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De sm ittans ilar,
Som rensa länder;
De nattens pilar,
Som ut jag sänder,

De slå sitt offer, och slaget tål 
Ej mur af koppar, ej sköld af stål.

D ödens Engel.

/



— — — — Accessit rapido lcthsca veneno,
Q,uæ raptim sternit corpora mille, lues.

Dira lues! coeli offensi crudele flagellum!

Crebra meas quondam pestis memoratur in urbes 
Venisse; at numquam saevior ulla fuit.

A nd. 01 . R h y z e l iu s .

D e n  farsot, som 1710 utbröt i Stockholm, och, såsom 
det heter i Kongl. Rådets Memorial af d. 18 Jan. 171 1, 
»lijka som en vådheldh grep omkring sig och med ett 
ynkeligit Spectakcl härjade staden», hade sedan mera än 
tusen år tillbaka tid efter annan visat sig i Europa, 
lillboiipcst, Pestis inguinaria, eller vanligast blott Pesten, 
kallade den hemsökta menskligheten denna sin plågoande 
från det underbara Egypten. Hans första inträde i Eu
ropa föll uti det sjette århundradet, då Constantinopel 
såg honom år 531. Efter att der hafva, såsom det upp- 
gifves, under sin häftigaste framfart dagligen skördat 
omkring 10,0 00 menniskor, gick han, härjande och öde
läggande, kring hela den då kända verlden. Uti 15 år 
varade dessa de s. k. Justinianska pestgrassationerne, och 
från den tiden blef pesten i århundraden Europas fruk
tansvärde gäst.

Detta första härtåg tyckes emellertid utmattat hans 
kraft, så att härjningarne under de närmast följande se
klerna ej blefvo så förfärliga. Men vid början af 1 4:de 
årh., lyst af den slocknande S:t Antonii-elden och väg
ledd af korstågens Lepra, reste han sig med makt, och 
folken »försvunno i plötsligt nedan» ; jorden bäfvade, och 
genom alla Europas länder tågade han, rensande mensk
ligheten: äldre generationer, ofta moraliskt djupt för



sjunkna, bortsopades från jorden, för att lemna rum åt 
nya, friskare slägten med ädlare eller oförderfvade anlag. 
Detta hans renselsetåg gåfvo de bestörta folken i olika 
länder olika namn : så sade Svensken, det var Diger Död.

Yäl bibehöll pesten ännu i några århundraden her
raväldet inom Europeiska sjukdomsverlden, bidragande 
till mensklighetens utvecklingsakt; men hans kraft var 
bruten, och 18:de seklet såg honom ändtligen försvinna. 
Men liksom lågan, innan hon slocknar, flammar upp, så 
genomvandrade pesten ännu en gång Europa, strängt 
beskattande landen; och \ 7 \ 0 kom ordningen till Sverige.

Innan vi gå att afhandla detta Bubonpestens — 
såsom vi hoppas —  sista uppträdande i vårt fädernes
land, vilja vi tillse huru ofta detsamma förut varit hem
sökt af denne härjare ').

Under första årtusendet af vår tidräkning synes 
Bubonpesten ej ännu nått sin intensivaste contagiositet. 
Oaktadt de lifliga handelsförbindelser, hvari Norden, 
och i synnerhet Biarmaland, under de sista seklerna af 
denna tiderymd, stod till det sydöstra Europa, eller det 
s. k. Grekiska kejsaredömet, äfvensom med det vestliga 
och södra Asien, hvilka länder då allaredan många gån
ger varit hemsökta af denna epidemi, uppnådde den då 
ännu icke vår Nord —  att dömma af de nordiska ur
kundernas fullkomliga tystnad härom. Icke ens på de 
stora nederlagsplatserna för dessa vidsträckta handelsrö
relser, neml. Bulgar vid Wolga, Perma v id 'K o li va och 
de nordiska sagornas Holmgård, skola, under nämnde 
århundraden, några större förödelser genom härjande far
soter egt rum.

l)  De källor vi för denna öfversigt begagnat, äro isyn n erh et:  
Brenner. »Kort Förteckning uppå de nam nkunnignste Pe- 

stilentztijder i Sverige, af gamblare och nyare Skrifter och Do
cumenter sammansökt». Mscr. i Carol. Instit:s Bibi.

