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ros suspicamur. Fibres septimum vix excedunt diem, ser

vatis aut interemptis ad id tempus ægris, *1 plerumque eo 

ipso quo corripiuntur, d ie ,  aut biduo aut triduo post, vita  

decedentibus, pro liumoris venenosi pravitate et multitudi

ne , paucitaleve e t  corporum aut constantia aut fragilitate. 

Cum morbus lernet, ægri nusquam possunt consistere: buc 

illuc in lectulo sese dim oventes,  ac impatienter discruci

antes, vigiliis conficiuntur, vomunt, nauseant, animo lin

quuntur: ut reliqua symplomata hujusmodi imprassens omit

tam. Quos malum adoritur, iis citra vel purgationis vim,  

vel spctionem ven æ , corpus lassum torpescit, nec sangviuis 

missione, aut pharmaco levatur; utroque potius remedio 

languescens magis,  ideoque statim sibi vinum dari ægri 

postulant, quibusdam sangvis exspuitur, aut naribus, alvo, 

mejendo rejicitur, pernicie lain subita, ut perendie aut post

ridie moriantur. Quidam, et fere omnes deplorati, som* 

tium tam altum dormiunt, ut is excuti nequeat: foetent om

nia purgamenta corporis, sudor, a lvus , sputum, halitus.

Ceterum bæc in  aliis quoque morbis adnotantur. Loti

um nunc atrum redditur et turbidum: nunc crassum et sub

rubens, cum sedimento: nunc paucum, nunc multum, et  

turbatum titrumque: nunc limpidum et sedimento conspi

cuum , non aliter quam in benevalentibns. Arteriarum pul

satio nunc obscura, frequens, intercidens, nunc plenior et

Digerdöden. 7



undosa primum, deinde paulatim ad eum modum , quem  

Graeci f*vp/ui*i£ttv vocant, desinens: sudore manante, sed 

quo vis corporis enervetur, å‘*(p»pnr‘*ov iidem Græci dicunt.

Pueris ac senibus vermes ac lumbrici egeruntur. Tus

siunt m ulti ,  sed frustra, nihil excreantes. Q uibusdam  

exanthem atibus n ig r is , coeruleis, p u rp u re is , corpus ren id e t, 

secundo , vel tertio die : quod signum  in solis morbis pesti

lentibus constitu itur. Sunt quibus alse, ingvina, glandulae 

post aures, aliæque corporis partes bubone, carbunculo, 

phlegmone cæterisque tuberculis difficillimis, et qu:e nonnisi 

maximo aegrorum periculo cicatrice obducuntur, intumescunt. 

Sunt quibus cor tremit, et deficit animus, idque cum mors 

instat. M ultis alvus p ro ß u it, nunc versicolor , nunc cinerea , 

nunc a t r a , nunc f la v a  et in terdum  unica dejectione tam  

m u lta , u t de leienteria oria tur suspicio. Multis venter cum 

hypocliondriis tenditur et inflatur. Multi cum stupore et  

amentia balbutiunt, quos fere omnes ad tertium, quintum,  

septimum exspirare diem observavi, ut viribus integrioribus 

aut imbecillis fuerant, et venenatus humor plus minus accre

verat *).

Anmärkningsvärd synes mig dessutom Chalins åsigl af 

exanthemerna. Han beskrifver dem såsom : '’variis colori-

*) L. C. Gap. I l l  p. 3 5 . H aeser. Historisch, pathologische 

Untersuchungen i Th. p . 1 2 6 .



bus, nuno atra nunc livida, figuris diversa, nunc lata et 

diffusa, nunc velut signata punctis”, och således temligen 

lika med hvad andre författare uppgifva om de utslag, soni 

bafva dödlig betydelse. Men Chalin  anser dem för crilisks, 

”crises e bili natæ’’, och säger att de visade sig först i epi

demiens sista eller aftagaude stadium ”senescente pestilenti 

febri” och att ’’convaluerunt quibus hoc rnedo febris finiit, 

praesertim medicorum auxilium si ad naturae conatus acces

sit.” Detta är högst besynnerligt, och strider ej allenast 

emot nästan alla öfriga kända iakttagelser under samma tid 

utan äfven emot d em , som man gjort under sednare tiders 

pestgrassationer. Pesten oberäknad, äro svarta och livida 

fläckar och strimmor, uti hvilken form af feberprocessen som 

helst,  tecken till djup och vanligtvis dödlig dyskrasi, men 

ej till critisk reaction. De till verklig ocb stark suppuration 

öfvergående bubonerna utgöra uti pesten den förberedande 

crisens form , carbunklarna äro pä sin böjd pseudocriliska 

och de livida och  svarta lläckarne icke en gäng detta.

