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10,000 personer dött af Skörbjugg och A n s  on  under sin 

namnkunniga verldsomsegling förloi'ade genom denna sjuk

dom fyra femtedelar af flottans besättning. Under C o o k s  

tid aftogo Skörbjuggens härjningar i hög grad och man 

hårleder denna lyckliga förändring ifrån de förbättringar af 

renhållningen på skeppen samt i öfrigt af matrosernas pro- 

viantering och helsovård, hvilka af denne store sjöofficer 

vidlogos. Denna förminskning af Skörbjuggen ej mindre i 

freqvens än i häftighet har sedermera mer och mer tillta

git så att efter 1796 den inom Engelska flottan säges haf- 

va alldeles försvunnit eller åtminstone blifvit så sällsynt att 

flera af de erfarnaste skeppsläkare säga sig aldrig hafva sett 

den. Likväl gifvas härifrån undantag. Under K i n g s  ex 

pedition var manskapet på hans tvenne skepp friskt i tven- 

ne år eller ända till i Maji 1828,  då i Magellanska sundet 

en länge fortfarande fuktighet hos detsamma temligen all

mänt framkallade scorbutiska lidanden. För att fullständigt 

uppfatta detta märkvärdiga factum och ej, såsom det verk

ligen hos flera händt, härleda det ifrån små och blott in 

om E n g e l s k a  flottan verkande omständigheter, bör man 

ej förglömma att Skörbjuggens härjningar upphört äfven  

ibland andra sjöfarande än de Engelske, ehuru för de för

ra icke någon C o o k  förbättrat skeppens sundhetspolis eller 

någon B l a n e  föreskrifvit och strängt vidmagdiållit ända

målsenliga reglementen för sjöfolkets prophylactiska hel- 

■ovård.



Men under samma tidehvarf, som Skörbjuggens förö
delser i en så ytlerlig och förfärlig grad förföljde de sjö

farande, förekom den i synnerhet under vissa förhållanden 

äfven till lands, med en freqvens som livarken förr eller 

sedermera blifvit iakttagen. Man har åberopat ett par stäl

len ifrån S t r a b o  och P l i n i u s  för att bevisa det Skör- 

bjnggen under föi’ballanden, som gynnade dess uppkomst, 

fanns äfven i fordna tider, men dessa ställen antyda blott 

att tvenne gånger inom Romerska arméer, skörbjuggsartade 

symptomer (vitia ovis et crurum, quas stomacacen et scelo
tyrben medici dicunt) visade sig mera allmänt, men icke 

att Skörbjuggens utvecklade form då var känd och så ofta 

förekom som i sednare tider. Under i 5 , 16 , 17 och förra 

hälften af i8:de seklerna, förekom deremot Skörbjuggen i alla 

större krig, i synnerhet under vissa förhållanden , så ofta och 

i  sä förfärlig form att dess bild fixerade sig inom de pa- 

thologiska föreställningarna och der qvarblef äfven sedan 

dess verkliga grund nästan alldeles försvunnit, såsom en af 

de förnämsta utgångspuncterna för betraktelsesättet af de 

chroniska sjukdomarna. Under fredstider visade den sig 

äfven, men blott sporadiskt ehuru den på vissa orter sägcs 

hafva varit nog mycket freqvent. I sednare tider har den 

blifvit alltmer och mer sällsynt, ehuru de yttre förhållan

d en , som gynna dess uppkomst, ej u leb lifvit, ehuru de 

icke inträflat så ofta och i så hög grad som förr.

