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Inledning 
Det man vanligast uppsökte Ronneby brunn för under mitten och senare delen av 1800-talet 

var vad man i dåtidens medicinska termer benämnde kloros och bleksot. Diagnoserna 

motsvarar närmast vad vi med nutida begrepp skulle kalla järnbrist eller järnbristanemi. 

 

Om jag misstänker att jag har järnbrist kan jag gå till vårdcentralen eller liknande. Där kan 

personalen genom ett blodprov snabbt ge mig besked om mitt blodvärde i form av en siffra. 

Siffran kommer inte att säga mig något, men vårdpersonalen kan berätta för mig i fall den är 

bra eller inte. Om siffran inte är bra ger de mig namnet på ett piller som jag kan köpa på 

apoteket och ta enligt anvisningarna på paketet. Möjligtvis skulle jag också få information om 

vad för slags mat som är järnrik. Jag skulle inte få några ingående frågor eller 

rekommendationer om min livsstil.  

 

Om jag sökt vård för samma problem vid mitten av 1800-talet skulle mer omfattande områden 

av mitt liv komma i fokus. Att skriva uppsats i historia skulle jag nog avrådas från. 

Intellektuella ansträngningar var orsaker till sjukdomen, speciellt hos kvinnor. Likaså 

nöjeslystnad, som kunde ta sig uttryck i sådant som dans och romanläsning. 1800-talets syn 

kan idag kännas komisk eller sorglig, men i vart fall främmande. Men det finns hälsoproblem 

än i dag som inte kan lösas med en burk piller.  I det vardagliga talet om olika nutida 

”livsstilssjukdomar” kan kulturella och moraliska föreställningar ta vid där vetenskapen inte 

räcker till, och skillnaden mellan nu och då framstår då inte som lika absolut som i exemplet 

med järnbrist. 

 

Gamla kurorter har blivit nya turistmål med spa-anläggningar, t e x i Loka och Ronneby. 

Framställningen av det förflutna i den fysiska miljön och i litteratur betonar ofta kurorten som 

en vilsam och relativt okomplicerad plats, en plats där tiden nära nog står stilla. Mina egna 

uppfattningar har färgats av denna bild. Därför tycker jag att det är intressant att 

problematisera den genom att sätta brunnskuren och brunnskulturen i olika perspektiv och att 

försöka att se en förändring över tid.  
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Syfte och metod 
Jag kommer att undersöka och jämföra två olika handböcker för besökare till kurorten 

Ronneby brunn vid senare delen av 1800-talet, skrivna med nitton års mellanrum. 

Tyngdpunkten kommer att ligga på den tidigare boken. Metoden jag använder kan beskrivas 

som kvalitativ textanalys. Jag letar efter författarens värderingar, synsätt och motiv i texterna. 

Syftet är att undersöka vad mitt källmaterial kan säga om vilka olika perspektiv på 

brunnsvistelsen som möts bland de som vistas vid brunnen, och om maktrelationer mellan 

gäster och läkare.  

 

 

Teoretiska perspektiv och begrepp 

Det åtminstone officiellt viktigaste motivet för att besöka en kurort var att vårda sin hälsa. Här 

presenterar jag några teoretiska perspektiv på och begrepp som rör hälsa och sjukdom, som 

jag använder till hjälp för mig att ordna och analysera mitt material.  

 

Vad är hälsa och vad är sjukdom? 

Hälsa har inte bara setts som frånvaro av sjukdom, utan också ett välbefinnande som omfattar 

många fler aspekter av livet. Om sjukdom genom den medicinska utvecklingen fått en 

objektivt observerbar och mätbar del förutom den mänskliga upplevelsen, verkar hälsan 

undgå sådana beskrivningar. Den medicinska vetenskapens utveckling har inte förändrat 

begreppet hälsa lika mycket som begreppet sjukdom, 
1
 och råden för att bevara hälsan har inte 

förändrats i takt med behandlingen av sjukdomar.
2
 

 

Beroende på hur man definierar hälsa, som personlig upplevelse, eller som normala 

undersökningsresultat kan sjukdom beskrivas med två olika begrepp. ”Illness” innebär en 

personlig upplevelse hos patienten, präglad av obehag eller otillräcklighet, och ”disease”, som 

är det objektivt mätbara, ofta i formen av ett avvikande provsvar. Ofta finns de båda 

företeelserna samtidigt hos en patient i vården, men de förekommer också en och en. 

Hälsokontroller görs ibland utan att patienten upplevt sig vara sjuk, och ett mätvärde som man 

får då kan leda till en medicinsk insats, som botar människan som aldrig kände sig sjuk. 

Omvänt kan en människa må mycket dåligt utan att något mätvärde kan säga vad som är fel. 

                                                 
1
 Qvarsell, Roger, Vårdens idéhistoria, Carlsson bokförlag, 1991, s. 28. 

2
 Qvarsell 1991, s. 32. 
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Ofta börjar då en jakt på objektiv bekräftelse och legitimering av hur man mår. ”Disease” har 

högre status än ”illness” inom medicinen.
3
 

 

 

Inom antropologin studeras kultur i form av kommunikation av betydelsebärande symboler 

människor emellan. Hälsa och sjukdom uttrycks i symboler inte bara i språket utan också i 

kroppen. Ett barn ser hur vuxna genom barnets beteende tolkar hur det mår, och påverkas 

därigenom både i hur det tolkar sina egna upplevelser och lär sig vilka signaler som får 

önskad respons. Vuxna människor som konfronteras med en ny kultur kan lära in nya sätt att 

kommunicera hälsa och sjukdom. Ett exempel på kulturbundna uttryck är att en allmän oro 

och olust i olika kulturer lokaliseras till olika delar av kroppen. Det kan t e x vara huvudet, 

ryggen, eller magen. Skiftningarna i kommunikationen av hälsa är inte bara geografiskt 

bundna. Pojkar och flickor lär sig olika uttryck för och tolkningar av kroppsliga upplevelser.
4
  

 

Diagnosers institutionalisering 

Karin Johannisson skriver om sjukdomars ”karriär”. Vad en enskild människa upplever är 

svårt att behandla medicinskt om det inte kan beskrivas i medicinska termer och placeras in i 

medicinska kategorier. Men om många delar erfarenheten och den får medicinsk 

uppmärksamhet kan en ny diagnos skapas. Företeelser som länge varit kända kan bli 

sjukdomar genom att de definieras om från en tidigare kategori, t ex brott eller synd. 

Diagnosen kommer också att fungera som en norm för hur människor kan uttrycka lidande. 

Diagnosen har då blivit en institution, med ett begrepp från sociologin, och i det här 

sammanhanget med betydelsen ”fasta beteenden som bestäms av ett givet normsystem”. 

Johannisson tillämpar det här synsättet på ”kultursjukdomar”, som hon beskriver som 

huvudsakligen psykosomatiska och begränsade i tiden och till en viss grupp i samhället.
5
 

 

Disciplinär makt och normalisering 

Den medicinska styrningen av hur beteende tolkas kan oskadliggöra uttryck för missnöje, 

såsom trötthet och ilska, genom att beskriva dem som sjukdomar. T e x kan då barnet som inte 

                                                 
3
 Uddenberg, Nils, “Hälsa och medicinsk teknik” , I Hälsa som livsmening, red, Philipson och Uddenberg,  Natur 

och kultur,1989, s. 176ff. 
4
 Sachs, Lisbeth, “En antropologs funderingar”,  I Hälsa som livsmening, red, Philipson och Uddenberg,  Natur 

och kultur,1989, s. 120-140 
5
 Johannisson, Karin, Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter. Norstedts, 

1990, s. 99f, citat s. 100 
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trivs i skolan få en neuropsykiatrisk diagnos, och kvinnan som är arg över sin livssituation ses 

som styrd av hormoner.
6
 

 

Foucault beskriver makt och kunskap som nära förbundna med varandra. Vetenskaper som rör 

människan, där medicinen var först ute och banade väg för andra, ger skenbart objektiv 

kunskap som blir till grund för hur människor behandlas i det moderna samhället. Men vad 

som anses för sanning skiftar, och är enligt Foucault beroende av de maktrelationer som råder 

när kunskapen produceras.
7
 Foucault skiljer på olika typer av makt. En av dessa typer är den 

disciplinära makten. I en jämförelse mellan den disciplinära makten och den makt som lagen 

representerar kan man säga att medan lagen använder sig av förbud och straff är disciplinens 

viktigaste redskap normaliseringen.
8
 Kunskap upprättas om normer för människan och hennes 

beteende. De verkliga människorna jämförs med dessa normer, och deras avvikelse 

uppmärksammas som något som bör rättas till. Medan äldre former av makt kunde 

manifesteras genom att en furste visade upp sig i all sin prakt så är det istället de som utsätts 

för den disciplinära makten som görs synliga och beskrivs. När den disciplinära makten 

fungerar effektivt kommer människor själva att uppfatta sin avvikelse som något negativt, 

något som de vill åtgärda.
9
 

 

I mitt material finns en påtaglig maktdimension i de regler och förbud som intendenten 

formulerar för gästerna, även om det är tveksamt i fall han har några medel för att se till att de 

följs. Läkaren har även makt genom sina beskrivningar och värderingar av gästerna som sjuka 

eller avvikande från normen. 

 

 

 

Övriga termer 

Jag kommer att använda begreppen ”kurort” och ”brunn” synonymt. Samma sak gäller 

”gäster”, ”patienter” och ”besökare” vid kurorter/brunnar.  

 

                                                 
6
 Sachs, 1989, s. 138f. 

7
 Nilsson, Roddy, Foucault – en introduktion, Égalité, 2008, s. 81f. 

8
 Nilsson, 2008, s. 96. 

9
 Nilsson, 2008, s. 105. 
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I Hellmans handbok används ordet patient ofta, men brunnssökande och brunnsgäst 

förekommer också. När behandlingar och besvär diskuteras är det ordet patient som används 

mest. Söderwall föredrar ordet ”gäst” men använder ibland också ”patient”.  

 

 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag att berätta om kurorter allmänt, och om områden som är nära 

relaterade till kurorter. Synen på hälsa och sjukdom, och andra tillgängliga former av vård än 

den kurorten kunde erbjuda är viktiga områden för att sätta in kurorterna sitt sammanhang.  

Detsamma gäller idéer och praktiker kring fritid och resor. På de här områdena ger jag en 

bakgrund som går tillbaka till 1700-talet, tiden då kurorter introducerades i Sverige. 

 

I slutet av avsnittet redogör jag för några av samhällsförändringarna i 1800-talets Sverige, för 

att sätta min undersökning i ett tidsligt och geografiskt sammanhang. Förhoppningsvis kan jag 

också relatera förändringar jag i undersökningen ser mellan mitt tidigare och mitt senare 

källmaterial till processer under 1800-talet. 

 

Kurorter i Sverige, efter europeiska förebilder. 

