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När rödsotsepidemin härjade som värst i Malmö 1880-1882 framhöll dåvarande distriktsläkare 

Möller att det kunde vara smålänningarnas fel. Dessa hade anlitats som arbetskraft i maj 1880 för 

betodling utanför Augustenborg och det var möjligt att de hade fört med sig smittan till staden.
1
 

Uppfattningen speglar ett exempel på ”vi och de andra”-tänket som konstitutionellt verkar följa 

mänskligheten. Faran för livet i staden kommer i exemplet utifrån. Men faran för stadens väl och ve 

kan också anges komma uppifrån, från de besuttna som kanske vill exploatera stadens tillgångar för 

egen vinnings skull. Eller nerifrån samhällets så kallade bottenskikt vilka kan befaras inte tillräckligt 

vilja upprätthålla den ordning som är till men för dem. Eller inifrån staden självt där själva grunden 

kan visa sig vara lömsk. Staden kan vidare beskrivas som ett lydigt skolbarn som raskt förbättrar sig 

efter dess invånares påkomna öden eller de styrandes drivande fostran. Men en stad kan också 

framställas som en maskin som mekaniskt rör sig i en egen riktning genom tid och rum till synes 

oberoende av aktuella sociala och fysiska förhållanden. Föreliggande uppsats avser att se i vad mån 

olika föreställningar om staden färgar en handfull utvalda publikationer. 

Hugo Engleson och Ragnar Huss berättar i sin rapport från 1927: Rödsotsepidemin i Malmö åren 

1880-1882,  om distriktsläkarens antagande ovan. Engleson-Huss tillbakavisar spekulationen genom 

beskrivandet av hur dysenterismittan fanns i Malmö flera år innan den stora epidemin bröt ut. 

Författarna menar också att en del av diarréerna, som anmäldes innan de aktuella åren för det stora 

utbrottet av dysenteri, som tarmsjukdomen heter idag, kan ha varit rödsot. Från början av 1870-talet 

hade antalet akutdiarréer ökat och det fanns även talrika fall av tyfus i staden 1880-1881. Det var inte 

helt enkelt för den dåvarande sjukvården att i de plågor som befolkningen redan härjades av även se 

konturerna av en ny åkomma, menar författarna. Staden kan alltså i sig innehålla latenta faror som 

först vid andra påfrestningar ger sig till känna, vilket inte uppmärksammas så länge det går att förklara 

kriser inom redande rådande vetskap av, till exempel, pågående sjukdomar. Att epidemier sedan 

klingar ut kan vara för att den drabbade befolkningen blivit immun och inte för att samhället vidtagit 

några hälsosamma förändringar. Såväl rödsot som diarréer kom också båda att i Malmö kraftigt avta 

åren närmast efter 1882 utan att några förbättringar genomförts i staden avseende vatten och avlopp.
2
 

Engleson-Huss anför  vattnet som orsak till rödsotsepidemin. Och då det vatten som kom från de 

gamla källorna: de grävda enskilda brunnarna. Dessa hade fram till 1870-talet tillsammans med 

brunnen på Stortorget, dit vatten leddes genom borrade trästockar från Pildammarna, försörjt 

Malmöborna med dricks- och hushållsvatten. Dessa möjligheter hade nu kompletterats med vatten 

uppumpat i rörledningar från i huvudsak Sege å. Konstruktionen var en nymodighet som sågs med 

skepsis av myndigheterna med anledning av rödsotsepidemin. Hälsovårdsnämnden gick också 1880 ut 

med att stadsborna i görligaste mån enbart skulle dricka vatten från de egna brunnarna. Engleson-Huss 

bemöter krasst uppmaningen med att hela staden fick så kallat vattenledningsvatten, men rödsot 

drabbade främst enbart vissa områden.
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De kvarter som drabbades mest fanns i det lågt liggande Lugnet samt i de östra stadsdelarna. Här var 

marken sank. Avloppsvatten rann gärna till dessa områden, men inte så lätt ut därifrån utan kunde 

sippra ner till brunnsvattnet istället. En otillfredställande hantering av sopor och avträden fyllde på att 

de som bodde i dessa lägre områden i högre grad än andra boendekategorier i Malmö drabbades av att 

insjunkna och dö i olika tarmsjukdomar. Engleson-Huss ringar med sin av statistik fyllda rapport in 

smitthärdar för rödsotens utbredning och publicerar analyser av vattenlednings- och brunnsvatten i 

Malmö 1880-1881. Svaren är förenliga med vad en 1882 av stadens hälsovårdsnämnd inkallad konsult 

också hade kommit fram till.  

