
❙ ❙ Inte är det bara i våra dagar som man
understundom visar bristande respekt
för tidigare generationers verk. Det
framgår av historien om nedläggningen
på 1830-talet av hospitalet i Skara, med
sjukvårdstraditioner från 1200-talet. De
gamla sjukhusbyggnaderna revs, och av
stenen byggdes ett stall till veterinärin-
rättningen.

Ordet hospital har två delar: hosp (härbär-
ge) och spital (spetälska). Uppgiften var
att härbärgera såväl vägfarande som
spetälska. Hospitalen var belägna vid el-
ler utanför stadsporten. De spetälska iso-
lerades då från det övriga samhället.
Många spetälska dog dock i samband
med den stora pesten, digerdöden, vilket
successivt förändrade vården vid hospi-
talet. I en förordning 1763 angående

hospitalsinrättningar heter det: »Blott
dårar, borttagne och sådana med smitt-
samma eller obotliga sjukdomar inta-
gas.«

År 1823 beslutade riksdagen att en centra-
lisering av vården av de sinnessjuka var
av nöden, vården skulle »modernise-
ras«. Man ville inrätta centralhospital.
Det första av dessa kom till stånd i Vad-
stena och öppnades 1829. Samma år be-
slutade Serafimerordensgillet att Skara
hospital skulle läggas ner. Vid en inven-
tering av klientelet där fann man att »24
icke voro farliga för den allmänna sam-
manlevnaden, medan ett 30-tal voro
verkliga dårar«. 

Skara hospital utrymdes våren 1830. Det
var 35 »dårar« från hospitalet som över-

fördes till Vadstena. En präst har lämnat
en drastisk skildring av flyttningen, som
var förenad med betydande strapatser.
»Dårarne« fördes med kronoskjuts från
Skara till Lidköping. De stuvades in i
lastrummet på en skuta, sannolikt en
blockskuta med mycket trångt lastrum.
Skutan kvarhölls i Lidköping i flera da-
gar på grund av storm och motvind.
Både under tiden i hamn och under fär-
den hade det största elände rått bland pa-
tienterna i lastrummet.

Från Lidköping gick färden sjöledes över
Vänern till Sjötorp vid Göta Kanal. På
den s k »trälstigen« längs kanalen gick
oxspann och drog skutan mellan sjöarna
över till Vättern. Slutligen anlände
transporten till Vadstena den 20 maj
1830. Det är oklart hur många av passa-
gerarna som överlevde färden.

På 1850- och 1860-talen revs hospi-
talskyrkan och hospitalsbyggnaden. Av
sten därifrån uppfördes ett stall vid vete-
rinärinrättningen i Skara.
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De gamla sjukhusbyggnaderna
– kyrkan och själva sjukhuset,
här enligt en karta från 1795 –
revs, och av stenen byggdes
stall till veterinärinrättningen.
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Patienttransport 
med skuta 
när man lade ner 
hospitalet i Skara 
»Blockförare från Wänern«, oljemålning 
av Benjamin Lidholm (1893–1968), troligen
utförd på 1940-talet. Lidholms stora
historiska intresse gjorde att han blev
föreståndare för Lidköpings hantverks- 
och sjöfartsmuseum, nuvarande
Vänermuseet, till vilket han bidrog 
med en förnämlig samling sjöfartsföremål
från hela Vänern.

Medicinhistoriska ögonblicks-
bilder, i form av en kort text 
till en eller ett par bra bilder,
välkomnas!
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