År 1680 öppnade Sveriges första kurort, i Medevi. Hälsokällor och badinrättningar var nu inte 

något helt nytt. Det som skedde 1680 var att några pionjärer med statens stöd skapade en 

kurort som ville efterlikna de större europeiska motsvarigheterna. Syftet var dubbelt, att 

förbättra folkhälsan genom att använda de tillgångar av mineralvatten som fanns i Sverige, 

och att hindra att rika svenskar spenderade sina pengar vid de populära kurorterna 

utomlands.
10

 Riktigt kunde man inte efterlikna förebilderna. I Sverige fanns inte de varma 

källor som gav möjlighet till de för kurorterna utmärkande stora bassänger där gästerna 

badade tillsammans och under stor del av dagen. Bassängerna var också en källa till rykten 

om kurorter som plats för osedlighet. Vid tiden för min undersökning, på 1800-talet, hade 

bruket av gemensamhetsbassänger övergivits vid de varma källorna. Med den syn på sedlighet 

som rådde då var de inte längre möjliga.
 11

  

 

                                                 
10

 Mansén, Elisabeth, Ett paradis på jorden. Om den svenska brunnskulturen 1680-1880. Atlantis. 2001, s 17 

och 23 
11

 Mansén, 2001, s. 24ff. 
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Förespråkarna för de nya svenska kurorterna behövde förutom att försvara kurortens moral 

också bevisa att vattnet hade positiva effekter på hälsan. På 1800-talet är det accepterat som 

sanning att vattenkurerna fungerar, och problemet är bara att förklara hur. 
12

 Kurorterna i 

Sverige var mindre än sina förebilder. I England växte hela städer upp kring hälsobrunnar. I 

Sverige behåller kurorterna sin lantliga miljö, även om de gynnar tillväxten av närliggande 

småstäder.
 13

 Klimatet i Sverige gjorde att brunnssäsongen fick en begränsad längd. Det var 

inte möjligt att, som förekom i Frankrike, bo vid kurorter året runt. Kanske gjorde dessa 

begränsningar i Sverige att det på sätt och vis blev lättare att nå upp till det ideal av avbrott 

från allt vardagligt som fanns i kurortskulturen.  

 

 

De svenska kurorternas mindre skala påverkade också deras organisation. I Sverige var 

intendenten ofta samma person som brunnens enda läkare. Intendentens många och skiftande 

uppgifter kan tyckas märkliga för en läkare. Kanske upplevdes de som framtvingade av 

kurorternas litenhet. Men samtidigt stämmer intendentens helhetsperspektiv väl med 

kurorternas filosofi som vill inordna hela tillvaron, kropp och själ, i ”ett helande mönster”.
14

  

 

Under 1700-talets var det främst adeln som besökte de svenska brunnarna. Antalet besökare 

ökade stort under 1800-talet då borgarna tillkom, tack vare ekonomisk möjlighet och 

förbättrade kommunikationer.
15

 De vanligaste diagnoserna under 1800-taler var reumatism, 

gikt, dålig mage och nervösa besvär.
16

 Människor i alla åldrar sökte sig till brunnarna. 

Majoriteten av besökarna var kvinnor, men olika brunnar var olika populära för respektive 

män och kvinnor.
17

 

 

Medicin och religion vid brunnen.  

Medicinen och religionen samverkar i kurortskulturen. I sökandet av hälsokällor under 1600-

talet angavs ett religiöst motiv till en naturvetenskaplig undersökning. Människan hade en 

religiös uppgift att finna guds gåvor till henne i naturen.
18

 Religionen användes för att inge 

förtroende för kurorterna när de infördes i Sverige. Vid reformationen hade heliga källor 

                                                 
12

 Mansén 2001, s. 312. 
13

 Mansén, 2001,  s. 24. 
14

 Mansén, 2001, s 15. 
15

 Mansén, 2001, s. 26ff och 48. 
16

 Mansén 2001, s. 66. 
17

 Mansén 2001, s. 62 f. 
18

 Mansén, 2001,  s. 127. 
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stämplats som ond vidskepelse. När vattnet skulle uppvärderas hade vetenskapen ännu inte 

tillräcklig auktoritet, utan behövde draghjälp från den officiella religionen som kunde inge 

trygghet.
19

  Vetenskapens prestige stiger sedan genom kurorternas historia. Men det blir aldrig 

något dramatiskt skifte i förhållandet mellan religion och vetenskap, utan religionen finns 

kvar i grunden för kurortskulturen.
20

 

 

En konsekvens av synen på hälsobrunnarna som en gåva från gud till mänskligheten är att 

ingen får hindras från att ta del av vattnet. Själva vattnet får man inte ta betalt för. De fattiga, 

som inte betalar för att vistas vid brunnen hänvisas dock till att dricka vid andra tider än de 

betalande gästerna. Vid brunnen skulle finnas plats för ett mindre antal fattiga från annan ort 

att bo gratis. De kunde även få mat, vård och medicin. Mer välbärgade gäster förväntades ge 

bidrag som gjorde detta möjligt.
21

 

  

Tillvaron vid brunnen 

Kropp och själ är nära förknippade vid brunnen. Därför är det mycket viktigt att gästerna har 

den rätta sinnesstämningen. Starka känslor och allvarliga studier måste undvikas.
22

 Vardagens 

problem får man inte ta med sig till brunnen. Gästerna ska ”koppla av i ordets bokstavliga 

bemärkelse”. Förhoppningsvis får de hjälp med att göra det av rutinerna och aktiviteterna vid 

brunnen.  Rutiner ska skapa lugn.
23

 Man har tillfälle att röra på sig på olika (måttliga) sätt i 

natursköna omgivningar, lyssna på musik, spela spel (inte om pengar) och att läsa (rätt sorts 

litteratur).
24

 

 

 

Friska och sjuka vid brunnen 

Det fanns icke-medicinska skäl att vilja resa till brunnen.
25

 Blandningen av friska och sjuka 

gäster menar Mansén är viktig för kurorternas identitet.
26

 Och skillnaden mellan friska och 

sjuka är inte lätt att göra. För nästan alla som besökte brunnen antecknades en diagnos. ”De 

                                                 
19

 Mansén 2001, s. 516. 
20

 Mansén 2001, s. 514. 
21

 Mansén 2001, s. 504f. 
22

 Mansén 2001, s. 145ff. 
23

 Mansén 2001, s. 152-155, citat s. 152 
24

 Mansén 2001, s.148. 
25

 Mansén 2001, s. 338. 
26

 Mansén 2001, s. 492. 
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flesta hade någon brist om man såg noga efter.”
27

, skriver Mansén. Gästerna kunde ha skäl att 

i olika situationer tona ner eller betona sjuklighet och svaghet. Att åka till brunnen utan några 

större hälsoproblem behöver inte heller tolkas som någon form av förställning eller 

inbillningssjuka. Det fanns i brunnskulturen ett intresse för förebyggande vård och för 

hälsovård som kanske för en tid sågs ner på, men som har fått ny aktualitet.
 28

 

 

 

Hälsa och natur 

I slutet av 1800-talet anser medicinen det möjligt att förstå och behärska naturen. Tidigare 

accepterade läkare att vara underställda en natur som inte helt kunde förklaras. I det judiska 

och kristna paradiset som beskrivs i det gamla testamentet levde människan ursprungligen i 

samklang med naturen och med sin Gud. Detta tillstånd var också ett tillstånd av hälsa. 

Genom syndafallet, då människan tar avstånd från gud och naturen, kommer sjukdom.
29

 

Naturen förblir så som gud skapat den, därför kan den vara ett föredöme för den nu vilsna 

människan.
30

 I den mest omfattande bok som finns om kurorter i Sverige, ”Ett paradis på 

jorden: Om den svenska kurortskulturen 1680-1880”, använder författaren, Elisabeth Mansén, 

den bibliska skapelseberättelsen och urhistorien som struktur för framställningen.
31

 

 

Efter samhällsförändringarna under 1700-talet kommer en civilisationskritik med idealisering 

av det lantliga, enkla livet.
32

  Hela kulturen anses sjuk, och naturen som botemedlet.
33

 

Städernas föroreningar och snabba tempo ses som orsak till ohälsa. Kurorternas lantliga 

omgivningar och försök att göra tillvaron okomplicerad passade väl med tidens ideal.
34

 

 

 

Under senare delen av 1700-talet utgavs det många skrifter med råd för ett hälsosamt liv. I 

upplysningsideologins anda ville läkare sprida sina hälsoråd till en bildad allmänhet.
35

 En av 

dem som kom att bli mycket betydelsefull skrevs av Cristoph Wilhelm Hufeland och kom på 

svenska att heta ”Konsten att förlänga livet”. Den första svenska upplagan kom precis i slutet 

                                                 
27

 Mansén 2001, s. 493. 
28

 Mansén 2001, s 492f. Citat från s. 493. 
29

 Qvarsell 1991, s. 28f. 
30

 Qvarsell, 1989, s. 97. 
31

 Mansén 2001, s. 14f. 
32

 Qvarsell 1991, s. 30. 
33

 Mansén 2001, s. 167. 
34

 Mansén 2001, s. 43. 
35

 Mansén 2001, s. 46. 
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av 1700-talet, och den senaste 1946. Hufeland hävdar människans förmåga att med de rätta 

kunskaperna hålla sig frisk. Han ser civilisationen som skadlig för människan, och förespråkar 

en återgång till ett mer naturligt liv. I övrigt så är det måttlighet och medelvägar som gäller på 

livets alla områden. Fysisk och moralisk hälsa kopplas samman, med den i mina ögon lite 

överraskande riktningen att skötseln av den fysiska hälsan förbättrar själen och moralen.
36

  

Brunnsläkare hänvisade gärna till den populära boken och använde den som argument för 

brunnskurer.
37

 

 

 

Hälsa och moral 

Berättelsen om syndafallet säger att människans sjuklighet är självförvållad. Mänskligheten 

har kollektivt sig själv att skylla. Man har också gjort kopplingen mellan synd och sjukdom 

när det gäller enskilda människors sjukdom.
38

 

 

Detta sätt att tänka aktualiserades vid mitten av 1800-talet, då kopplingen mellan hälsa och 

natur blir svagare, och kopplingen mellan hälsa och samhällelig moral starkare.
39

Den 

sekulariserade hälsoupplysningen under 1700-talet ersätts på 1800-talet av litteratur som ger i 

stort sätt samma praktiska råd, men motiverar dem ur ett religiöst och moraliskt perspektiv. 