Swedberg. Gudeliga Dödstankar. Skara 1711.
Ilm oui. Nordens Sjukdomshistoria. H elsingfors 1846.



s
Först under 13:de årh. närmade sig Bubonpesten 

åt Norden. Så uppgifves bestämdt att pesten varit i 
Ryssland på 1230-talet; och troligt är att verklig pest 
var den farsot, som äfven samma tid hemsökte de Scan- 
dinaviska länderna, i synnerhet Danmark.

Oro och spänningar i jordens och atmospherens för
hållanden inleda det 14:de årh., detta för hela Europa 
så dödsbringande sekel. Kometer hota; Island skakas af 
jordbäfningar ; Nordsjön tillfryser emellan Norge och Eng
land, så att härbergen måste upprättas midt på hafsisen 
(1 3 2 3 ); blod regnar vid Ringstaholm (1316), ett tecken 
till fasor som stunda, och Nyköpings gästabud styrkte 
menigheten i denna sin tro. Och året då hunger och 
pestilentia härjade Sverige har munken bevarat åt min
net med dessa ord:

Ut laleat nullum, tempus famis, eccc Cucullum *). 
Några årtionden derefter kom pesten åter, och vållade 
under fem år stor folkförödelse, tills den år 1345 tog 
slut. —  Efter dessa förberedelser uppnåddes Sverige af 
den ödeläggelse, som anses för Bubonpestens culmina
tion. Munkversen

RastruM triCrumbum spjutLongum maxima pestis 
anger året 1350 för Digerdödens hemsökelse. I  Stock- 
holm dogo då så många, att på långt när icke alla lik 
kunde bli begrafna, utan »gatorna voro betäckta af döda 
kroppar». Magnus Smek, hvars yppiga hof var förnäm
sta härden för det sedeförderf och slöseri, som utspriddo 
sig i landet och började förlama den fordna redbarhe
ten, såg sina båda halfbröder falla. Brigittas fromma 
varningar hade varit förgäfves: nu utgaf han ett påbud 
om offentliga bot- och bönedagar. De få öfverlefvande 
började en ny tidräkning efter »then stora döden». —  
Länge fingo icke folken lugn att läka sina djupa sår 
och hemta sig ifrån den alltförkrossande ödeläggelsens 
domning. Dock synes Sverige lidit ringa i jemförelse

*) »I Cucullum  må tu leta,
Att få ahiratalilet weta».

Swedberg 1. c. p. 5 5 6.



med det öfriga Europa. Bland de 13 eller 44 gånger, 
8om Europa under återstoden af detta sekel på olika 
ställen härjades af Bubonpesten, drabbades Sverige af 
densamma blott tvenne gånger, såvidt vi kunnat finna, 
nemligen åren 1359 och 13 G 1.

Äfven under 4 5:de årh. intager Bubonpesten främ
sta rummet bland alla de sjukdomar, som då angrepo 
menskligheten. Men under seklets lopp försvinner så 
småningom pestepidemiernas likhet med Digerdöden, så 
att under dess sista hälft annalisterna ej mera om
nämna de häftiga blodstörtningarne. Sverige hemsöktes 
nio gånger, men det öfriga Europa ungefär 25. —  För 
år 1413 omtalas »stor pestilentia» såsom härjande i syn
nerhet Östergötland. Troligen var denna en fortsättning 
af föregående årets pest i Köpenhamn, för livilken Drott
ning Margaretha föll ett offer. —  Efter ihållande regn
skurar och stor hungersnöd angrep år 1424 pesten åter 
Sverige, som dessutom djupt led af grymma utpressnin
gar af Pommerske Eriks fogdar, och om hvars dåva
rande Erkebiskop Bimchrönikan säger: »Argare bofwer 
war tha ej präst.» —  Unionsstridigheter och partitvister 
sköflade landet; under gårdsrättens våldsamheter suckade 
de lägre i allmän osäkerhet och »endast dessa lemnades 
att ega ett fädernesland och lida derför l).» Lättfärdiga 
nunnor kringströko 2) i landet och presterna insatte i L e- 
prosorierna familjefäder, som voro hinderliga för deras 
älskogsplaner ,!). Kom så åter pesten 4439 och 1440 4).

*) Gcijer Sv. F. H ist. I. p. .245. 2) Dalin Svea Rik. Ilist.
II. p. 605.