Orsaken till detta märkvärdiga factum har man dock



hufvudsakligen trott sig igenfinna uti förändrade yttre om 

ständigheter ocli nteblifvandet af de förhallanden, som förr 

befordrade Skörbjuggens uppkomst. I afseende på den till 

lands förekommande har man hufvudsakligen fästat sig 

vid den större mängd af vegetabiliska födoämnen, livilka 

nu i jemförelse med förra tider, ingår i de lägre clas- 

sernas lefnadsordning och i afsende på Scorbutus nauti

cus bafva Engelska Läkare, hvilka mer än andre sysselsatt 

sig med undersökningen af detta ämne, inskränkt sin be

traktelse inom Engelska flottan och säledes tagit i beräkning 

endast sådana förhållanden, som der ägt rum. Så hafva 

de dels i förbättringen af ilotlans sundhetspolis dels uti 

upptäckten af citronsaftens verksamhet såsom prophylacliskt 

medel och dess i synnerhet under Ii l a n e ’s förvaltning af 

krigsflottans medicinalverk, strängt anbefallda allmänna bruk, 

trolt sig finna tillräckliga anledningar till Skörbjuggens för

svinnande; men utan att bestrida nyttan och verksamheten 

af dessa åtgärder torde de dock ensamme ej hafva förmått 

åstadkomma en så stor verkan och tydligen hafva de ej 

kunnat hafva någon inflytelse utom den inskränktare sphær, 

der de blifvit använde. Att Skörbjuggen är en sjukdom, 

som tillhört ett visst tidehvarf och före u Jta  varit okänd, 

ehuru densamma i afseende på vissa symptomer liknande 

sjukdomar stundom visat sig samt att under det lQide se-: 

klct den åter, då man undantager sporadiska fall och äfven 

en och annan händelse af dess allmänna förekommande i



synnerhet inom fängelser, försvunnit, är ett afgjordt factum, 
hvars grund måste sökas antingen uti yttre förhållanden, 

livilka under SkÖrbjuggens tidehvarf, men ej före eller ef

ter detsamma ägt rum eller ock i den allmänna sjukdoms- 

charakterens lörändring. För att äter kunna undersöka den
na, i historiskt och theoretiskt afseende sa vigtiga fråga 

anse vi oss först böra anföra de hufvudsakliga yttre cau- 

salmomenter af hvilka SkÖrbjuggens uppkomst, under peri

oden af dess freqventare förekommande, närmast framkal

lades.

1. Det yttre causalmoment, som framför alla andx’a an

setts vara verksamt till SkÖrbjuggens framkallande, är d e n  

länjge f o r t f a r a n d e  i n f l y t e l s e n  a f  k ö l d  o c h  f u k 
t i g h e t .  De flesta berättelser om SkÖrbjuggens förödelser ej 

mindre till lands än till sjös, omtala denna orsak såsom huf- 

vudsakligast verksam och den framgång, som La P e r o u s e ,  

C o o k  m. fl. rönt af sina bemödanden att förekomma dess 

härjningar härledde de sjelfve egentligen ifrån sina åtgärder 

att hindra och motverka luftens fuktighet under däck. Men 

fuktigheten och kölden ofvan däck kan af inga menskliga 

åtgärder hindras och då väderleken är af sådan beskaffenhet 

är det omöjligt att begripa huru luften skall kunna hållas 

torr äfven inom skeppet. Nu äro åter köld och fuktighet hos 

luften ett förhållande, som i alla tider troligen lika ofta 

ägt rum, och har det oaktad t endast u n d e r en  v i s s  p e r i o d  

förmått åstadkomma den fullkomligt utbildade SkÖrbjuggens



grassationer. Påståendet, att Sk&bjuggen» försvinnande på 

landet bärrör ifrån de sumpiga trakternas dikning och ut- 

torkning, passar blott för enskilda orter, emedan ehuru 

mycket i detta afseende på några ställen blifvit gjordt åter

står dock på de flesta ännn mera.

2 . D å l i g ,  o p a s s a n d e  o c h  o t i l l r ä c k l i g  f öda .  

Att brist på mat och svältdiet både direct och indirect bi

draga till Skörbjuggens uppkomst är utom allt tvifvel och 

mångfaldiga gånger af erfarenheten bekräftadt. Mjölrätter, 

då matordningen till dem inskränkts och i synnerhet då 

mjölet varit 6kämdt eller unket, samt bröd, som varit ofull

komligt gäst; skämda och rötaktiga aftimala näringsmedel; 

samt slutligen brist på färska och saftrika vegetabiliska fö

doämnen räknas derföre till Skörbjuggens orsaker. Att på 

skepp, fästningar, i fängelser och alla sådana ställen,' 