Under 1800-talet kom böckerna om hälsa delvis att smälta samman med dem om vett och 

etikett. Hälsa ansågs som en nödvändig egenskap i umgängeslivet.
40

  

 

Under 1800 talet kunde hälsa (bland borgerligheten) betraktas som en medborgerlig plikt mot 

samhället som individen själv tog på sig att fullgöra. Inte helt osjälviskt dock, eftersom att 

hälsa också förknippades med individuell framgång. Hälsa sågs nu som ett medel, inte längre 

som ett mål i sig.
41

 Ett större ansvar för den egna hälsan kommer ungefär samtidigt som 

individuellt ansvar för moral och religion i väckelserörelsen, och större individualism även 

inom politiken.Johannisson ser en variant på synsättet att hälsa är en plikt mot samhället i vår 

tid. Genom att kalla vissa sjukdomar för ”livsstilssjukdomar” (alkoholism, narkotikamissbruk, 

fetma, sexuellt överförbara sjukdomar, cancer, och även självmord) håller man individen 

                                                 
36

 Qvarsell 1991, s. 32 f. 
37

 Mansén 2001, s. 178. 
38

 Qvarsell 1991, s. 47. 
39

 Qvarsell 1991, s 33 f 
40

 Qvarsell, Roger,”Människan och hennes hälsa: Om hälsobegreppets och hälsoupplysningens idéhistoria.” i 

Hälsa som livsmening, red. Philipson och Uddenberg, Natur och kultur,1989, s 105. 
41

 Qvarsell 1991, s. 34. 
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ansvarig för dem, och framställer det som osolidariskt med samhället att vara drabbad av 

dessa sjukdomar.
42

 

 

 

Läkaryrket 

I Sverige bildades 1663 Collegium medicum. Det var en organisation av läkare som liksom 

andra yrkesgrupper skrån skulle tillvarata de utbildade läkarnas ekonomiska intressen 

gentemot andra grupper.
43

 Organisationen knöts tidigt till staten i uppgiften att samla 

information om hälsotillståndet i landet samt att förbättra det. Att vara läkare var ändå ett 

slitsamt och dåligt betalt yrke.
44

   

 

Läkarnas villkor och status förbättrades under 1800-talets gång. 1813 blev Collegium 

medicum till en statlig myndighet under namnet Sundhetskollegium.
45

 Vid mitten av 1800-

talet hade läkarnas auktoritet ökat, och deras ekonomi förbättrats.
46

 

 

Under slutet av 1800-talet kom rollen som ämbetsman att bli mer statusfylld. I slutet av 1800-

talet hade upptäckterna inom bakteriologi också gett ny tilltro till medicinen. Biologin, 

speciellt darwinismen, var tidens vetenskap, som förklarade samhället liksom naturen. 

Läkarna fick genom kopplingen till biologin ökad auktoritet.
47

 

 

 

Medicinen och vården 

De svenska provinsialläkarna rapporterar under 1700-talet om en befolkning som inte vill ha 

deras hjälp. När läkarna vill ingripa talar folket om att acceptera. Förhållningssättet kan 

förklaras utifrån tidens konkreta upplevelser av ständigt närvarande sjukdom och död, tolkade 

genom ett kristet synsätt där jordelivet är kort och evigheten lång.
48

 Men ovilligheten att ta 

hjälp av läkarna behövde inte bero på uppgivenhet inför sitt öde. Johannisson skriver om en 

öppen medicinsk marknad där läkarna inte hade någon särställning förrän efter 1800-talets 

mitt.
49

 I den sjukas närmiljö erbjöds annan hjälp som kändes välbekant och trygg.
50

 Läkarna 

                                                 
42

 Johannisson 1990, s. 43. 
43

 Mansén 2001, s. 42. 
44

 Johannisson 1990, s. 35. 
45

 Mansén 2001, s. 47. 
46

 Johannisson 1990, s. 36. 
47

 Johannison 1990,  s. 38. 
48

 Johannison 1990,  s. 27f. 
49

 Johannison, 1990,  s. 18. 
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var främlingar. De delade inte folkets världssyn. Sjukdom kunde ha magiska orsaker, och om 

läkarna inte begrep det kunde de inte hjälpa.
51

 I själva verket fanns det heller inte mycket 

läkarna kunde göra. Efterhand som vetenskapen om kroppen växte fram kunde den avfärda de 

traditionella humoralpatologiska behandlingarna, men inte sätta några effektiva behandlingar i 

deras ställe.
52

 Det förekom ända in på 1850-talet i Sverige att läkare använde sig av 

åderlåtning. Metoden hörde till humoralpatologin, som övergivits som förklaring till sjukdom. 

I  brist på annat tog läkarna till åderlåtningen för att ge ”skenet av intervention”.
53

 Läkaren 

förklarade gärna böndernas sjuklighet med ”dåliga vanor, dålig sedlighet och dålig moral”. En 

förklaring som inte bara dolde läkarnas vilsenhet utan också rättfärdigade klasskillnader.
54

  

 

Men läkarnas oförmåga att bota och benägenhet att skylla detta på patienten finns inte bara 

hos provinsialläkarna gentemot de fattiga bönderna. Liknande resonemang finns vid 1700-

talets kurorter, där de flesta gästerna var välbärgade. Mansén ger två olika exempel på 

klagomål från brunnsläkare under 1700-talet över att deras gäster inte gör rätt: ”De hade 

kommit till brunnen alltför sent eller med fel typ av sjukdomar, de hade valt fel brunn eller fel 

vatten, de hade inte följt läkarnas instruktioner eller på annat sätt brustit i allvar och 

ansträngande för hälsans återfående”
55

 och ”De dricker för lite, för fort, eller under för kort 

tid, de har för specifika förväntningar och för lite tålamod, de lägger sig för sent på kvällarna, 

undviker inte häftiga sinnesrörelser och oroas av hushållsbekymmer, de dricker och äter fel 

saker..”
56

 

 

Under 1700-talets andra hälft börjar sjukhusen bli vanliga i Europa.
57

 Att vården till stor del 

kom att förläggas till institutioner gav läkarna möjlighet att studera många fall av en sjukdom 

och över längre tid.
58

 I Sverige var vård på lasarett, liksom vård av provinsialläkare, gratis 

sedan 1760-talet.
59

 De som hade råd med det behandlades oftast i sina hem av familjeläkare.
60

 

Institutionerna, där läkarna har möjlighet att studera sjukdomar, framstår som skrämmande för 

patienterna. Människor verkar ha varit rädda både för smittspridning från andra sjuka och för 
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 Johannison 1990, s. 28. 
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 Mansén 2001, s. 362. 
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samhällets kontroll. Kurorterna verkar vara ett undantag. Även här finns storskaligheten som 

attraherar medicinstudenter, men de som utgör studieunderlaget är inte alls bara fattiga 

stackare som inte har något val.
61

 Att man vid kurorterna föredrog ordet ”gäst” framför ordet 

”patient” kan kanske säga något om den stämning som rådde där.
62

  

 

Sjukdomar tycktes bli möjliga att objektivt beskriva och mäta under 1800-talet. Obduktioner 

gav möjlighet att studera förändringar i sjuka organ. Med bättre mikroskop kunde man studera 

celler och deras funktion.
63

 Flera metoder och tekniker för undersökning av patienten 

uppfanns, t ex stetoskopet. Man lärde sig att mäta flera symptom, t ex feber.
64

  

 

Turism 

Orvar Löfgren beskriver turismens utveckling i sin bok ”On Holiday”. Vid mitten av 1800-

talet var ”turism” ett nytt begrepp.  Turism hade då blivit ett mönster för konsumtion.
65

 Men 

motiven bakom detta konsumtionsmönster hade funnits åtminstone sedan 1700-talet. Och det 

är först 1938 som rätten till två veckors semester gör det möjligt för folk i allmänhet att ha 

ambitioner om turism.
66

  

 

I ett avsnitt av boken skriver Löfgren om seden att åka till en stuga på landet om sommaren 

och leva vad man uppfattar som ett enklare liv.  Han börjar beskrivningen vid kurorten 

Medevi under 1700-talet. Medevi var vid tiden mycket populärt bland Stockholms aristokrater 

och intellektuella. Att livet vid kurorten känns enkelt, informellt och lugnt jämfört med livet i 

staden ser Löfgren som förklaring till att rika människor lockades till den avkrok som Medevi 

var.
67

 Det eftertraktade livet i sommarstugan eller motsvarande ser Löfgren som en form av 

civilisationskritik och dröm om ett förlorat paradis eller guldålder.
68

 Man längtar tillbaka till 

en tid som man kanske inte själv upplevt, men då man är övertygad om att allt var enklare. 

Samtidigt är turismen starkt förknippad med utforskande av det nya och okända. Turismen 

handlar enligt Löfgren till stor del om upplevelser, som ger känsla av närvaro, fysisk och 

psykisk. I turismen finns en ständig spänning mellan rutin och improvisation, säkerhet och 
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66

 Löfgren 1999, s. 128. 
67

 Löfgren 1999, s. 100f. 
68

 Löfgren 1999, s. 149ff. 



 15 

äventyr. Turisten vill ha avkoppling, men måste göra nya upptäckter. Resmål tappar i status 

när fler hittar dit. Därför skiftar olika resmåls och typer av resors popularitet ständigt. Löfgren 

skriver att ”Over time adventure can turn into routine, only later to shift into nostalgia or 

perhaps adventure again.” 
69

 Med det resonemanget kan man helt oavsett medicinsk 

utveckling och synen på hälsa förklara att kurorternas storhetstid en gång måste ta slut, och 

även det nya intresset för att åka på ”spa”. 

 

Nya förutsättningar för spridning av idéer i borgerligt sällskapsliv och 
folkrörelser i Sverige under 1800-talet. 

Folkskolan infördes 1842 i Sverige. Från mitten av 1800-talet ökade läs- och 

skrivkunnigheten.
70

 Under 1870-talet gick utbyggnaden av järnvägs- och telegraflinjer snabbt. 

Detta underlättade spridningen av varor, nyheter och idéer, och det kom att få påtagliga 

följder för folkrörelsernas spridning.
71

 Först av de tre stora folkrörelserna på 1800-talet var 

väckelsen, som kom att följas av nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. 

 

 

Borgerskapet i städerna hade möjlighet att köpa både färdiga produkter och tjänster som 

befriade dem från olika sysslor och gav dem tid över. Kvinnan i den borgerliga familjen 

skulle helst varken lönearbeta eller behöva göra mycket i hemmet. Ökningen av människor 

med fritid, i kombination med ideal om stora sociala tillställningar som inte rymdes i ett 

vanligt borgerligt hem, och en ideologi som gjorde tydlig skillnad mellan det offentliga och 

det privata skapade behov av nya mötesplatser. Restauranger och caféer som platser att träffas 

gjorde att umgänget kommersialiserades. Att det kostade att delta var också för borgerskapet 

en garanti för att ”rätt folk” var där. Men mer öppna mötesplatser fanns. Torget och gatan var 

öppna för alla. Likaså parken om en sådan fanns i staden.
72

 

 

1860 blev det möjligt att gå ur kyrkan i Sverige och istället bli medlem i ett annat godkänt 

kristet samfund.
73

 Väckelsen, som kan definieras som ”religiösa massrörelser inom den 

protestantiska kyrkan som innebar omvändelse, förändring av tidigare livsstil och kritik av 

den etablerade kyrkan med dess ritualer.”  blev en massrörelse efter mitten av 1800-talet. 