D i o  n y  s i  u s S  c c n n i l u s  C  o i l  e. 

D e  p e s t i l e n t i a  a . 1318— 1350.

A partibus «orientalibus usque ad nos pestilentia cum 

sputo t a n g m i i  ê t notis peripnttunidtiice contagiosce viilgala 

est: antea vero fames ingens grassabatur, quae lotum Nori

cum cisalpiimiin et totam regionem Bellonae vastavit bin»



pestilens lues furere coepit, et tantam cædem inurere, ut 

fere tota provincia orba videretur; neque medicamenta,  

neque ferrum juvabant, ingens ardor, et febris acutissima 

ad quartum (diem) raro ad septimum enecabat: sitis magna, 

lingua nigra, et aspera, anxietas et dolor cordis, anhelitus 

frequens, tussis, et sputamina varia, os semper apertum, d e 

liria tumultuantia, furor, urinæ turbatas, et saspe nigras 

conspiciebantur, excrementa atra, adusta, melancholica, et 

ferina, exanthemata nigra, anthraces et foedi bubones vaga

bantur. Ægrotanles ob temperiem, habitum corporis, atque 

victum varii varia passi sunt. Alii dysen teria s , ulcera in  

toto corpore , labrorum nasique corrosionem , pedu m  gangrae

nas  , et alia dira tolerabant, ob pravos succos, et cibaria, 

a c r ia , et p ra va  com esta ; alii vero deliriis, siti,  inquietudi

ne infestabantur et alii aliis cruciati interibant; aër sæpe nebu  

losiis et calidus per plures annos dire afflixit, et hanc pro

vinciam perpetuo devastavit; e quibus Dei gratia ego immu

nis evasi, curn fere exstinctus ab hoc malo viderer, et in

numeris remediis liberatus fui, quæ exarare et communi

care civibus meis,  et universis libenter volo. Recordabar, 

curn juvenis essem, praeteritis annis vagasse aliam diram 

pestilentiam pei ipneumonicam, et pleuriticam ab Oriente 

exortam; pluribus medicamenta exhibui et ab orci faucibus 

eos revocavi. O h’ miseram hominum v ita m , unusquisque 

aibi mrdiens erat, neque pharmaeopolm inveniebantur: de-



aerU provincia mortibus, et cadaveribii* plena aderat: fu 

nestum undique spectaculum *).

J o h a n n e s  I i a n t a k u z e n o s .

(Irene) reversa Byzantium minimum natu Androni-  

'Cum pestilentia exstinctum reperit,  quæ tunc grassaba

tur, quoque a Schytbis Hyperboreis incipiens fere om-  

:nes oras maritimas pervasit magnamque indigenarum par

item absumpsit. Nec enim Pontum tantummodo, Thra

eciam, Macedoniam, sed etiain Helladem, Italiam, insulas

• om nes, Æ gyptum , Libyam, Judæam, Syriam et orbem fere 

•universum in circuitu permensa et pervagata est. S ic au- 

ttem erat incurabile malum, ut neque ulla diæla, nequero-  

lbur corporis posset resistere, cum omnia, æque valida ut 

iimbecilla corpora, prosterneret, quique maximo impensu cu- 

irabantur, non secus ac pauperrimi moriebantur. U t vaca

bat, quidem a morbis ceteris annus ille. Quod si quis etiam  

i ante aliquantum  aegrotaret, omnia in illud  morbi genus so 

lexonerabant. Mussabat ars medicorum tota. Nec similiter 

•omnes occupabat, seu a lii quidem continuo nec paulum du- 

lrantes ipso d ie ,  quidam ipsa hora, ponebant animas. Quot-

• quot autem biduum triduum ve restitissent, primum quidem 

jfebrem  habebant acutissim am  et morbo caput invadente elin-

*) l .  C. p. 5 7 0 .