der Skörbjuggen fordom egentligen grasserade, folket nu 

mera allmänt erhåller sund och tillräcklig föda än förr, 

torde väl böra medgifvas. Men det vore ett orimligt på

stående, att svält och dålig ni at numera upphört att va

ra mägtiga causalmomenter till sjukdomar af flerfaldiga 

slag och ännu mera stridande emot sanningen skulle det 

vara att yrka det provianteringssystemet vid armeer, på 

skepp och i fängelser var bättre före det i 5:de sek let, då 

Skörbjuggsgrassationerna egentligen började, an sedermera 

under det dessa fortforo, och således ända till de nyaste 

tiderna. Om det skulle antagas att SkÖrbjugg hufvudsakli- 

gen förorsakas af brist på färska succulenta vegetabilier



ibland näringsmedlen, borde den ännu vara temligen all

mänt gängse i de länder, der sådana födoämnen alls icke 

ingå i den grofva lefnadsordning, de lägre ocli arbetande 

folkclasserna efter sina förläders sed troget bibehålla. En 

traditionell mening bar länge beskyllt salt och salt mat for 

att åstadkomma Skörbjugg, men denna mening är sannolikt 
en blott fördom. Då födoämnena genom saltning förlorat 
sina närande egenskaper, kunna de i likliet med annan då
lig föda eller svält verka till befordran af Skörbjugg, men 

saltet sjelft har icke en sådan verkan. Li nd  säger uttryck

ligen alt det dagliga bruket af hafsvalten i betydlig mängd 
alldeles icke förvärrar Skörbjuggen eller ökar anlaget der- 
för, och att det fulikomliga undvikandet af salt i maten 
icke har någon mildrande verkan på dess symptomer. Mång
faldiga exempel intyga derjemte, att då all tillgång till an
dra näringsmedel än saltade, saknats, men inga andra för 

Skörbjuggen gynnande omständigheter dermed sammanträflat, 

denna sjukdom icke uppkommit, men deremot har den rik

liga tillgången på färsk mat och undvikande af salt, icke 

kunnat i den ringaste mån hindra Skörbjuggens förödelser, 

då omständigheterna för öfrigt befordra dem. Nyttan af 
P a t t e r s o n s  m edel, hvilket, såsom nedanföre skall upp- 

gifvas, hufvudsakligon består af salpeter, bevisar ä fven , med
villkor att erfarenheten derom är alldeles tillförlitlig, att de

\

salinska ämnena snarare hafva en curaliv verkan på Skör- 

kjl1D» befordra den. Hvad åter S l e v e n s  anfört till be

visande af syrornas skadlighel och salternas gagn, icke
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blott * Skörbjugg utan äfven i alla andra former af keema- 

tosepsis, förljenar alldeles icke något afseende, ty det är 

ett tbeoretiskt grillfängeri af den mest crassa sort, eliuru det 
i likhet med andra djerft uttalade hugskott väckt mycket 

uppseende. Han erkänner det han under hela sin practiska 

Läkarebana sett och behandlat blott e t t  e n d a  fall af verk

lig Skörbjugg, och af hvad han der sett eller trott sig se , 

har han käckhet nog, att i  erfarenhetens namn påstå, det 

Skörbjuggens förödelser inom Engelska flottan egentligen 

härrört ifrån citronsaftens der införda allmänna bruk. Da 

B l a n e  härleder Skörbjuggens försvinnande helt och hållet 

ifrån citronsaften är han onekligen ensidig, men han har 

så till vida erfarenheten för sig att det uteslutande, och all

mänt anbefallda bruket af detta läkemedel sammanträffade

ined Skörbjuggens försvinnande och ej med dess svårare
%

förödelser, ty när dtssa grasserade som värst, brukades 

ingen citronsaft.