Professorn i hälsolära vid Karolinska institutet i Stockholm, Elias Heyman, överlämnar i november 

1882 en rapport till myndigheten i Malmö. Den återges i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets 

årsskrift 1991 i en artikel av Stig Cronberg, som även redogör för vad stadens egen arbetsgrupp kom 

fram till samt lämnar en egen kommentar.
4
 Heyman ger prov på samma inställning som tidigare 

nämnda Engleson-Huss konstruerade sin rapport efter: Staden är ett undersökningsfält av objektivt 

föreliggande fakta som det gäller att samla in och erhålla kunskap om. Därefter kan beslut tas om de 

korrekta åtgärder som behövs för att få staden att fortsätta att fungera.. Professor Heyman noterar: ”Att 

fattigdomen spelar en vigtig roll i fråga om epidemiska sjukdomars utbredning i allmänhet, torde vara 

onödigt att mer än påminna om...”
5
 Men rapporten uppehåller sig inte mer vid sociala förhållanden 

utom vid ett tillfälle då begreppet ”trångboddhet” också nämns för enda gången: ”För att i möjligaste 

mått undgå faran af sjukdomens öfverförande genom smitta, bör i  hus der sjukdomsfall yppats, och 

der grundlig desinfektion i följd af trångboddhet ej kan verkställas utan familjens förflyttning, tillfälle 

beredas för lägenhetens eller t.o.m. hela husets uttömning, i det staden anskaffar lämpliga bostäder, der 

familjen kan vistas, intill desinfektion hunnit utföras.”
6
 

Den arbetsgrupp som tillsattes var i stort överens med konsulten; staden var skyldig att se till att det 

fanns tjänligt vatten för invånarna och att sophantering och latrintömning sköttes på ett icke 

hälsovådligt sätt. Men, som artikelförfattare Cronberg kommenterar, det skulle dröja länge innan 

förslagets viktigaste punkter genomfördes.
7
 Arbetsgruppen, som bestod av stadsläkare Falck, 

folkskoleinspektör Stenkula och ingenjör Nielsen, gick även längre och menade att staden var skyldig 

att förhindra uppkomsten av bostadsområden där godtagbara hygieniska förhållanden inte kunde 

upprätthållas, staden hade av den orsaken rätt att expropriera andras egendom och köpa in mark. 

Arbetsgruppen nämner trångboddhet, med namn eller med omskrivningar, ett flertal gånger i sitt 

åtgärdsförslag och påpekar att sådan omständighet har större betydelse än vad professor Heyman ger 

den vikt av. Med trångboddhet menas här en föreställning om en livsstil som i sig utgör en hälsofara. 

Den sistnämnda baseras i sin tur på vad man vet om hur olika sjukdomar smittar. Men den egentliga 

faran, som arbetsgruppen tydligt för fram, ligger i de ökade kostnader det kan innebära för staden om 

den i efterhand tvingas ta konsekvenserna av dålig bostadsstandard för invånarna.
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Arbetsgruppen tar även upp kanalerna och anför att ett sätt att lösa problemet med utstläppen där är att 

fylla igen kanalerna och till exempel anlägga promenadstråk  istället. Lika lite som att diskutera 

grundorsaken  till varför trångboddhet föreligger lika lite anförs den industriella verksamheten som 

orsak att komma tillrätta med när det gäller kanalernas undermåliga vattenstatus. Kanalerna, som 

förmedlare av det smutsiga vattnet, och de trångbodda själva är verktygen att lösa problemen med. 

Någon bakomliggande samhällsanalys med förslag på mer djupgående åtgärdsplan saknas, kanske för 

att det låg utanför det möjligas ram att titta bortom symtomen. 

Staden hade dock försökt: Sundhetsnämnden beslutade 1858 att lämna ett föreläggande till ägaren av 

en stärkelsefabrik i Malmö. Anledningen var oönskade utsläpp och miljöförstörelser. Men ägaren 

överklagade och  Kungl. Maj:t  lät den enskildes rätt och näringslivets intressen väga tyngre än 

hänsynen till stadsmiljön. Stärkelsefabriken kunde fortsätta släppa ut sitt avlopp helt orenat i kanalen 

vilket blev en principiell seger för alla som ville använda Malmös kanaler som avloppsdike. Det här 

berättar VA-verket i Malmö i sin bok Malmö – den törstande staden.
9
 

Bokverket behandlar Malmö utifrån hur vatten och avloppsfråga har utvecklats sedan Valdemar 

Atterdag gav staden sitt privilegiebrev 1360. Här får vi möta staden snarast som maskin; genom 

utredningar och beslut sätts en utveckling till stånd vilken har sin egen gång. Hinder kan stötas på av 

olika orsaker, men med tiden undanröjes de alla, med betoning på tid. Sociala förhållanden kan tas 

upp, som vid beskrivningen av kolerans framfart i Malmö där det konstateras att sjukdomen var tydligt 

koncentrerad till stadens fattigkvarter. Men som det heter: ”Lösningen på kolerahärjningarna var att 

erbjuda stadens innevånare bättre vatten.”
10

 Begreppet trångboddhet används inte, men däremot görs 

iakttagandet att: ”Knappast någon tjänare som var inneboende i borgarfamiljer insjuknade.”
11

 Värt att 

notera är att den senare inträffade rödsotsepidemin överhuvudtaget inte nämns i boken.  