Väckelsen kan ses både som ett uttryck för den nya individualismen, där individen väljer och 
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utövar sin religion, och som en protest mot de snabba förändringarna av det traditionella 

samhället. När bygemenskapen försvagades kunde väckelserörelsen erbjuda en ny 

gemenskap, och med gemenskapen kom också en ny social kontroll.
74

 Samfunden var t e x 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, baptismen, och Svenskas Missionförbundet. Den kristna 

tron skulle genomsyra vardagen.
 75

 En konkret följd av detta var att dans och musik nästan 

försvann på orter där väckelsen var stark. Dans hade visserligen tidigare ibland förknippats 

med andra aktiviteter som ansågs syndiga, men under uppsikt hade ungdomarna fått dansa.
76

  

 

Källmaterial och frågeställningar 
Mitt huvudsakliga källmaterial är boken "Ronneby : dess helsokällor och bad m. m. En 

handbok för brunnssökande" skriven 1860 av dåvarande brunnsintendenten, Adolf Fredrik 

Hellman. Handboken innehåller en beskrivning av tillvaron vid brunnen, statistik om 

diagnoser, beskrivningar av enskilda fall, och regler och förmaningar om hur brunnsgästerna 

ska bete sig. 

 

Från det här källmaterialet vill jag försöka att lyfta fram områden där intendenten och en del 

brunnsgäster verkar ha olika uppfattningar. Mitt material är helt från intendentens synvinkel. 

Vad gästerna gör kan jag bara få information om genom hans beskrivningar, och indirekt 

genom de regler och förbud som han anser nödvändigt att informera om. Hur gästerna 

möjligtvis resonerade kan jag bara ge förslag på utifrån sekundärlitteraturen. 

 

Som källmaterial använder jag också en senare handbok för brunnsgäster: ”Ronneby. Dess 

helsobrunnar och bad. Handbok för kurgäster” av Emil Söderwall. Boken, som kom ut 1879 

är mer kortfattad än den första och skriven av en läkare som inte var anställd vid Ronneby 

brunn. Jag kommer att försöka att se förändringar i brunnskurer och hur man såg på dem 

under de 19 år som skiljer handböckerna åt.  

 

 

                                                 
74

 Ulvros, 2004, s. 201. 
75

 Ulvros, 2004, s. 200f. 
76

 Ulvros, 2004,  s.194f. 
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Att använda handböcker som källmaterial 

I sin avhandling Kroppens idéhistoria använder sig Claes Ekenstam av handböcker och 

broschyrer, och diskuterar i inledningen vad det innebär att använda den här typen av texter 

som källmaterial. Han skriver att de ligger på en nivå mellan rena idéer och faktisk verklighet, 

som han kallar för ”praktiska tankar”. De är inspirerade av de religiösa, filosofiska och 

vetenskapliga tankar som är aktuella, och skrivna med syftet att påverka den konkreta 

verkligheten. Texten i en handbok är föreskrivande, den säger hur det enligt författaren bör 

vara, inte hur det är.
77

  I handböckerna som utgör mitt källmaterial finns emellertid även 

beskrivande delar. Man kan anta att de är färgade av samma värderingar som de föreskrivande 

avsnitten. 

 

Handböckernas disposition 

Boken "Ronneby : dess helsokällor och bad m. m. En handbok för brunnssökande" redogör 

först för Ronnebys geografi, sen historia. Upplysningar om traktens geologi leder in på 

analyser av dricksvattnet och badgyttjan. Mellan kemiska analyser kommer det statistik om 

besökande till brunnen år 1848-1859, indelade i ståndspersoner, allmoge och mindre 

bemedlade, fattiga/fridrickare, och från 1852 framåt även hämtande. Ett långt kapitel om 

mineralvattnets medicinska användande reder ut nyttan av vattnet vid olika typer av besvär 

och ger många fallbeskrivningar. Sedan följer råd om hur man förbereder sig för en 

brunnsvistelse. Anvisningar för hur man ska bete sig på plats för att få bästa resultat av kuren 

blandas med beskrivning av tillvaron för brunnsgästerna. Korta upplysningar om utflykter och 

andra tidsfördriv i trakten följer uppdelat i avsnitt om promenader, ett om utflykter, och ett om 

”Musik. Baler. Theater m. m.” Därefter kommer ”Instruktion för Direktionen öfver Ronneby 

Helsobrunn”, om hur brunnen ska styras och skötas. Sist kommer den aktuella taxan för 

brunnsgäster av de olika kategorierna ståndspersoner, bonde å eget hemman och hans 

familjemedlemmar, och slutligen den övriga allmogen, mindre bemedlade hantverkare och 

tjänstefolk. 

 

Söderwalls bok följer ungefär samma övergripande mönster som Hellmans. Boken börjar  

med kapitlena ”Topografiska uppgifter om Ronnebytrakten; Ronneby köping; klimatiska 

förhållanden derstädes”, ”Historiska upplysningar om Ronneby”. Ronneby brunns historia har 

fått ett eget kapitel här. Sen kommer ”Ronneby Helsobrunnar; deras kemiska 

                                                 
77
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sammansättning; jämförelse med ut- och inländska jernhaltiga helsokällor; det kolsyrade 

Ronneby vattnet.”. Efter det kommer ” Ronnebyvattnets verkningssätt vid in- och utvärtes 

bruk; badinrättningarna.”, ”Sjukdomar som företrädesvis behandlas vid Ronneby 

Brunnsanstalt.”, ”Freqvens av brunnsgäster.” och ”Promenadplatser och sevärda ställen i 

trakten kring Ronneby.” och slutligen prislistan. I jämförelse med Hellmans handbok saknas 

individuella fallbeskrivningar av människor som sökt bot för olika krämpor vid brunnen.  

 

Söderwalls handbok är på nästan lika många sidor som Hellmans (91 sidor mot 101 sidor) 

men med mycket gles text. Den går också snabbare att läsa eftersom att den i ett nutida 

perspektiv är mer saklig och lättfattlig. 

 

 

Författarna 

Handboken "Ronneby : dess helsokällor och bad m. m. En handbok för brunnssökande" från 

1860 är alltså skriven av Adolf Fredrik Hellman. Han var intendent vid Ronneby brunn åren 

1847-1870.
78

 Intendenten tillsattes av Sundhetskollegium (se s. 16 i denna uppsats).
79

 I 

”Instruktion för Direktionen öfver Ronneby Helsobrunn”, paragraf 2 beskrivs intendentens 

ansvarsområde såhär: ”..helsobrunnens begagnande i medicinskt hänseende, ordningen för 

vattnets drickning, badens tagande, dieten, patientens iakttagelser under brunns-terminen, 

beredande af tillfälliga beqvämligheter, nöjen och tidsfördrif, brunnsdrickningens början och 

slut, jemte annonser härom..”
80

 Han har alltså ett ganska övergripande ansvar för gästerna vid 

brunnen.  

 

Emil Söderwall, författare till den senare handboken ”Ronneby. Dess helsobrunnar och bad. 

Handbok för kurgäster” 1879 var vid den tiden förste stadsläkare i Lund. Hans koppling till 

Ronneby brunn består vad jag kan se i att han varit provinsialläkare i Ronneby. Jag tycker att 

det verkar troligt att han på något sätt fått i uppdrag av Ronneby brunn at skriva boken, då 

handböckerna gör människor uppmärksamma på möjligheten att spendera sommaren och sina 

pengar i Ronneby. Men jag vet inte alls hur kontakten mellan Söderwall och brunnen sett ut. 

Jag vet inte heller om syftet med att skriva en ny handbok var att ersätta eller att komplettera 

den äldre.   
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Vem vänder sig handböckerna till? 

Hellmans handbok 

De konkreta råden inför vistelsen, och beskrivningarna av det dagliga livet vid brunnen bör 

vara av intresse för de som ska bege sig eller funderar på att bege sig dit. En blivande 

brunnsgäst kan känna trygghet i att i detalj veta vad som väntar och förväntas. Samtidigt 

känns de många förmaningarna och varningarna lite avskräckande. 

 

 Upplysningarna om Ronneby i allmänhet i början av boken, liksom de om utflykter och nöjen 

i slutet av boken skulle kunna passa in i en nutida guidebok för turister, där många kanske 

snabbt bläddrar igenom faktadelen, men ändå förväntar sig att den ska finnas där .Hellmans 

utförliga och som jag uppfattar det inte alltid så respektfulla fallbeskrivningar om patienter i 

kapitlet om mineralvattnets medicinska användande får mig att tvivla på att de framtida 

patienterna är målgrupp för denna text. Om inte gästerna själva har ett starkt intresse för 

medicin tror jag att texten kan upplevas som både tråkig och obehaglig. Kanske är kolleger 

också tänkta läsare av handboken. Hellman skriver längre fram i boken att patienten tar 

beslutet att åka till brunnen i samråd med sin läkare.
81

 Han önskar också kommunikation med 

denne inför patientens brunnsvistelse.
82

  

 

Söderwalls handbok 

Delar som har karaktär av resehandbok för besökande finns också här. Men förutom kapitlet 

om promenaderna och sevärdheterna nämns inga aktiviteter utöver själva brunnsdrickningen 

och baden, varken i positiva eller negativa ordalag. 

 

Det finns en kort beskrivning om hur brunnsdrickningen går till.  Här finns inte alls lika 

många konkreta anvisningar om hur gästerna måste bete sig före, under och efter vistelsen vid 

brunnen som I Hellmans bok. Beskrivningen av hur vattnet verkar är mer utförlig i den nyare 

handboken.  
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Bokens lite mer teoretiska karaktär skulle kunna tolkas som om den inte vänder sig till 

besökare i lika hög grad. Men att de konkreta förmaningarna är färre kan också göra 

Söderwalls bok till bättre reklam för att tillbringa sommaren vid Ronneby brunn än vad den 

tidigare handboken var. 

 

Frågeställningar 

Frågor jag  ställer till källmaterialet är: 

 

 

Kan man se olika syften med vistelsen vid brunnen hos gästerna?  

 

Hur framställs rätten att tolka hur vattnet ska användas?  

 

Kan de orsaker till sjukdom och sätt att uppnå hälsa som uppges säga något om tiden då 

handböckerna skrevs?  

 

Undersökningen 
I undersökningen går jag igenom de två handböckerna så som jag läst dem utifrån mitt syfte 

och mina frågeställningar. Avsnittet om den senare handboken blir kortare än det om den 

första. Det beror dels på att den senare är kortare, men också på att den inte lika öppet 

redovisar författarens värderingar, synsätt och motiv. Att den nyare texten känns mindre 

främmande än den äldre tror jag gör det svårare för mig att analysera den. 

 

Handboken från 1860 

Här kommer först en allmän beskrivning utifrån Hellmans handbok av vistelsen och kuren vid 

Ronneby brunn, innan jag går in på det som är specifikt intressant utifrån mina 

frågeställningar.  