3. N e d s l a g e n  s i n n e s s t ä m n i n g ,  s o r g l i g a  s i n 

n e s r ö r e l s e r  o c h  a l l t  h v a d  s o m  b e f o r d r a r  o c h  

f r a  m k a l l a r  des sa .  Det var under Skörbjuggens mera 

utspridda grassalioner en vanlig sak, att de missnöjda, klen

modiga och nedslagna angrepos först. På Engelska flottan 

visade sig Skörbjuggen ofta först och var svårast hos de 

nyss pressade matroserna. Brist på mat, kläder och andra 

förnödenheter verkade praîdisponerandc ej allenast direct 

ulan äfven indirect genom sinnets nedslämuing och kufvan-



det af Lopp och lefnadsmod. Den sorgliga sinnesstämning, 

som uli belägrade fästningar naturligtvis måste uppkomma, 

bidrog utan tvifvel mycket till framkallande af Skörbjugg 

och ej mindre denna sjukdom än andra elakartade och på 

haematosepsis beroende fingo på sådana ställen en ökad fart 

genom tillfälliga händelser, som minskade eller tillintetgjor

de hoppet om undsättning, då deremot så länge detta hopp 

kunde upprätthållas, de förra antingen alldeles icke visade 

sig eller ock voro blott i mindre mått förödande. Indolens 

hos lynnet har äfven visat sig, såsom prædisponerande till 

Skörbjugg, men det är mera troligt att den bör betraktas 

såsom ett symptom af benägenhet för denna sjukdom , än 

såsom en orsak dertill.

4 . B r i s t  på r ö r e l s e .  Betydelsen af detta causal- 

moment blef öfverallt, der Skörbjuggen epidemiskt visade 

sig , iakttagen. De såkallade maroderna eller sådana, som 

genom föregifven sjuklighet lyckas att vinna befrielse ifrån 

arbete och tjenstgöring, blefvo vanligen förr än de tjenst- 

görande angripne och författaren af A n so n ’s resebeskrifnig, 

äfvensom flere andre, hvilka afgifvit berättelser om Skörbjug- 

gens grassationer till sjös, säga att marinsoldaterna, hvilka 

under seglingen ej hade någon egentlig tjenstgöring utan 

mest hvilade sig, mera allmänt ledo af Skörbjugg och hade 

den svårare än de egentlige sjömännen hvilka jemnt voro i 

rörelse. Då Skörbjuggen förekom i fängelser, verkade U uf- 

i'elsulan detta causalmomenl i hufvudsakligt mått.



5. F ö r  s t r ä n g t  o c h  u t t r ö t t a n d ö  a r b e t e .  Att 

delta verkade till Skörbjuggens befordran är tydligt, ehuru 

ick« alla dervid fästat uppmärksamhet. De häftigare ut

brotten på skepp inträffade ofta efter långa och ihållande 

stormar, då sjöfolket måste hållas till ett ansträngdt och  

genom dag och natt fortsatt arbete. Ett af de hufvudsak- 

liga m edel, C o o k  använde, till förekommande af Skör- 

bjugg, var en sådan fördelning af vakterna och den öfriga 

tjcnstgöringen att folket fingo tillräcklig tid till hvila och 

vanligen åtnjöto på dygnet åtta timmars oafbruten sömn. 

Samma skadliga verkan af brist på tillräcklig hvila, inträf

fade otvifvelaktigt äfven till lands, vid marcher, uti fäst

ningar o. s. v.

Vi bafve ofvanföre anmärkt, att kall och fuktig luft 

befordrade Skörbjugg, men troligtvis ägde derjemte en dju

pare miasmatisk inverkan rum. Den constitution, som är 

endemisk i sumpiga och sidländta trakter, beror ej ensamt 

på luftens köld och fuktighet, utan äfven och Lufvudsakli- 

gen på den ännu outredda luftens förändring, som vi kal

la miasma, och under Skörbjuggens härjningsperiod var det 

tydligt alt det äfven verkade till dennas framkallande, 

t  e r g u s s o n  har, såsom bekant, fästat uppmärksamhet vid 

en egen art af luftförskämning, som enligt hans, 6åsom det 

synes oss, välgrundade mening, är af vida större betydelse 

än andra förr så mycket lruktade och öfverskallade infly-



leiser, i synnerhet förruttnelsen af organiska ämnen. Den

na förskämning af luften uppkommer nämligen, då jord, 

som förut varit betäckt af gräsmatta eller af vatten, ifrån 

denna betäckning blottas och småningom torkar. Detj sy 

nes således troligt, och är en af flera hyst mening alt en 

ibland de hufvudsakliga orsakerna till Skörbjuggens fordna 

förödelser på skepp var barlastens dåliga beskaffenhet. Man 

tog nämligen dertill fuktig, åtminstone ej väl torkad och 

unken jord , eller sand, som under resan på hafvet seder

mera drog till sig fuktighet och derigenom bief en fortfa

rande källa till luftförskämning och de sjukdomar, som af 

denna bero. På Engelska flottan användes nu vanligen jern 

till barlast och detta bör således anses såscm en väsendtlig 

och liufvudsaklig förbättring af sundhetspolisen på skepp.