gués et ad omnia, quæ lièrent stupidi reddebantur ac *>elut 

somno profundo absorbebantur. Sin forte ad se redirent, 

loqui nitebantur illi quidem, sed hærescente lingua multa 

inarticulata, nervis in occipitio emortuis, promebant et ex

spirabant celerrime. A liis  non in caput, verum in  pulm o- 

nes malnm incidens, m ox prcecordia infiam m abat et dolores 

acutos circa  pectus a fferebat, et spu ta  sanguine contacta  

ejiciebant a tque e visceribus spiritus tetrum  foras odorem  

volvebat. Fauces et lingua calore exaruerant, nigra et suf

fusa sanguine: nec plus proficiebant si multum quam si pa

rum biberent. Somno uti nullo poterant et undequaque 

angebantur. In brachiis supra et mfra, non paucis item in 

maxillis et quibusdam in ali.s corporis partibus abscessus, 

his majora, illis minora exsistebant et nigræ vesicas enasce

bantur. Quibusdam velut a tra  stigm ata  per totum corpus 

erumpebant, aliis rariora magisque conspicua, aliis densiora 

et obscuriora et omnes perinde ex  his omnibus m oriebantur. 

Nonnullis enim cuncta haec, aliis plura aliis pauciora con

tingebant. Compluribus unicum tantummodo ex  ista omni

bus mortiferum erat. Quicumque vero de multis pauci e- 

vaserunt, non amplius eo malo corripiebantur sic ,  ut etiain 

interirent : quamobrem rursus correpti bene confidebant.

Fiebant porro  m agni abscessus in fem oribu s au t in bra

chiis-. quibus sectis multa et foetida sanies effluebat, et mor-



bus, turbant« materi» sic emissa, levabatur. Complures his 

omnibns obsessi, prætcr opinionem convalescebant*).

G i ov  a n n i  B  o c c a c c i o  00J.

Det var âr i 348 eiter Guds Sons födelse, som den 

dödande pestsjukdom, hvilken några år förut, antingen 

genom himmelskropparnas inverkan eller såsom ett, i rätt

vis vrede öfver vår syndiga vandel, af Gud menniskorna 

lillsändt straff, liade börjat i Österländerna och der dödat 

en otalig mängd af menniskor «aint sedermera, oupphörligt 

spridande sig ifrån ort till ort, omsider till allmän jernmer 

öfvergålt till de vesferländska trakterna —  kom äfven till 

den herrliga staden Florenz, som är skönare än alla andra 

uti Italien. Emot detta onda hjelpte ingen mensklig klokhet 

eller åtgärd, ehuru man icke försummade att använda dem,  

utan tvärtom lät både genom dertill enkom anställda tjen- 

stemän rena staden ifrån all osnygghet och vägrade inträde 

åt alla, som voro sjuka samt höll många rådplägningar om 

helsans vård och bevarande. Afven så litet gagnade de öd

mjuka böner, hvarmed både genom väl ordnade proces-

*) Niebuhr. L. C. Pars XX. Vol. III. L. IV Cap. 8 . H aeser. 
Hist. Pathol. Unters. I Th. «, 1 1 8 . der äfven det Grekiska origiaalet 
fiunes iufürdt.

**) Se första dagen af II Decanierone. Jag har dock ansett det 

rara lämpligt alt intaga denna beslrifoing i Sven*k öfvarsättning.



sioner och på annat sätt, de fromma menniskorna vände 

sig till Gud. Ungefär i början af våren , det nyssnämnde 

året, begynte sjukdomen att förskräckligt och på underbart 

sätt visa sina förödande verkningar. Men der v id  v a r  icke 

såsom  u ti Orienten n äsb lod  ett uppenbart tecken ti l l  ound

v ik lig  d ö d , utan i  början  a j  farso ten  u tb rö to , bade hos mätt 

och qvin n or, i  ljum skarna och axelhålorna, vissa svullnader, 

som stundom blefvo så stora som ett vanligt äple ,  stundom 

som ett ägg, och hos den ena visade sig i större och hos 

den andra i mindre antal samt kallades pestbölder (Gavoccioli).  