3) »Cujus enim  cunque pulcliræ matronæ cupidine flagrabant, 
quæ lubidini eorum fortiter resistebat, ejus maritum in lepræ  
suspicionem adducendum curabant. Quo fiebat, ut is sine mora 
domus Sancti Spiritus (aut sancti hospitis) atque, si mulier n i
hilom inus in proposito maneret, Sancti Georgii hospitibus adscri- 
beretur. H ic autem quin diem supremum obiret, hoc morbo 
quam m axim e contagioso et horrifico infectus, vix dubium esse 
poterat.» Ilm oni 1. c. p. 296 .

4) »Ar 1440  skall den sträckt sig  ända upp mot Luleå, der 
den stannat. Innebyggarue gjorde härvid det löftet, att årligen



Å r 1442 hungersnöd och pest, och Christoffer nämndes 
Barkekung. —  Det första året af seklets sjette decen
nium eller 1451 befmnes Sverige återigen vara hemsökt 
af en stor och mördande farsot, som med afseende på 
sin starkt dödande egenskap jemföres uti krönikan med 
sjelfva digerdöden. Endast i Stockholm skall den bort
ryckt icke mindre än 9,000 personer, bland hvilka nam
nes Carl Knutsons gemål, Drottning Catharina. — År 
1464 var Stockholm utgångspunkten för en förödande 
epidemi, som i tvenne år spridde sig kring landet, och 
bland hvars offer nämnes Biskop Kettil AVase i Linkö
ping. —  Ännu trenne gånger innan detta sjukdomsdigra 
årh. såg sitt slut, finna vi Bubonpesten härja landet. 
Under det Veneriska smittan erhöll sin upprinnelse i 
Italien, bortrycktes sålunda af pesten år 1484 i Stock
holm 15,000 menniskor, hvilket antal, i anseende till sta
dens då ännu måttliga storlek och ofta ej långt förut 
gjorda betydliga folkförluster, är utomordentligt stort. 
Folket strömmade till Svartmunka-klostret, »som nu är 
Tyska kyrkan», och sökte »för ett medelmåttigt vaxljus» 
bot vid dess »altare med belätet. om Christi nedertagning 
af korset»'). Ungefär ett årtionde derefter, 1495, sköf- 
lades åter Stockholm: eldsvåda, öfversvämning och pest 
borttogo då 18,000 af dess innevånare*). — Den »pest- 
artade sjukdom», som äfven 1500 var gängse, kan san
nolikt också anses för Bubonpest, samt härledas från 
samtlige dåvarande epidemier i Tyskland.

Ånau ett århundrade bibehåller Bubonpesten främ
sta rummet inom sjukdomsverlden. Men 16:de seklets 
pestconstitution synes undergå väscndtliga modificationer, 
förnämligast genom Skörbjugg och Engelska Svetten.

gifva en penning till Upsala domkyrka, hvilken afgift ännu ut- 
gär, men är förvandlad till en ordinär gärd, hvarmed ltector 
Scolæ i Gefle är lönad.» H edin 1. c. p. 26.

*) Stjernmans tal otn de lärde Vetenskapers tillstånd i Svea 
Hike under H edendom s- och Påfvedöm s-tiden. 1778 p. 63.

2) Derom säger Rimkrönikan, pag. 535 :
Sjutusend ok än flere 

I  Stockholm af pestilentia dogo, ok än mere.



Norden i allmänhet hemsöktes nämnde årh. af 16 pest
epidemier (eller med de af tvifvelaktig natur, 23); bland 
dessa led Sverige af följande. — Pesten 1503 bort
ryckte bland andra äfven den allmänt älskade Riksföre
ståndaren Sten Sture d. ä. Då varsnades ock med bäf- 
van de under benämningen Signacula kända fläckformiga 
luftpræcipitater på kläder, möbler o. d. —  Troligen min
dre svårt hemsöktes Sverige år 1508. —  Men pesten 
1532 kallar krönikan »stoor pestilentia.» — Under nästa 
decennium började pesten i Stockholm 1548, och ut
bredde sig följande året öfver hela Sverige. I  fordna 
tider befattade sig staten nästan intet, eller åtminstone 
högst obetydligt med helso- och sjukvården; den öfver- 
läts åt kyrkan att ombesörja. Men nu blef äfven denna 
föremål för Gustaf Wasas omtanka. En »Orclinantzia uppå 
Stockholms Stads byggning» utgafs 1557 med föreskrifter 
om ordning och renlighet m. m.; »ganska nyttigt om de 
ännu i dag kunde efterlefvas» '). —  G å vi längre fram 
i häfderna, finna vi Erik X IV :s stränga krigsutskrifnin- 
gar bortföra på några orter helt och hållet allt manfolk : 
så måste, af brist på karlar, qvinnor bära Pastorn i Sö
derköping, Clas Hvit, till grafven Kom så året 1505
och med det »then stoora pestilentian.» Dess härjningar 
voro större än i mannaminne förut, under dessa med 
pestsköflingar icke obekanta tider. I  Stockholm om-