Om vi nu sammanfatte alla dessa Skörbjuggens causal- 

momenter, finne vi alt endast några ibland dem liafva in

om vissa områden, såsom de med mera omsorg vårdade 

krigs- och handelsflottorna hos några folkslag, blifvit mil

drade eller aflägsnade. Men de enligt erfarenheten verk

sammaste fortfara ännu och kunna genom sundhetspolisens 

åtgärder icke upphäfvas eller förekommas, stundom knappt 

mildras. Om det äfven rättvist bör erkännas, att under 

de sistförflutna fyra decennierna helsovården både af solda

ter och sjöfolk, undergått stora och magtpåliggande förbät

tringar, är det dock lika gifvet, att den under perioden af
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Skörbjuggens härjningar* ehuru sämre än nu) dock var v i

da bättre än under de förulgångna tider, da Skörbjuggen ej, 

efter livad man känner, visade sig. Uti yttre förhållanden 

och deras förändringar kan således ej grunden ligga till 

Skörbjuggens utbredda grassationer blott under en viss pe

riod af historien, dess uteblifvande förut och dess försvin

nande efteråt. Sådana förhållanden som fordom framkalla

de Skörbjugg, såsom svält, fuktig och förskämd luft o. s. 

v. hafva i sednare tider åstadkommit ej Skörbjugg, utan i 

stället andra sjukdomar såsom det, enligt C h o m e l ’s och 

G a s p a r  ds  iakttagelser, inträffade i Frankrike, der Anæmi 

(blodlöshet eller rättare blodförminskning) uppkom hos stör

re folkmassor den ena gången af den fuktiga och förskäm

da luften uti kolgrufvorna vid Auzaine, och den andra a£ 

svält, föranledd af en så svår missväxt, att folket tvingades 

att lefva af halm och gräs. Ehuru nyttiga och verksamma 

förbättringarne af den offentliga helsovården äfven må hal

va varit, är det dock, såsom redan är sagdt, alt alldeles 

för mycket öfverskatta deras värde, om man blott ifrån 

dem härleder Skörbjuggens försvinnande. Så verksam som 

surkålen äfven må hafva visat sig på den Holländska flot

tan och citronsaften på den Engelska, kan man dock ej 

ifrån deras partiella verkan härleda ett så allmänt factum 

som det ifrågavarande.

Vi anse det således för afgjordt att Skörbjuggen bör 

räknas ibland de sjukdomar, hvilka för den tid de varit



gängse , utgöra bufvudsakliga ocli framstående uttryck af 

den da hem kande och tidskiftets egenhet i pathologiskt 
afseende utmärkande sjukdomscharakteren. Meningen att sjuk- 

domscharakteren är under alla tider en och densamma och 

dess förändringar direcja följder af yttre förhållanden är efter 

vår tanka falsk. En fortfarande likartad sjukdomscharakter 

kan ensamt vara tänkbar hos folkslag, som äfven för öfrigt äro 

stationära. Hos de folkslag åter, som bafva en verklig historia 

och en progressiv charakter, undergår deras varelse, så väl i 

kroppsligt som andeligt afseende, oupphörliga föi'ändringar, 

hvilka uttala sig ej blott i bildningens, tänkesättets, sedernas 

och samhällsformernas vexlande skepnader, utan äfven i förän

derligheten af den allmänna sjukdomscharakteren. Under 

vissa tidehvarf förändras ej allenast lynnet hos flera förut 

kända sjukdomar, utan nya förut obekanta uppkomma i 

stället för andra, som deremot försvinna. Någon gång 

hafva dessa nya sjukdomar sin grund uti ovanliga från jor
dens inre utgående inflytelser och äro då gemensamma bå