Ifrån de nämnda kroppsdelarna utspridde sig dessa dödliga 

pestbölder inom kort tid till alla öfriga utan åtskillnad. Men 

sedermera antog sjukdomen en annan skepnad och m ånga  

bekommo, p å  arm arna , händerna och alla ö friga  kroppsdelar, 

svarta  eller brunaktiga ß ä c k a r , som hos några  voro stora, 

åtsk ilda  och J å , men hos an dra  sm å , m ånga och sam m an

flytande. O ch , såsom förr pestbölden varit och hos många 

ännu var ett säkert tecken till oundviklig död , voro det 

nu dessa fläckar för alla, hos livilka de visade sig. Dervid 

synte» d e t ,  som till botande af denna sjukdom icke något 

läkareråd eller kralten af något läkemedel vore verksamt 

och gagneligt. Om sjukdomen var al den art, alt han icke 

för något läkemedel gaf vika, eller om Läkarenas oförmåga, 

att igenkänna sjukdomens grund och således äfven att upp

finna deremot passande medel, var orsaken derli llj  säkert 

är, att ganska få tillfrisknade och nästan alla dogo inom



tre dagar efter det de nyss anförda tecknen visade »ig,  
somliga tidigare somliga srdnare, men ulan  ftb e r  eller a n 
dra sym plom er. Antalet af dem , som försökte att bota  
sjukdomen, var det oaktadl ganska stort, emedan utom de 
vetenskapligt bildade befattade sig dermed många, både män 
och q.vinnor, hvilka ingen medicinsk undervisning åtnjutit. 

Farsoten vann så mycket starkare kraft, som han genom 

umgänget med de sjuka ifrån dem öfvergick på de fri
ska, likasom elden angriper to n a  och brännbara äm nen,  
som komma i dess grannskap, Ja! så långt sträckte sig den
na sjukdomens utbredningskraft, att ej allenast umgänget 
med de sjuka smittade de friska och i dem inlade den ge
mensamma dödens frö ,  utan äfven kläder och andra saker, 
bvilka en sjuk brukat eller handlerat, syntes meddela sjuk
domen åt den , som vidrörd* dem. Hvad jag nu går att 
säga, synes otroligt och , hade det icke blifvit iakttaget a£ 
många andras ögon såväl som af mina egna, och hade jag 

icke hört det al trovärdigt folk, skulle jag icke anse mig 
berättigad att sätta tro derlill. Jag säger nämligen, alt'den 
smittande kraften af denna sjukdom med sådan magt öfver
gick ifrån den ena till d m  andra, alt d m  icke ensamt blef 
meddelad ifrån menniska till mcnniska, ulan att äfven,  
hvilket vill säga mycket mer, hvarje djur, äfven utom men-  
niskosläglet, som vidrörde ting, hvilka hade tillhöll til §Ofn 
af pesten var lidande eller deruti dödt, blef angripet af 

Ui&eidödfn. g



»jukdomsämnet] oc!) Jog innan korf. Af delta fartum har 

ja g , utom andra g a n g e r  såsom jag ofvanföre sagt, fried eg

na ögon seit i synnerhet elt exempel af Ivenne svin, som 

funno de på galan utkastade klädesslai fvorna efter en fattig 

rnan, som dött i denna sjukdom ocli, sedan de e 1er dessa 

djurs!] sätt,  i början länge med sina trynen genombökat  

d em , fatlade de dem med tänderna och slängd* dem bit och  

dit ,  tuen efter en kort stund nedföllo de utan ryckningar, 

såsom om de fått gift, döda på de sönderrifna trasorna.

