23/9 1754 Ödmiukaste memorial, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
16)Andra förslaget Söderköping 19/9 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
17)Ödmiukaste memorial 1/7 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings 
hospital Volym 3 1750 – 1759 
18)Ödmiukaste memorial Söderkiöping 19/2 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
19)Ödmiukaste memorial Söderkiöping 19/2 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
20) Ödmikaste förslag, det första efter No 93, Söderkiöping 27/9 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac 
Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
21)det andra efter No 21, Söderkiöping 27/9 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
22) det tredje efter No 2, Söderkiöping 27/9 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
23) det 4de efter No 7, Söderkiöping 27/9 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
24)Ödmiukaste förslag, Söderkiöping 5/12 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
25)Ödmiukaste förslag, det förra, 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings 
hospital Volym 3 1750 – 1759 
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26) det senare, 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 3 
1750 – 1759 
27)ink. Th 16 maji ao 1759 Ödmiukaste förslag, det första, Söderkiöping  10/5 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ac Handlingar rörande Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
28)det andra, Söderkiöping 10/5 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings 
hospital Volym 3 1750 – 1759 
29)det tredje, Söderkiöping 10/5 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings 
hospital Volym 3 1750 – 1759 
30) Det förra efter No 21, i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande Söderköpings hospital 
Volym 3 1750 – 1759 
31) Till det senare efter No 71, Söderköping 20/1 1759 i Domkapitlets i Linköping FXIV ac Handlingar rörande 
Söderköpings hospital Volym 3 1750 – 1759 
32) 28/3 1744 Till: Högwördige hr doctor och biskop så och högärewördige och höglärde  herrar magistri consistoriales Från: Johan 
Stuhen, Wadstena 24/3 1744, Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital 
(Volym3 1741 – 1746)   
33) 25/7 1744 Till: högwördige hr doctor och biskop högwördige hr doctor och domprost samt högärewördige och höglärde  herrar 
magistri consistoriales Från: Johan Stuhen, Wadstena  21/7 1744, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar 
rörande Vadstena hospital (Volym3 1741 – 1746)   
34) 6/2 1754 Förslag till ett nådebröds besättande i Vadstena kronohospital, Wadstena d 28 januari 1754, i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 4 1747 – 1755)   
35)Förslag till ett nådebröds besättande i Vadstena kronohospital, Wadstena 28/1 1754, i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 4 1747 – 1755)  
36)No 36 22/8 1754 Förslag till thet siette nådebrödets besättande          Wadstena d 20 aug 1754, i Domkapitlets i 
Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 4 1747 – 1755)  
37)No 35 22/8 1754 Förslag till ett rum och nådebröd uti Wadstena kronohospital, Wadstena  d 20 augusti 1754, i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 4 1747 – 1755)  
38)No 41 8/10 1754 Förslag till ett rum och nådebröd uti Wadstena kronohospital Wadstena d 3 october 1754, i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 4 1747 – 1755)  
39)Förslag till ett rum och nådebröd uti Wadstena kronohospital, Wadstena 13/1 1759, i Domkapitlets i Linköping FXIV 
ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 5 1756 – 1764)  
40)N 7 6/2 1759 Förslag till ett rum och nådebröd uti Wadstena kronohospital, Wadstena d 3 februari 1759, i Domkapitlets 
i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 5 1756 – 1764)  
41)N 9 27/2 1759 Förslag till tvänne nådebröds besättande uti Wadstena kronohospital, Wadstena 24 februari 1759, i 
Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 5 1756 – 1764)  
42)Förslag till ett nådebröds besättande uti Wadstena kronohospital, Wadstena 17/3 1759, i Domkapitlets i Linköping 
FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 5 1756 – 1764)  
43)Förslag till ett nådebröds besättande uti Wadstena kronohospital, Wadstena 19/6 1759, i Domkapitlets i Linköping 
FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 5 1756 – 1764)  
44)Förslag till ett nådebröds besättande uti Wadstena kronohospital, Wadstena 20/11 1759, i Domkapitlets i Linköping 
FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 5 1756 – 1764)  
45)N 19 1/5 1759 Förslag till ett nådebröd uti Wadstena krono hospital, nu thet 5te av the 12 som efter höggunstlig förordnande 
komma at tillökas, i Domkapitlets i Linköping FXIV ad Handlingar rörande Vadstena hospital (Volym 5 1756 – 
1764)  
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