de för de stationära och progressiva folkslageu. Så har hän

delsen varit med de stora epidemierna, digerdöden, cholera- 

farsoten m. fl. Men hos de progressiva folken uppkomma 

äfven nya sjukdomar, hvilka hafva sin grund uti den inre 

förvandlingsact, som med dessa folkslags fortskridande och 

historia har ett nödvändigt sammanhang och till dessa sjuk

domar räkne vi Skörbjuggen, Perioden af dess herravälde 

räckte lange, i flera sekler, men des9 framträdande sam

manträffade dock med den stora förvandlingsact, som vid
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slutet af medeltiden utmärkte de Europeiska folken. Det 

förtjenar att anmärkas, det under samma tid som Skör- 

bjuggen grasserade benägenheten för liæmatosepsis visade 

sig äfven hos andra sjukdomar vida mera allmänt än nu 

for tiden, och sannolikt äfven förut. Den putrida charak- 

teren var då ofta hos febrar, dysenterier och äfven andra 

acuta lidanden herrskande och begreppet af rötfeber, hvil- 

ket m an, om man uteslutande fäster uppmärksamheten på 

feberprocessens nu förekommande form er, väl skulle vara 

frestad att anse för nästan grundlöst och endast hvilande 

på humoralpathologiska hypotheser, hade då mer än tillräck

ligt af factiska stöd. Äfven hæmorrhagier förekommo of

tare än nu och det är äfven temligen tydligt att den ab- 

dominalplethora, som med hæmorrhoidalflytningen står i 

sammanhang, då oftare än nu förekom och den S t a h l i 

a n s  ka  satsen att hæmorrhoider äro för män en nästan li

ka nödvändig evacuation som menstruation för qvinnor, var 

ej då så stridande emot erfarenheten som nu.

Utan att ingå i någon critik af de aqtingen humoral

pathologiska eller solidarpathologiska hypotheser, som af 

W i l l i s ,  B o e r h a a v e ,  L i n d ,  M i l m a n ,  C u l l e n ,  T r o t 

t e r  m. ff. blifvit använde till förklaring af Skörbjuggens 

väsende, anse vi det kunna raed säkerhet antagas, att Skör

bjuggens förnämsta och mest väsendtliga symptomer ome

delbart ådagalägga en nedstämd och sjuklig sangvification. 

Orsöken åter till denna är förminskningen af det nervösa



m omentet, och ehuru denna förminskning hufvudsakligen 

träder fram inom sangvificationen, och der åstadkommer 

blodets upplösta tillstånd, hæmorrhagierna, den dåliga be- 

skafienheten hos secretionerna, sårnaderna och mjältens 

topiska lidande, äger den dock rum äfven hos repro du- 

ctionsprocessen i allm änhet, och detta ådagalägge3 genom 

den ytterliga maltheten och muskelsvagheten, apathien och 

nedslagenheten samt smärtorna och krampdragen. Den i 

det sednare stadiet uppkommande dissolutionen af bensub

stansen på åtskilliga ställen är omedelbar följd af pioducti- 

vitelens secundära nedstämning.

Behandlingen af Skörbjugg är, då man antager att 

denna numera såsom epidemisk, större folkmassor angripan

de sjukdom, försvunnit, väl ej af ett direct practiskt intér

esse; men den är dock förtjent af en stor uppmärksamhet. 

Den har nemligen medelbart ett practiskt värde derigenom 

att man deraf kan lära, genom hvilka medel ej allenast 

den scorbutiska Constitutionen, utan äfven alla öfriga på 

liæmatosepsis hufvudsakligen beroende sjukdomar böra med 

största framgång, då curreglorna erhålla erforderlig modifi

cation, kunna bekämpas. Historiskt och tlieoretiskt intér

esse eibjuder denna behandling i  så mycket högre grad, 

som den, såsom ofvanföre är uppgifvet, inom vissa förhål

landen bidragit till den lyckliga utgången, ehuru påståendet,

alt denna helt och hållet derifrån härrört är öfverdrifvet. - *