Genom alla dessa och många andra dylika eller ännu 

svårare händelser uppkommo både allmän förskräckelse ho* 

alla dem , som ännu voro vid l i f ,  ocb mångahanda företag, 

hvilka nästan alla hade elt och samma grymma syftemål,  

nämligen att undvika och fly d* sjuka och allt hvad dem 

tillhörde, i hopp att på sådant sätt rädda »ig sjelf. Kågra 

voro af den meningen, att genom måttligt Jefuadssätt och  

återhållsamhet ifrån allt öfvcrflöd skulle man bäst kunna 

cniotstå sjukdomen. Dessa förenade sig i sällskaper, lefde 

tillsammans, skiljda ifrån alla andra, inneslutne i hus ,  uti 

hvilka ingen sjuk sig befann Här njöto de de finaste rät

ter och de mest utvalda viner med stor måttlighet, och för- 

lustade aig med musik och andra nöjen, som kunde slå 

dem till buds, undvikande all utsväfning, och ej tillåtande 

någon främmande inträde, bekymrade de sig i*ke om sjukdo-  

im ns och dödens förödelser utom deras boning. Men andra



voro af en motsatt mening, ucli försäkrade alt mycket d iic -  

kande, god mat och muntert lif, och alt, så långt det lät 

si» göra, tillfredsställa livarje begär, att slröfva omkring i 

sladen med sang och skämt, och att skratta ät allt hvad son» 

hände, voro det säkraste läkemedlet «mot en sådan sjukdom. 

De gjorde ock verkligen så som de talade. De vandrade  

både dag och natt, ifrån det ena värdshuset till det andra, 

och trängde sig in äfven i enskilda hus, der]de annu|öfver- 

dådigare foro fram och efterfrågade icke något annat än om 

der fanns något, som kunde tjeua dem till njutning och nöje. 

Hetta kunde de sa mycket lättare och med framgång göra, 

sotn nästan livar och en , troend* sin död vara viss, hade 

nppgifvit både sig «je 1 f och allt livad honom tillhörde Här

igenom voro de flesta hus utan husbönder, och den främ

ling, som tilhälligl vis inträdde i d*in, kunde bei je 11a sig dm'- 

af,  såsom vore lian **j»-1 f deras ägare och herre, t en så

dan jämmer och sådant elände, hade äfven det vördnads

bjudande anseendet både jif menskliga och Gudomliga lagar 

försvagats eller till och med försvunnit, ty deras vårdare 

och bandhafvare voro likasom stadens öfriga invånare, alla 

sjuka eller döda, eller hade åtminstone förlorat ett så stort 

antal af sina tjenare, alt det var dem omöjligt alt ulöfva 

sina embetsåligganden Df-rföre kunde livar och en göra

hvad h o n o m  g od t  sytiléS. F . me l l e r l i d  viildt* många anilri fU 

m e d  «Iväg e m e l l a n  d e  b ä g g e  r e d a n  n ä m n d a ,  o c h  i n s k r ä n k t e  

Sig h v a r k e n  i b r u k e t  af nai  i n g sm e d .  I , så i h \ ' i  k **» s om  d e



första eller voro sä omåttliga i dryckenskap och andra ut- 

aväfningar, som de andra. I stället begagnade de sig af inat 

och dryck efter beh of,  och slöto sig icke in ne ,  utan van

drade omkring och höllo blommor eller starkt luktande ör

ter eller andra välluktande ämnen i händerna, saml lukta

de ofta derpå, öfvertygade att det var särdeles helsosaint, 

att genom sådana dofler vederqvicka hjernan; ly  hela luften  

tycktes vara s t i n k a n d e  och genomgripen af utdunstningar-  

na ifrån både de döda, sjuka och läkemedlen. Men någre 

liade ett grymmare sinnelag och sade, att emot den smitto- 

samma sjukdomen intet medel var säkrare och tillförlitliga

re än flygten. I denna öfvertygelse öfvergåfvo många, både 

män och qvinnor sin fädernestad, sina boningar, sina s läg-  

tingar och sin förmögenhet och flydde till sina egna eller 

andras landtgårdar-, såsom om Guds vrede, som genom den

na farsot ville stiafla menniskornas ondska, icke skulle kun

na nå dem öfverallt, utan nödgas inskränka förödelsen till 

d ein ,  som kunde träffas inom Stadens murar eller, såsom 

ingen mtr skulle få dröja i Staden, emedan dennas sista 

stund vore kommen.

Ehuru de, som följde dessa olika princip*r, ick'- alla 

d o g o ,  så kornnio dock icke heller alla med lifret dcrifrån,  

ulan många anhängare af bviiken som helst af dessa (»lika 

meningar sjuknade, livar de ock målte befinna sig, och föi -  

amäktade nästan alldeles öfvergifna, emedan d* åt dun, som


