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rekonstruera vad det innebar att vara sjuk (från en mind
re åkomma till en dödlig sjukdom) i samhället både före
och efter den institutionaliserade medicinen och de stora
sjukhusens tid”.
På 1800-talet var det vetenskapliga intresset för lands
bygdens medicinska frågor och problem ringa. De kyrk
liga dokumenten är en ovärderlig källa för att man ska
kunna förstå 1800-talets hälso- och sjukvård. Sjukdoms
beskrivningarna och dokumentationen av dödsorsaker är
inte alltid entydiga och lätta att översätta till en modern
syn på medicinen.
Den nu aktuella studien är en deskriptiv analys av döds
orsakerna i en liten österbottnisk landsortsförsamling un
der 1800-talet.
I Malax moderkyrkoförsamling noterades över 200 olika
dödsorsaker (inklusive olika slag av olycksfall) under
1800-talet. Dödsorsakerna följde ofta de officiella döds
orsakstabellerna men det är uppenbart att kyrkoherdarna
och sockenadjunkterna kunde anteckna ”egna” dödsorsa
ker. Sannolikt bidrog den avlidnas anhöriga till formu
leringen av de olika deskriptiva sjukdomsbenämningarna.
Resultaten av behandlingen av sjukdomar på 1800-talet
var blygsamma.
Förebyggande åtgärder t.ex. vaccinering, sanitära re
former, socio-ekonomisk utveckling och den medicinska
utvecklingen började ge hälsofrämjande resultat i slutet av
århundradet.
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En av medicinhistoriens uppgifter är idag att ”försöka
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Frampärmen: Malax kyrka sedd från öster samt Gudssolen eller Betlehemsstjärnan inne i kyrkans kupol.
Främre pärmfliken: utdrag ur kyrkobok 1855, dödsorsaker noterade under kyrkoherde Jacob Wegelius tid.
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