 

En dag vid Ronneby brunn 1860 

Brunnsgästerna rekommenderas att stanna sex veckor vid brunnen, den 15 juni till den första 

augusti. Då är vädret mest lämpligt för kuren, som innebär mycket vistelse utomhus.
83

 De 

flesta brunnsgästerna bor vid mitten av 1800-talet inne i Ronneby köping. Klockan fem går 

                                                 
83

 Hellman, 1860, s. 74. 



 21 

militärmusiker från ett regemente i Karlskrona genom Ronnebys gator och väcker gästerna 

med musik. Sen behöver man ta sig ut till brunnen, en åttondels mil utanför centrum. Hellman 

rekommenderar brunnens slupar, stora båtar som regelbundet trafikerar Ronnebyån.
84

 

Klockan sex börjar brunnsdrickningen
85

, då har också musikerna förflyttat sig till brunnen
86

. 

Klockan åtta har man druckit klart och det är dags för bön.
87

 

 

Dagens rutiner bestäms av behovet att smälta mineralvattnet så bra som möjligt. Måltider ska 

ätas på bestämda tider. Maten ska vara nyttig och måttlig. Man ska röra på sig, men också 

motionen måste vara i måttlig form. Tiden fördrivs med gott sällskap och lättsamma 

aktiviteter.
88

 Brunnsgästerna bör ”vara i säng straxt efter nio om aftnarne”.
89

 

 

Att dricka brunn vid Ronneby 

Att dricka vattnet vid Ronneby brunn var det centrala i behandlingen. Framförallt innehöll 

vattnet mycket järn. Andra ämnen som det fanns ovanligt mycket av i Ronnebyvattnet var 

zink och alun. Dessa ämnens verkan beskrivs. Det järnhaltiga vattnet kan inte ändra på eller ta 

bort något i kroppen. Det hjälper mot sjukdomstillstånd som beror på svaghet, ”allmän eller 

lokal”, orsakad av ansträngningar av olika slag, kroppsliga och själsliga. Allmänna 

rekommendationer om intagandet av vattnet ges. Hur mycket man ska dricka, hur snabbt, hur 

man ska bete sig medan man dricker och vad man eventuellt kan äta till om man mår dåligt av 

bara vattnet. Men vikten av att konsultera läkaren för att få veta exakt vad som gäller i ens 

eget fall betonas. Fel använt kan vattnet vara skadligt.
90

  

I början av kuren upplevs ofta ”äckel, kräkning, hufvudvärk, fyllnad mellan mage och bröst, 

yrsel, heshet o.s.v.”
91

 Att vattnet är ett starkt medel kan brunnsgästerna känna. 

 

Baden 

Som utmärkande för Ronneby brunn beskriver Hellman tre sorters bad: stålbad, gyttjebad och 

havsbad. Andra bad, som också erbjuds i Ronneby, som ”saltbad, lutbad, hepatiska bad, 
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kryddbad, maltbad, myrbad, duschbad..” förväntar han sig att den som intresserar sig  för 

brunnskurer redan känner till. Stålbaden har sitt namn efter det järnhaltiga vattnet i Ronneby. 

De ska vara så kalla som man klarar utan obehag, inte för sakens skull, utan för att behålla 

järnet löst i vattnet. Gyttjan till bad hämtas utanför badhuset, gnids in på hela eller delar av 

patientens kropp och sköljs sen av.
92

 Badgyttjans kemiska beståndsdelar liknar 

mineralvattnets. Gyttjan innehåller också fossil av små havsdjur. Fossilen sägs vara 

förklaringen till känslan i huden vid gyttjebad av stickning och klåda, ”åtföljd av oro, ängslan, 

kallsvett”.
93

 Närheten till havet var en fördel för Ronneby brunn när havsbad började bli 

populära. Badandet i havet var fortfarande omgett av speciella föreskrifter.
94

  

 

Tillåtna och förbjudna nöjen vid brunnen 

Hellman skriver, i anslutning till att han beklagar sig över att folk äter smör under 

brunnskuren trots hans förbud mot det: ”Det kan ej förefalla annat än i högsta grad 

besynnerligt, att människor resa tjogtals mil för att återställa en vacklande eller förstörd helsa, 

och väl anlända till brunns-orten icke vilja underkasta sig den minsta försakelse för att nå det 

efterlängtade målet.”
95

 Man kan tänka sig att somliga gäster litade på vattnets läkande kraft 

och inte såg det som nödvändigt att följa alla läkarens regler. Man kan också tänka sig att 

målet med resan till brunnen inte alltid hade att göra med dålig hälsa. 

 

Både drickandet och badandet framstår som ganska plågsamma upplevelser. Sjukdom brukar 

också stegras vid brunnen tills en vändpunkt kommer. Detta illustreras av flera av Hellmans 

fallbeskrivningar. Det framgår av fallbeskrivningarna att många verkligen var sjuka och led. 

En annan aspekt som framkommer av fallbeskrivningarna är frågan om patienterna alltid 

frivilligt kommit till brunnen, eller om en del skickats dit utan att själva kunna ha en åsikt. 

 

Men att åka till en kurort kunde ses som ett trevligt sätt att tillbringa sommaren även om inte 

hälsan direkt krävde det. Hellmans förmaningar mot vad han ser som dåliga vanor vid 

brunnen, som kafferep, dans
96

, och att klä sig som till bal när man ska dricka brunn
97

, kan 

tolkas som att brunnsgästerna så som semesterfirare utmanade den medicinska inramning som 
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han vill ge inrättningen. Det går inte att klart skilja mellan medicinsk nytta å ena sidan och 

nöjen å den andra vid en kurort. Att göra trevliga saker och vara glad är en del i kuren. Men 

Hellman gör i sin handbok klar skillnad på lämpliga och olämpliga sätt att roa sig. 

 

Att umgås med övriga brunnsgäster är ett nöje som rekommenderas av intendenten. För att 

bidra till ”ett godt och glatt brunnslif” bör man undvika att reta upp sig på andra gäster och 

söka efter de i vars sällskap man trivs.
98

  Efter lunchen blir man trött men får inte sova, då 

flera brunnsgäster drabbats av ”häftiga apoplektiska anfall”
99

 under middagsluren. Då har 

umgänget en konkret betydelse för hälsan, då sällskap av andra hindrar gästerna åtminstone 

från att falla i djupare sömn. 

 

När man kommit över sömnigheten efter maten rekommenderar Hellman att man använder 

tiden till aktiviteter som ”utfarter, till besöks anställande, eller med musik, läsning etc. 

hvarigenom måttlig rörelse eller förströelse vinnes”.
100

  

 

Han varnar för de ”så kallade kaffe-repen”, och berättar detta om dem: ”Vanligen drickes på 

dessa för mycket och för starkt kaffe, och hvad som än värre är, man äflas vid dessa kotterier 

om hvem som kan hafva det mesta bakelse- och konfekt-slisket att bjuda på. Ej sällan bjudes 

limonad och viner.”
101

  Det verkar som om han beskriver en etablerad vana vid brunnen. 

 

Förutom kafferepen varnar han för dans. Han fördömer inte all dans, utan erkänner att det kan 

vara ”en både nyttig och angenäm motion”. Men det måste vara rätt sorts dans i rätt mängder, 

och ändå är det inte en motion som passar för alla. Ungdomar som lider av bleksot och 

nervösa åkommor ska inte dansa.
102

 Hellman fortsätter att varna för dansens faror i dramatiska 

ordalag: 

”Må mödrar, som följa sina barn till helsokällan, noga besinna, huru lätt den unga flickans 

hela framtid genom en oförnuftig dans och genom tillfredsställandet af denna lust kan 

förstöras.” Han skriver om ”dans-raseriet” att det ”en gång lössläppt, knappast känner några 

gränser förr, än den slappa, släpande gången, de häftiga, krampaktiga rörelserna, den retande 

skafhostan och densamma åtföljande blodspottningen göra ett ohyggligt slut på nöjet.” 
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Hellman är glad att konstatera att ”De sednare årens brunnsgäster hafva onekligen inskränkt 

på dans-nöjena vid brunnen”. 
103

  

 

Det verkar alltså vara upp till gästerna hur mycket dans det anordnas. Intendentens förbud mot 

dans kan inte rädda sjuka ungdomar. Mödrarna måste vakta dem. Läkarens auktoritet verkar 

inte vara så stark i det här fallet. Och från Ronneby brunns håll är signalerna om dans 

tvetydiga. Varningen för dans finns i ett längre kapitel i boken. Den som bläddrar till de 

kortare kapitlen i bokens slut kan under rubriken ”Musik. Baler. Theater m. m.” läsa att tre 

baler per säsong anordnas vid Ronneby brunn, varav den andra kallats ”Ronneby brunns 

karneval”, och att ett piano alltid finns till gästernas förfogande i brunnssalongen.
104

 Här är 

underhållningen i fokus och det finns inga upplysningar om att dans leder till blodspottning 

och död. Om Hellman verkligen trodde att dansen var farlig kan det tyckas oansvarigt att 

nämna den utan varna för den, och också att anordna baler och att tillhandahålla ett piano i 

den gemensamma lokalen. Fanns det anledning att gömma de otäcka varningarna i ”det 

finstilta”? Ville man locka både sjuklingar och en nöjeslysten grupp?  

 

Att dansen kunde anses så farlig av en läkare är intressant. Föreställningen om den farliga 

dansen, som blev starkare under väckelsens tid, anknyter till äldre folktro. Skickliga spelmän 

kunde ha lärt sig att spela av näcken och var då farliga eftersom att de satt sin själ i pant. Viss 

musik kunde få människor att dansa sig till döds.
105

 Att dansen kunde verka som en drog och 

göra ungdomar likgiltiga inför annat var en föreställning som fanns kvar under 

mellankrigstiden.
106

 Men då ansågs den stora faran med dansen vara de sexuella aktiviteter 

den kunde övergå i.
107

  

 

I handboken för brunnssökande är varningar för sex helt frånvarande. Annars har det ända 

från kurortens tidiga historia varnats för sexuell aktivitet under kuren, både när det gäller ”det 

lovliga och det olovliga”. 
108

 Gifta par som reste till brunnen tillsammans borde alltså också 

avstå från sexuellt umgänge med varandra. 1800-talets senare del förknippas med rädsla för 

sexualitetens verkningar även i vardagliga miljöer.
109

 Kanske finns det ett underförstått 
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förbud? Att det är känsligt att i ord beskriva någonting som har med sex att göra framgår av 

Hellmans hemlighetsfullhet kring vattnets botande av ofruktsamhet hos kvinnor. Trots många 

ganska ingående och utlämnande fallbeskrivningar när det gäller andra besvär så vill han här 

inte ge några exempel. Läsaren får lita på hans försäkran om att vattnet hjälper även mot 

detta.
110

    

 

En annan mindre dramatisk men ständigt lurande fara vid brunnen är förkylningarna. Det är 

kyligt under de lummiga träden i parken Snäckebacken, och kalla dimmor kryper upp från 

hälsokällan och Ronnebyån.
111

 Frisk luft är en viktig del av kuren, men att ge sig ut på 

morgnar och kvällar kräver att man klär sig rätt. Hellman ser kvinnornas fåfänga som ett 

problem i sammanhanget. ”Att kläda sig under brunnsdrickningen som till bal och att häftigt 

åtsnöra sig är emedlertid narraktigt och naturligtvis på det högsta förbudet.”
112

 Om Hellman 

hade några medel för att upprätthålla förbudet vet jag inte. Det framgår inte att någon kan 

utestängas från brunnsdrickning. Men riskerna för hälsan om man inte följer läkarens 

rekommendationer upprepas genom boken.  