Malmö stads egen Från Hälsovårdsnämnd till Miljönämnd, Jubileumsskrift 1875-2000 beskriver 

även den stadsutvecklingen som snarast spårbunden: planerad och framåtdrivande. Det är genom 

nämnderna den urbana historien skrivs –framstår det nästan som, men i en jubileumsskrift kan det väl 

vara förlåtligt att ta ut svängarna. Hälsoproblemen nämns dock vid namn (även om ordet trångboddhet 

inte förekommer)  jämte att det under rubriken ”1882” i den inledande sammanställningen står att läsa: 

”De många epidemierna i staden väcker oro.” 
12

 På konstaterandet följer en beskrivning av hur 

Hälsovårdsnämnen sagda år gör en framställning till Stadsfullmäktige varvid en kommitté tillsätts, etc. 

Resultatet kommer ett par årtionden senare då dricksvattentäkten i Grévie kan tas i bruk 1901 och ett 

avloppsystem blir klart 1908, ”...efter nästan 30 åriga födslovåndor.”
13

 

Trångboddhet är ett begrepp som förekommer sju gånger och omformulerat behandlas ett antal 

gånger till i Lars Berggrens och Mats Greiffs artikel i Elbogen för 1990: Rödsot och tuberkulos. Om 

dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920. Författarna 

går igenom olika sorters källmaterial och påvisar samband mellan dödsorsak, boendestandard, 
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arbetsförhållanden samt klass och kön. Det här är staden som social betraktelse där trångboddhet ges 

en utökad betydelse utanför rent fysiska förhållanden; begreppet används snarare för att beteckna 

social misär överhuvudtaget och som ett pekfinger riktat mot dåtidens makthavare. Berggren-Greiff 

framkallar en bild av staden som en understundom alert ansvarig aktör. Till exempel påstår de att: 

”Rödsotsepidemin som härjade 1879-1882 medförde emellertid krafttag från myndigheterna, och efter 

detta förbättrades förhållandena successivt.”
14

 Artikeln i Elbogen 1990 bygger delvis på en tidigare 

text av Mats Greiff och Hans Larsson i Elbogen 1989: Lugnet, en stadsdel i Malmö. Här står det att: 

”Rödsotsepidemin omkring 1880 tvingade stadens myndigheter att se över de dåvarande miserabla 

förhållandena.”
15

 Även i artikeln från 1989 behandlas trångboddheten, den var ”ett ofrånkomligt 

faktum för förstädernas människor”
16

. Samtidigt redogör författarna i tabeller för att en växande 

majoritet av hushållen i stadsdelen Lugnet under slutet av 1800-talet var ensamhushåll.  

I Per Eliassons artikel Malmös miljöhistoria, i ”vandringsverket” Gå till historien från 2008
17

, 

behandlas staden främst som spelplats för industralisering och användandet av nya energislag. Ett 

europeiskt perspektiv anläggs på de krafter som agerar och utvecklar staden utifrån ovan nämnda 

fokus. Malmö framställs som nod i ett nätverk och berättelsen dramatiserar handlingens inneboende 

dynamik med hjälp av ordval som exempelvis: ”Det nya posthuset reser sig stolt utanför stationen...”.
18

  

Även Per Eliasson omtalar rödsotsepidemin och illustrerar den med en karta från Malmö 1885 där 

rödsotsförekomsten för år 1881 är utmärkt för de olika kvarteren med röda cirklar i olika storlekar 

beroende på antalet fall. Bildtexten lyder: ”Den dysenteriepidemi som drabbade Malmö under 1880-

talets första år skördade flest liv i de fattiga södra och östra delarna av staden. Särskilt svårt drabbades 

Kirseberg.”
19

 Problemet är bara att kartan inte visar dödligheten, mortaliteten, utan insjuknandegraden, 

morbiditeten. Alla som insjuknade dog inte. I kvarteret Delfinen, som på kartan ovan uppvisar en  

10-procentig morbiditet, dog överhuvudtaget ingen i rödsot under epidemiåren.
20

 Risken att avlida i 

rödsot var också olik beroende på vem som blev sjuk: gammal, ung eller spädbarn.
21

 Likaväl som det 

går att förväxla mortalitet med morbiditet lika väl kan kanske uttrycket ”skörda liv” användas för att 

betyda något annat än död. Att säga att Kirseberg var särskilt svårt drabbat beror kanske på vilket 

perspektiv som anläggs.  

Det finns sex kartor från 1885 över rödsotsepidemin i Malmö, Engleson-Huss återger dem alla.
22

 

Kartorna är uppdelade i två för varje år 1880-1882: en visar rödsotsinsjuknade i antal absoluta fall per 

kvarter och en visar fall i procent relativt kvarterets invånarantal. Kirseberg ingår bland de bostads-

områden i Malmö som är drabbade av epidemin, men utan att särskilt utmärka sig. På kartorna, 

speciellt de som visar antalet absoluta fall, lyser istället, till exempel, som en fyrbåk bredvid kvarteret 

Delfinen det lilla kvarteret Sparfven. Här dog man också.
23

 Men vem bryr sig om det livsutrymmet 

idag? I vilken berättelse över Malmö passar Sparfven in?  
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