*) H. W istrand. Stats-M edicinens hist. Sthm 1 8 5 1 , p. 23. 
—  Ordinantian innehåller bland annat: —  —  »schole ock alle 
rennestenar göres rene twå reser i wicken ; . . . . och schall
man vete en viss timme hvad clocken schall slå när then owerst
boor schall begynne til at göre renth, och schall allestädes för 
huar portt och huus vare bestelt en vattentunne, och när then  
som owerst boor haffuer renset och utslagit watnct för s itt  huus 
och tlied kommer rinnendes til sin näste granne, så schall han 
strax vare til redh at rense och uthslå udi like m åtte watnet 
för sitt huus, folgendes så then ene effter then annen til thes 
alt blifluer renth gjorth ned til siön opå alle sider . . . .  Schole 
Borgrnestere och Itådh cj tilstädje at siwke liggia i Stadspor- 
tarne eller opå gatorne; . . . .  och scliola alm enliga begraf- 
niugar herefter haffues å Norr och Södre Malmer.»

2) Geijer 1. c. II. p. 193.



kommo icke mindre än 18,000 menniskor; de måste b e -  
grafvas, skrifves det '), »tillhopa på hvarandra i stora och 
vida giåfter, likasom man plägar salta fläsk.» Hvarken 
dagarne eller presterna räckte till för begrafningar. »Fog
len, ther han i vädret flög, föll neder til jorden och 
wardt strax död. Djuren lupo tilsammans och rifvo 
hvarandra til dödz.» —  Ännu 1566 fortforo pesthärj- 
ningarne. —  Likaså 1568. —  Under pesten i Stock
holm år 1572 kom man första gången i Sverige att 
tänka på spärrningar :). Johan I I I  anbefallde nemligen 
de pestsmittade husens stängande m. m., samt förbjöd 
resande från Stockholm att besöka Calmar, der konun
gen då vistades med sitt hof. —  Från Tyska sjöstäder 
infördes pesten, år 1 575, i Nyköping och Oregrund, 
samt spridde sig sedan under trenne års tid i landet3). 
Från den tiden hafva vi den första egentliga karantäns- 
författningen för Sverige, neml. Kongl. Brefvet af d. 24 
Ju li 1577 til them som hafua befcilningen uthi alle stä
der utluned siösidenn her i R ike t4). —  Under de L i- 
thurgiska stridigheterna visade sig ett »besynnerligit him
melstecken» d. 20 Jan. 1 580. »Monge Regnbågar, thess- 
likes ock bleke solar. Sammaledes hördes basuner och 
klåckor i vädret altijd ljuda.» Pesten härjade då gruf-

*) Swedberg 1. c. p. 581.
2) Från 14:de årh. leda spärrningarne sitt ursprung. Visconte 

Bernabo af lteg g io  utgaf första författningen af detta slag år 
1374. Hæser Gesch. d. Med. p. 282 .

a) »UtUi then ne förskräcklige Pestilentzplågho skal raenskian 
hafua itt frijtt m odh och sinne, och gladh wara, och elska mon- 
gahanda lustig sped och leeker, Lutor, harpor, gighespel, elska 
reen och wacker klädher, intet dödeligt tencke eller begrün
de» —  säger B enedictus Olaus i sin »Nyttighe Läkere-Book», 
tryckt i Stkm 1 5 7 8 , Q,u. Denne Benedictus var »in aula in
fausta Erici X IY  M edicus primarius et fidus Achates.» J. II. 
Schröder. Inaugurationstal för Prof. Bergstrand. Ups. 1838.