 

Kafferepen och dansen kan ses som uttryck för en mänsklig vilja att roa sig. Den viljan brukar 

inte anses kräva någon förklaring.
113

 De här nöjena har också i Hellmans beskrivningar 

tydliga drag av uppvisning. Andra människor ser hur vackert klädd man är vid 

brunnsdrickningen och kan imponeras av ens bjudningar.  Vad är det i så fall man visar upp? 

Det kan vara förmågan att spendera pengar. Det kan också vara en vägran att ta på sig en 

sjukroll inför andra. Annorlunda uttryckt kan det vara ett sätt att kommunicera hälsa. Som att 

säga: ”Nej, jag är inte sjuk, jag är bara här för att roa mig!”.  Det skulle vara intressant att veta 

hur deltagandet i de olika nöjena var relaterat till de olika diagnoserna och de olika 

inkomstgrupperna. Men det finns inget statistik om kaffe-rep, dans och olämplig klädsel. 

 

Vattnet 

Om vattnet tillhör alla människor så är intendenten noga med att påpeka att detsamma inte 

gäller kunskaperna om hur det ska användas för människornas bästa. Han upprepar att var och 
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en av brunnsgästerna måste få individuella instruktioner av honom, och poängterar hur viktigt 

det är att följa dem. 

 

Hellman argumenterar för järnet i vattnet genom att hävda att det använts som läkemedel 

sedan ”äldsta tider”.
114

 Detsamma gäller för alun.
115

 Men vattnet får inte reduceras till 

summan av sina beståndsdelar. Lösta i vatten och i kombination med andra ämnen i detta har 

de ”på det kraftigaste samt ofta mest förvånande vis … förmågan att återställa den sjukliga 

organismen”..
116

 Han kan alltså inte helt förklara vattnets verkan. Svårigheterna med att 

vetenskapligt förklara hur brunnskuren verkar hanterar Hellman genom att hänvisa till 

hälsokällorna ute i Europa. De har funnits i flera hundra år och har analyserats av dagens mest 

framstående vetenskapsmän. Ändå kan ingen säga hur de fungerar.
117

  Hellman hänvisar till 

utländska kurorter även i fråga om kosten vid brunnen. Han varnar brunnsgästerna för att bre 

smör på sitt bröd, och förutom att smör är skadligt påpekar han att det inte tillåts vid kurorter 

utomlands.
118

 Det framgår att Hellman förväntar sig att läsaren har stor respekt för 

brunnskulturens traditioner, och även mer oprecisa traditioner, som kommer ifrån ”äldsta 

tider”. Att förklara och berättiga genom hänvisning till tradition och auktoriteter påminner om 

den syn på kunskap som etablerades under medeltiden. Den natursyn som Hellman uttrycker 

placerar läkaren och människor i allmänhet som underordnade naturen. Vattnet har läkande 

egenskaper som man inte förstår. Natursynen uttrycks klart i ett avsnitt om flaskvatten. 

Ronnebyvatten kan köpas på flaska. Flaskvattnet kolsyras för att järnet inte ska fälla ut. Att 

dricka flaskvattnet kan vara en bra efterkur men kan, enligt Hellman, inte ersätta vattnet som 

tas direkt från brunnen. Vattnet förändras av tillsatsen av kolsyra på ett sätt som vi inte 

förstår. ”I naturen sker väl aldrig något utan ändamål, och då i Ronneby-vattnet ej finnes 

kolsyra har sådant med visshet ej skett utan giltig orsak, ehuru vi ej kunna utgrunda dess 

mening.”
119

  Här uttrycks tydligt en natursyn där naturen har sina skäl, som vi får acceptera att 

vi inte förstår. Gud nämns inte i texten, men här verkar finnas någon form av medvetande 

bakom naturen. Förutom tron på vikten av att inte bryta mot naturens intentioner så var det av 

ekonomiskt intresse för trakten locka gäster till brunnen.  
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Hellman varnar för att ta råd av andra brunnsgäster om brunnsdrickningen, ”som ofta 

förekommer”, eftersom att det som är bra för en kan vara skadligt för en annan. 
120

 Men det 

finns de som har lov att ha andra uppfattningar än intendenten. 

 

En bondkvinna som var bosatt nära Ronneby och led av tuberkulos hade sökt Hellman för 

rekommendationer om hur hon skulle använda vattnet. Hellman, som skriver att vattnet är 

skadligt vid långt framskriden tuberkulos, bedömde att hon var bortom hjälp och att vattnet 

bara skulle göra det värre. Bondkvinnan nöjde sig inte med svaret utan konsulterade 

stadsläkaren, hr doktor Rydberg, 
121

. Rydberg rådde henne att dricka mycket små mängder 

mineralvatten utspätt i mycket mjölk. Hellman rapporterar att denna behandling lindrade 

besvären avsevärt och höll kvinnan vid liv i flera år.
122

 Här erkänner han öppet både en annan 

läkares och böndernas möjlighet att göra andra, riktigare bedömningar än han själv. 

 

Förtroendet för kollegor visar sig också i att Hellman önskar kontakt med brunnsgästernas 

vanliga läkare, för att få en riktig beskrivning av patientens sjukdom och medicinering. 
123

 Att 

försöka att hålla ihop inom läkarnas yrkeskår verkar vettigt för att befästa deras status. 

 

Varför allmogen får vara med bland de som kan uttala sig om vattnet är en svårare fråga. 

Allmogens bruk av källan återges på flera ställen
124

, på ett sätt som antyder att Hellman ansåg 

deras erfarenhet ha viss giltighet, och/eller att han även trodde att denna kunde vara av 

intresse för besökande. Hellman ser tradition som bas för vetande och bönderna har ju länge 

haft tillgång till källan. Källan ”upptäcktes” 1705, det vill säga att det är då den rapporteras 

till myndigheterna. Det är möjligt att vattnet använts tidigare av lokalbefolkningen. Man 

skulle kunna också kunna tänka sig att Hellman såg bönderna som representanter för den 

naturliga livsstil han förespråkar. Men i hans kommentarer om böndernas magåkommor
125

 

framgår det att han är medveten om att de inte heller lever så hälsosamt . 
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Diagnoser och sjukdomsorsaker 

”Sjukdomar föds och dör”, skriver Johannisson.
126

 Statistiken över diagnoser vid brunnen är 

prydligt ordnade i ett klassifikationssystem med utgångspunkt i sjukdomarnas belägenhet i 

kroppen, och alla har latinska namn. Men att sjukdomar, eller deras namn, inte är en gång för 

alla givna har varit uppenbart för mig när jag undersökt mitt källmaterial. Somliga diagnoser 

finns kvar idag, en del har jag hittat beskrivningar av som gamla, övergivna diagnoser, och 

åter en del verkar spårlöst försvunna. Jag har upptäckt att stavningen av diagnoserna varierar, 

och det är möjligt att jag hittat förklaringar av fler av dem om jag kände till olika varianter på 

latinsk stavning.  

 

Hellman ställer upp statistik och valda fallbeskrivningar (naturligtvis väljer han att beskriva 

fall av åtminstone till stor del lyckade behandlingar) från de föregående fem åren (1854-1858) 

utifrån diagnoser. Trots textens form påpekar han att namnet på sjukdomen inte är viktigt. 

Han menar att symptom ofta inte stämmer exakt med en viss sjukdom och får lov att 

klassificeras så gott det går.
127

 

 

Mitt urval av vilka av diagnoserna och fall jag kommenterar h ar jag gjort utifrån mitt syfte 

och mina frågor. Fall av föränderliga, nu försvunna, diagnoser med diffusa symptom har varit 

intressanta. Diagnoserna reumatism, gikt och en del matsmältningsproblem verkar konkreta 

och giltiga även idag, men har också de varit av intresse eftersom att intendentens 

kommentarer om dem visat på hans värderingar. En del av diagnoserna finns med i Karin 

Johannissons beskrivningar av olika kultursjukdomar vid sekelskiftet 1900. Jag ger då en 

sammanfattning av hennes beskrivning. Man får ha i minne att min undersökning ligger något 

tidigare än hennes fokus.  

 

De vanligaste orsakerna till sjukdom som Hellman uppger kan sammanfattas i livsstilen. 

Idealet att eftersträva i fråga om livsstil är det ”naturliga”. Vad detta innebär beskrivs inte i 

detalj utan bara indirekt och fragmentariskt genom fallbeskrivningarnas uppräkningar av 

beteenden som lett till sjukdom.  

 

Att fokus ligger på livsstilen i så många fall behöver inte nödvändigtvis betyda att Hellman 

skulle förklara de flesta sjukdomar på detta sätt. Brunnsgästerna fattar (oftast) själva beslutet 
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om i fall en brunnsvistelse skulle vara meningsfull för dem, och vet nog att vissa sjukdomar 

inte anses kunna botas av vattenkurer. Alla som kommit till brunnen finns med i statistiken, 

men beskrivningarna är mer utförliga när det gått bra. Jag drar slutsatsen att brunnskuren 

anses reparera hälsan när livsstilen slitit på den. 

 

Kvinnornas sjuklighet kopplades ofta förutom direkt till miljö och livsstil också till 

menstruation och fortplantning. Spontant tycker jag att Hellman klagar mer på kvinnors dåliga 

vanor. Men man får också minnas att kvinnorna var i majoritet vid brunnen. Kvinnorna fanns 

där och kunde lyssna på klagomålen. 

 

Diagnosen Chlorosis/Kloros har hela 786 personer fått. Det är den vanligaste diagnosen 

under femårsperioden. Hellman ser här livsstilen som orsak. Brunnskuren hjälper, tillfälligt. 

Han påpekar att tjänstefolk, som inte har frihet att leva hälsosamt inte kan klandras, men att 

många mer välbeställda människor i onödan förstör sin hälsa.
128

 

 

Det vi kallar järnbrist eller blodbrist har varit känt länge, men det var först på 1890-talet man 

började ta prover och mäta patienters blodvärde. Innan dess var symptomen styrande, och 

diagnoserna kopplade till järnbrist hade mer omfattande och skiftande symptom. Bleksot och 

kloros framstår som nästan, men inte riktigt synonyma begrepp. Båda fick mycket 

uppmärksamhet vid sekelskiftet 1900, och båda kunde användas i formuleringar av 

civilisationskritik. De drabbade unga, klorosen mest flickor. Orsakerna låg i överansträngning 

och överstimulering. Det kunde gälla både utbildningens intellektuella ansträngningar och 

fritidens synder. För flickorna var det farligt nog med dans, romanläsning och erotiska 

fantasier. Förutom att järn hjälpte mot bleksot och kloros sågs fysisk och moralisk fostran som 

botemedel.
129

  

 

Som självständig diagnos saknas bleksot i Hellmans bok, men bleksot ses som en orsak till 

annan sjukdom, och är en anledning till att vara extra försiktig med sin hälsa. 

 

Arthritis är den näst vanligaste diagnosen. Här tar Hellman upp svårigheterna att och vikten 

av att skilja mellan gikt och reumatism. Reumatism kan botas vid hälsokällan, men inte 

gikten. Ronnebyvattnet har enligt Hellman fått rykte om att kunna kurera gikt. Det tar 

                                                 
128

 Hellman, 1860, s. 68 f. 
129

 Johannisson 1990, s 128 ff och Johannisson 1994, s 18 ff 



 30 

Hellman bestämt avstånd från. Visst kan brunnen ge lindring åt plågorna, men någon bot finns 

inte. Gikten ”påminner … om att vi alla skola hädan och att all verldens lycka och njutningar 

skola sluta”.
130

 Hellman nämner aldrig Gud men det här resonemanget påminner starkt om 

den kristna synen på livets förgänglighet och att människan måste acceptera denna.  

 

Hypokondri och hysteri redovisas i samma stycke i boken. Hellman redovisar bara män 

under hypokondri och bara kvinnor under hysteri och anser det egentligen vara samma sak. 

Tillsammans utgör de den tredje vanligaste diagnosen. Hysterifallen/kvinnorna är betydligt 

fler (268 mot 38). Hellman skriver att denna sjukdom är obehaglig för den som lider av den 

men nästan outhärdlig för omgivningen. Symptomen på sjukdomen är ”oräkneliga” och 

orsakerna likaså. Det påståendet kan ju få en att tvivla på diagnosens värde som sådan. 

Exempel ges på en man och en kvinna. Mannen har efter en faktisk men nu botad sjukdom 

blivit alltför upptagen av sin hälsa. Mamsell G 25 år ”..af godt utseende, hade flera år varit 

förlofvad, läst romaner och lidit de sednare 4 åren af fluor albus
131

, hvarigenom hon blifvit 

mycket försvagad.”. Hon har svåra astmaanfall och upplever det som kallas ”globus 

hystericus”, en ”boll” som sätter sig i halsen. Hellman skriver även att hon växlar mellan 

”stundom skratt och stundom gråt, båda till överdrift”.
132

 Med respekt för att växlingarna i 

känsloläge nog var jobbiga för patienten så kan man undra vad som var de rätta måtten för 

skratt och för gråt, och hur Hellman kände till dessa. 

 

Hysteri hade sedan antiken förekommit som diagnos, och då ansetts ha sin utgångspunkt i 

livmodern. Under 1700-talet fungerade ”hysteri ” som samlingsnamn för psykiska åkommor 

hos kvinnor. Begreppet fick ny uppmärksamhet vid sekelskiftet 1900, då det liksom flera 

andra sjukdomstillstånd sågs som utlöst av överstimulering i en snabbt föränderlig värld.
133

 

 

De symptom som den hysteriska kunde uppleva var många och plågsamma. Johannisson 

räknar upp ”kvävningskänsla, tyngdkänsla, smärtor i hela kroppen, nervös värk i ansikte och 

händer, dessutom syn- hörsel- och smakrubbningar..”.
134

 Det kan verka konstigt att en nu 

försvunnen diagnos hade så många och utförligt beskrivna symptom. Kanske kan man förstå 

detta utifrån inlärda sätt att uttrycka och beskriva känslor av obehag. Som kvinnor kan 
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hysteripatienterna ha lärt in det hysteriska beteendet som ett gångbart sätt för en kvinna att 

kommunicera att allt inte står rätt till. Den etablerade diagnosens förmåga att ge legitimitet 

och mening åt obehagliga upplevelser kan ha styrt hysteripatientens beteende, om hon kände 

till diagnosens kriterier.  

 

Män med symptom liknande hysterins fick ofta diagnoserna hypokondri eller neurasteni. 

Hysterin var djupt förknippad med kvinnlighet, och kvinnlighetens negativa former ansågs få 

uttryck hos hysterikan genom utlevande känslosamhet, koketterande över sjukdomen och 

sexuell aptit.
135

 Den hysteriska kvinnan syntes och hördes, och kunde kanske ibland vinna 

viss makt genom sitt sjukdomsbeteende.
136

 Hysterin var traditionellt en överklassjukdom, men 

blev under 1800-talet mindre attraktiv som roll för överklasskvinnor. De skulle hellre lida 

stillsamt.
137

 

 

Hysteridiagnosen skulle kunna ses som ett exempel på hur negativa känslor och protest 

patologiseras. En kvinna som fått diagnosen hysteri är inte missnöjd med sin tillvaro. Hon är 

sjuk.  

 

Sjukdomarna i mitt källmaterial beskrivs till stor del utifrån patientens upplevelse av dem, vad 

som kan benämnas ”illness”. Få metoder att objektivt mäta någonting fanns tillgängliga, och 

det som kallas ”disease” förekommer därför knappt. Då är det intressant att läkaren ändå kan 

ha ett begrepp om inbillad sjukdom och avfärda hypokondrikerns beskrivningar av diverse 

kroppsliga lidanden som just hypokondri. Hysteri och hypokondri beskrivs som ett större 

problem för omgivningen än för patienten själv. Sjukdomen klassas då som sådan utifrån 

omgivningens upplevelser, och kan finnas utan vare sig ”illness” eller ”disease”.  

 

 

Diagnosen Menses irregulares, den femte vanligaste diagnosen, med 261 personer 

registrerade under femårsperioden, innefattar olika problem kring menstruationen. Hellman 

uttrycker det såhär: ”De otaliga sjukdomar och besvärligheter, som vid denna för quinnans 

helsa och välbefinnande nödvändiga process i vår klemiga och förvända, från naturliga 

tillståndet så vidt skiljda tid så ofta förete sig…”. Förutom tillstånd som är i sig plågsamma så 
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påverkar menstruationsproblemen fruktbarheten negativt, något som orsakar ”många familjer 

olycka och otrefnad”
138

. Vid Ronneby brunn lovas hjälp, med den karaktäristiska brasklappen 

”..ingen vändt ohulpen tillbaka, som med allvar och förstånd beganat sig deraf på läkarens 

råd.”.
139

  

 

Hellman lovar att ronnebyvattnet hjälper mot kvinnlig ofruktsamhet, men är mycket förtegen 

om detaljerna kring detta.  Det enda exempel som ges på att någon fått barn tack vare 

brunnsvistelsen gäller en man, som inte uppsökt brunnen för sin barnlöshet utan p g a svaghet 

efter åderlåtningar.  Han blev pigg igen och fick två barn på köpet.
140

 

 

 

Debilitas universalis./Allmän svaghet.”
141

 är en luddig diagnos som Ronnebyvattnet var 

mycket bra mot. Jag gissar att det här var en av de diagnoser som inte speciellt sjuka 

människor kunde ha som sin ursäkt för brunnsvistelsen. Men den kan också dölja sjukdomar 

som inte gick att diagnostisera.
142

 

 

 

Magåkommor kopplar Hellman speciellt till livsstilen. Vistelsen vid brunnen med nyttig mat 

och motion är då viktig, även om han naturligtvis påpekar Ronnebyvattnets unika nytta även i 

dessa fall. Hellman noterar att flera magsjukdomar är vanliga bland traktens bondebefolkning 

och att deras sätt att leva gör att vattnets botande effekt inte blir långvarig.
143

 Det naturliga 

livet som han förespråkar är alltså inte detsamma som de verkliga bönderna lever. 

 

 

Sinnessjukdomar finns det inte många fall av vid brunnen, och desto färre botade. Enligt 

Hellman är livet vid en brunnskur inte lämpligt för den sinnessjuke. Två fall av botad 

galenskap ges. En 42-årig kvinna, Fru S, som upplevde periodisk galenskap efter barnsäng, 

och som verkar dela tolkningen av sina problem som galenskap och aktivt söka bot. Den 

andra är en 16-årig flicka, Mamsell L, som vid kombinationen olycklig kärlek, religiösa 

grubblerier och utebliven menstruation blivit galen. I flickans fall var bättringen kopplad till 
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menstruationens återkomst direkt efter brunnskuren. Hellman skriver om hennes vidare öden 

att ”det onda försvann så småningom alldeles, ehuru städse en viss enfald, gränsande till 

fånighet, qvarstod.”.
144

 Det framgår inte om hon önskat behandling vid brunnen. Jag 

föreställer mig att familjen kanske var ”beställaren” av vården av en så ung flicka.  

 

 

Handboken från 1879 

Liksom Hellman rekommenderar Söderwall kuren vid allmänna svaghetstillstånd, och 

sjukdomar kopplade till dessa.
145

 Söderwall tar upp några diagnoser och hur de behandlas vid 

brunnen. Här finns inga beskrivningar av individuella fall. Förutom att dricka vatten och bada 

rör hans rekommendationer främst kosten. Vid någon diagnos ska det vara mer grönsaker och 

frukt, vid en annan mer animalisk föda.
146

 Ungefär en tredjedel av besökarna antas lida av 

bleksot. Nu nämns inte kloros. Ronnebyvattnet sägs här vara mycket bra mot bleksot. Att 

även baden ”har visat god nytta” 
147

vid bleksot tyder på att diagnosen ännu inte reducerats till 

att bara beskriva järnbrist, trots att Söderwall ger en ganska ingående beskrivning av detta. 