4) D et anbefallde »att icke straxt tillstädje någre skiepp med 
kramgodz att genast lossa varorna förän the någon tid haffue le- 
gadt på redden, på thet man thes bättre kunde förfare om och 
någon sådanne sjukdom wore ther ibland.» W istrnnd 1. c. p. 28.



ligen landet *). I  Upsala skingrades Universitets-perso- 
nalen, »at the kommo sig intet i stånd igen på 20 åhr.» 
—  Den pestepidemi, som åtta år derefter rasade i Stock
holm, 1588, och dröjde tvenne år i landet, beskrifver 
dåvarande Pastor i Stockholm Petrus Paulinus Gothus 2). 
I  dedicationen till »Fröken Anna», Kung Johans dotter, 
säger han: »en part af them, som af thenne pestilentz- 
sotena warit befängde, the hafwa mycket underligit både 
sett, hört och talat. Somblige af them hafva mist sina 
sinnen, Gud nåde! och äro wordne bundne med stark 
tåg och rep till händer och fötter, och hafwa theruthi 
samt dött. —  —  Item somblige hafwa sett underlig rum 
och förskräcklige hamnar.» —  En gräselig hungersnöd 
slutade detta sekel : »uthungrade gestalter, döda eller dö
ende, påträffades på fält och vägar, vid byggnader och 
i husen, mången med gräs, hö eller dylikt i munnen; 
och ofta såg man hundar gnaga på dessa dödas kroppar 3).

Nu ändtligen, under 17:de årh., börjar Bubonpe- 
stens öfvervälde i Norden försvagas, och epidemierna bli 
allt färre : nästan hela sednare hälften af seklet var Sve
rige befriadt ifrån dem. A tt detta förhållande varit en 
följd ensamt af mera ändamålsenliga anstalter för dess 
hämmande, kan väl knappt antagas; fastmera har väl, 
såsom ofvan blifvit antydt, pestens inre kraft varit i af- 
tynande, eller ock den nordiska mensklighetens recepti-

1) Ett K ongl. B ref af d. 3 Aug. 1580 om »åtskillige punk
ter, som i Stockholm  skola tagas i acht medan pestilentian wa- 
rar» påbjuder »Gudsfruktan och bön; —  förbud mot alla sam- 
qväm; —  tillstängande af de hus, der pestsjuka finnes ; —  straff
bestämmelser af lifvets fö r la s t jemte förverkande af hus och grund  
såväl för den, som ieke genast anmäler, utan förtiger eller för
döljer en sjuk i sitt hus, som ock för den, som ej uthänger la
kan eller annat tecken å huset, der sjukdomen är inne, o. s. v.» 
Wistr. p. 24.

2) »Christelig undervisning om menniskionnes lefnad i Pestilentz- 
tider.» —  Simon Berchelt, som i sitt företal kallar sig »Kongl. 
Maj:ts overdige Apothekare» skref också »Een liten underwijs- 
ning om Pestilentien , och huru man kan veta om vädret är för- 
giftadt o. s. v.» Sthm 1589. Ups. Acad. Bibi.

3) Ilm oni 1. c. p. 124.



vitet derför i aftagande. —  Liksom vid slutet af föreg. 
årh., så härjade äfven nu en stark hungersnöd Svea Rike 
samt hela Norden, och dess vanliga följeslagare '), pesten 
uteblef ej heller. Pestfarsoter äro antecknade för åren 
1602, 1603 och 1605, för hvilket sista år tillika be
rättas, att konungen vidtagit kraftiga mått och steg att 
hämma dess kringspridande. —  »Then starka och stora 
Pestilentian» kallades den farsot, som efter en tids för
lopp åter yppades i Stockholm, 1623. I  Kalmar hade 
den redan år 1620 visat sig, och uppehöll sig den gån
gen i hela fem år inom Sveriges landamären. Bisko
pen i Strengnäs Laurentius Paulinus utgaf »Loimoscopia 
eller Pestilentzspegel», en ganska nyttig bok i pestilents- 
tider, säger Antiquarien Brenner 2). A f de förordnanden 
om försigtighetsmått emot denna farsot, som Gustaf Adolf 
utfärdade, må anföras: Fönster å hus och byggnader 
skulle mycket hållas öppne, och der fönstren voro för 
små, skulle öppningar uthuggas i väggarne för att be
fordra luftens friskhet; de smittade skulle icke få ha 
umgänge med andra menniskor, i synnerhet icke få in
finna sig i kyrkor, utan för dem skulle predikan hållas 
ute på öppna platser. —  I  September 1629 hemsöktes 
Stockholm åter af pest, ditförd från Dansk eller Nord- 
tysk ort. — A r 1630 skall den hafva kommit från W ax- 
liolmen. Hofvet, Canzelliet och Cammaren bortforo, och 
tryckta underrättelser om smittans förekommande utdela
des. —  Å r 1638 förnyades åter pestens besök. Be
smittade hus utmärktes med påskrifne kors och uthängde 
lakan. »Magistraten i Stockholm var ock mera verksam 
till det ondas hämmande.» —  Allt lindrigare blefvo pest- 
härjningarne: så under åren 1653 och 1654 samt 1657,