Hysteri och hypokondri, nämnda tillsammans, är förutom bleksot de diagnoser där Söderwall 

lyfter fram brunnskuren som speciellt effektiv.
148

 Diagnoser som jag lägger märke som 

nytillkomna sedan 1860 är sockersjuka, engelska sjukan och skörbjugg. Vid dessa poängteras 

vikten av rätt kost.
149

 

 

Rutinerna kring drickandet av vattnet verkar vara sig lika. Man dricker brunn tidigt på 

morgonen, på fastande mage. Man ska dricka långsamt och helst röra på sig lite grann under 

tiden. Det finns individuella variationer i hur vattnet ska drickas och i hur stor mängd. Här 

anses gästen själv ha kompetensen att jämka ihop sina egna upplevelser med 

rekommendationer som ges. Man ska inte dricka mer vatten än vad som känns rätt.
150

 

 

Söderwall beskriver hur vattnet som dricks går ut i kroppen på ett sätt som jag känner väl igen 

från vad jag lärt mig om matsmältning och blodomlopp. Han skriver om röda blodkroppar och 

om hemoglobin. Han redovisar siffror på hur mycket järn en människa normalt har i blodet, 
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och siffror på hur tillförsel av järn visat sig öka mängden röda blodkroppar. Söderwall nämner 

att kurer med järn använts med bra resultat redan innan man visste varför det fungerade, men 

efter detta nämnande av traditioner ger han genast exempel på hur de bekräftats i 

vetenskapliga försök. Trots att brunnskurerna senare kom att avfärdas av den medicinska 

vetenskapen går det 1879 bra att argumentera för dem med ett språk som åtminstone för mig 

som utomstående ser ut som nutida naturvetenskap. Något som känns lite exotiskt för mig är 

att Söderwall när han beskriver nyttan med järn för människor utvidgar perspektiv till djur, 

och även växter, vars blad blir vita vid järnbrist.
151

  

 

Baden framstår också som sig ganska lika sedan 1860. Stålbad har bytt namn till mineralbad, 

men är fortfarande tillsammans med gyttjebad och havsbad de utmärkande för Ronneby 

brunn. Beskrivningen av havsbad är lite längre i den här annars mer kortfattade handboken.
152

 

 

För resultaten av kuren tillskriver Söderwall annat än vattnet stor betydelse. Han nämner det 

regelbundna levnadssättet, den friska luften, och kurortens ”lifvande psykiska intryck”
153

.  Ett 

exempel på ”lifvande psykiska intryck” som getts tidigare i hans text är upplevelsen vid 

brunnsdrickningen av ”naturen i sin morgonskrud”
154

. Vad mer uttrycket eventuellt syftar på 

vet jag inte. Det kan handla enbart om naturupplevelser, men möjligen också om sällskapsliv 

och nöjen. Om hur brunnskurens resultat uppnås påpekar Söderwall vidare att vattnet inte har 

någon ”egendomlig läkekraft”
155

, även om det enligt honom fortfarande är en vanlig 

uppfattning. Här kan man jämföra med Hellman som skriver att vattnet verkar ”på det 

kraftigaste samt ofta mest förvånande vis”.
156

 

 

Söderwall skriver om det kolsyrade Ronnebyvattnet på flaska att ”Dess egenskaper skilja sig, 

med undantag af kolsyretillsatsen, icke från det direkt ur helsobrunnen hemtade vattnet”.
157

 

Till skillnad från Hellman ser han alltså inte kolsyrningen som ett ingrepp mot naturens vilja 

med oförutsägbara konsekvenser.
158

 Här har man vattnet under kontroll. 
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I det sista kapitlet, om sevärdheter och platser för promenader rekommenderas Karön 

speciellt, för den hälsosamma havsluftens skull. I övrigt så är det natursköna platser och 

fornlämningar som beskrivs. Jämfört med Hellmans motsvarande kapitel så antas här ett 

större intresse för det senare finnas hos gästerna. Avsnittet om utflykter är längre här, medan 

upplysningar om baler och teater saknas. Det finns inga varningar för saker man inte får lov 

att göra vid brunnen i Söderwalls handbok. 

 

 

 

Sammanfattning och diskussion 
Min undersökning har handlat om Ronneby brunn under mitten till senare delen av 1800-talet. 

Som källmaterial har jag använt två handböcker för dem som besökte brunnen, som skrivits 

med 19 års mellanrum. De två handböckerna skiljer sig åt i att de är olika långa och skrivna 

av författare med olika roller gentemot brunnen. Den första är skriven 1860 av brunnens 

dåvarande intendent, Hellman, den andra 1879 av en utomstående läkare, Söderwall. Syftet 

var att undersöka vad mitt källmaterial kan säga om vilka olika perspektiv på brunnsvistelsen 

som möts bland de som vistas vid brunnen, och om maktrelationer mellan gäster och läkare.  

Mina frågor var: ”Kan man se olika syften med vistelsen vid brunnen hos gästerna?”, ”Hur 

framställs rätten att tolka hur vattnet ska användas?”, och ”Kan de orsaker till sjukdom och 

sätt att uppnå hälsa som uppges säga något om tiden då handböckerna skrevs?”  

 

Jämförelse mellan handböckerna 

Jag ser två tydliga skillnader mellan innehållet i handböckerna. En som handlar om kunskap 

och en om relationer. I den andra handboken är de naturvetenskapliga förklaringarna mer 

omfattande. Det sägs inget om den mänskliga kunskapens begränsningar, som i den första, där 

vattnets förmåga att bota inte kan eller måste förklaras. Den tidigare handboken återger ett 

ofta konfliktfyllt förhållande mellan brunnsgäster och läkare i frågor om hur gästerna ska bete 

sig för att få en lyckad kur. I den senare boken finns inga tecken på spänningar dem emellan.  

 

Kunskapen om hur vattnet ska användas 
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Hellmans och Söderwalls syn på kunskap är tydligt olika. Hellman hänvisar till tradition och 

Söderwall till vetenskapliga undersökningar. I den tidigare handboken betonas upprepade 

gånger intendentens nästan exklusiva förmåga att säga hur vattnet ska användas. Samtidigt 

kan han utan problem erkänna att han inte helt förstår dess verkan. Vattnet har en mystik 

kring sig, och det är i sin ordning att det inte kan fullt begripas.  

Den förändrade synen på möjligheterna att få kunskap om naturen verkar hänga ihop med en 

förändrad syn på hur naturen är. Hellman kopplar sin begränsade förståelse av naturen till 

mening och ändamål i den, som inte nämns av Söderwall. I den senare handboken beskrivs 

vattnets verkan på ett sådant sätt att en läsare med lite kunskaper i naturvetenskap och 

medicin kan förstå det. Samtidigt utestängs då dem som saknar de nödvändiga 

förkunskaperna, och förutsättningarna blir kanske inte lika för alla brunnsgäster. Det skulle 

vara intressant att undersöka vilka som kunde tänkas känna igen och begripa Söderwalls 

resonemang. Gästerna sägs i den senare boken kunna känna hur mycket vatten de mår bra av 

att dricka. De anses ha kompetensen och ansvaret att göra vissa bedömningar själva.  

 

Orsaker till sjukdom och vägar till hälsa 

I båda handböckerna sägs rätt kost, motion och frisk luft vara bra för hälsan. I den tidigare 

handboken finns ett brett perspektiv på gästernas livsstil som orsak till sjukdom. I Hellmans 

bok betonas kopplingen mellan hälsa och natur. Den moraliska aspekten på sjukdom  är också 

tydlig, och de två perspektiven verkar inte alls motsäga varandra. Den andra handboken har 

ett mer kortfattat och naturvetenskapligt språk om sjukdomar. Sjukdomars orsaker beskrivs 

inte lika ofta, och orsaker generaliseras inte till att gälla flera sjukdomar. Det är svårt att veta 

vad som så att säga ligger under ytan i form av Söderwalls antaganden om den tänkta läsarens 

förkunskaper och värderingar. Att den nyare texten känns mindre främmande än den äldre tror 

jag gör det svårare för mig att analysera den. 

 

 

I Söderwalls bok saknas civilisationskritik, vilket kan tolkas som att Söderwall inte som 

Hellman ser sjukdomsorsaker i ett onaturligt levnadssätt. Naturen vid brunnen nämns i 

Söderwalls text som något som ger ”lifvande psykiska intryck”
159

  men inte som ett mönster 

för människans tillvaro. Kanske har det att göra med tilltagande industrialisering och 

urbanisering under 1800-talet. Men den utvecklingen borde också kunna leda till ökad 
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nostalgi kring vad man uppfattar som naturligt. Karin Johannisson beskriver sekelskiftet 1900 

som en tid då ett medicinskt språk ofta används för att kritisera den snabba 

samhällsutvecklingen.
160

 

 

Varför man sökte sig till brunnen 

Gästernas syfte med att åka till brunnen kan ha varit att söka vård, avkoppling, att träffa folk, 

och roa sig på olika sätt. De här syftena kan lätt kombineras, eftersom att man vid kurorter 

poängterar att kropp och själ hör ihop och att gästerna bör ha det trevligt för att behandlingen 

ska vara effektiv. I den tidigare handboken visar författaren missnöje med att gästerna roar sig 

på sätt som inte är bra för hälsan. Jag kan tolka de gästernas beteenden som Hellman 

beskriver på tre olika sätt. Att gästerna inte alls kommit till brunnen för sin hälsas skull, att de 

trodde att vattenkuren skulle hjälpa oavsett levnadssätt, eller att de inte ville visa sig som 

sjuka.  I den senare handboken finns inga förbud och varningar, men inte heller något som 

säger att det Hellman klagat på nu skulle vara tillåtet.  

 

 

Att Söderwalls handbok inte innehåller några förmaningar till gästerna kan innebära att de var 

mer införstådda med vad som gällde än vid Hellmans tid. Brunnsgästerna kan ha fått ett 

sådant förtroende för läkarprofessionen och en sådan vana vid kurortsbesök att de smidigt 

anpassar sig till förväntningarna vid brunnen. Man kan tänka sig en övergång till en högre 

grad av disciplinär makt skett efterhand som läkarens status höjts under 1800-talet.  Om 

brunnsgästerna så att säga övervakar sig själva och sitt eget beteende blir ständiga 

förmaningar från läkaren överflödiga.  Kanske synen på hälsa som en plikt har slagit igenom 

mer 1879. Hellmans många och, som jag uppfattar det, ganska irriterade förmaningar om att 

resultatet av brunnskuren är beroende av gästernas eget beteende kan tolkas som att Hellman 

egentligen i sin roll som intendent känner ett stort ansvar för sina patienter. Han verkar inte ha 

mycket förtroende för deras förmåga att vårda sin egen hälsa. 

 

Maktaspekter 

De utförliga fallbeskrivningarna i Hellmans bok skulle kunna tolkas som uttryck för 

disciplinär makt, då den som utsätts för makten studeras och beskrivs. Men den formen av 

makt förutsätter att den beskrivna har något intresse för beskrivningarna. Jag får intrycket att 
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Hellman i fallbeskrivningarna kanske främst talar till kolleger som möjligen kan 

rekommendera sina patienter en brunnsvistelse och på så sätt skaffa kunder till Ronneby 

brunn. Att fallbeskrivningar saknas i den senare handboken kan tyda på en närmare relation 

mellan läkare och patient. Patientens hälsotillstånd har blivit något som diskuteras 

konfidentiellt mellan de två och inte offentligt mellan kolleger. Det kan tyda på att patienterna 

ser större relevans i läkarens beskrivningar nu. Orsakerna kan vara både ett större intresse för 

sin hälsa och att en förbättrad tillgång till information gör det läkaren säger begripligt. Under 

1800-talet har brunnsgästerna fått mer vana vid fritid och konsumtion  och resor denna och 

kan också tänkas ha större krav på att bli trevligt bemötta vid den kurort de väljer att besöka.  
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