*) M e z a  h p s  o X o tp o ç  var ett ordspråk hos Grekerna.
2) b e t året omtrycktes »Allom menniskiom til gagn och godhe» 

den hf D-.r Guilielmns Lem nius år 1572 utgifna »T ractat om 
Pestilentian , huru hivar och een menniskie sig hålla skall», hvars 
m otto lyder: »Then som fö r  sinom Skapare syndar, han moste 
komma Läkiarenom i händer. Syrach 38.»  — Denna Lemnii bok 
är troligen den första i Sverige tryckta medicinska skrift.



ehuru den sistnämnde år utbredde sig temligen vidt om
kring i Sverige. —  Efter ett half sekels förlopp inträf
fade Bubonpestens sista uppblossande före dess fullkom
liga utslocknande.

Det märkliga förhållande, att Nordens urgamla vid
skepelse just nu, vid Bubonpestens aftyning, nästan med 
ens erhåller en så att säga acut form —  det bekanta 
Trolldomsväsendet 4 6 6 8 — 1677, —  påminner om det 
dylika lidande i nervsystemet, som, kändt under namn af 
Dansmanien, uppenbarade sig hos det öfriga Europas 
folk vid Digerdödens utslocknande.

Anledningar till smittosamma sjukdomars utveckling 
och utbredande finna vi i rikt mått vid det 18:de årh:s 
början. Ofver nästan hela Europa flammade krigslågan. 
I  dess ena hälft sti’idde man om arfsföljden till Spaniens 
thron efter Carl I I ;  i den andra framträngde Carl X II . 
Till dessa politiska förhållanden slöto sig inflytelserika 
förändringar i den physiska verlden: meteorer af olika 
slag, jordbäfningar, öfversvämningar o. d. Kometer v i
sade sig åren 1702, 1706 och 1707. Täta norrsken 
varsnades i Danmark och England 1707. Blod regnade 
vid Örsjö i Skåne '). Jordbäfningar på åtskilliga ställen 
i Europa, t. ex. på Sicilien 4706, då Trapani bief en 
grushög, och i Danmark 4709. Nämnde år märktes ä f-  
ven på Alnön i Medelpad jordskalf, och det i Ju li må
nad 2). Under ett häftigt utbrott af Vesuvius år 4705 
höjde sig en ny ö i Archipelagen. Äfven de klimatiska 
förhållandena afveko ofta och mycket från det vanliga. 
Så uppgifves, att hettan under sommaren 4 705 varit 
så förfärlig, att i Montpellier en gång thermometern stod 
på vattnets kokpunkt. I  början af 4 709 åter var köl
den så stark, att hela Östersjön blef isbelagd, Venedig 
omgafs med is och alla oljeträd i Italien gingo ut. I

*) Mansa, Pesten i H elsingör og Kiöbenhavn 1711. K iöbh. 
1854, p. 2.

2) Hülphers Medelpad, p. 85.



Sverige stodo ekarna sommaren derefter liksom für viss
nade. Och då snön smälte, uppstodo öfversvämningar, 
som förstörde hvad vinterkölden lemnat öfrigt. D eraf 
inträffade allmän missväxt, isynnerhet i Ostergöthland, 
och hela skaror af tiggare öfversvämmade dagligen riket *). 
—  Nästan hvarje af dessa år utmärktes också af såväl 
ovanlig sjuklighet i allmänhet, som särskildt fortskridande 
af både pestens och koppornas utbredning åt nordvest.

Tillståndet i Sverige vid ifrågavarande tid tecknar 
Rosenstein med följande korta, men uttrycksfulla ord: 
»Konungen var i Bender. H är var ingen lydnad. Fol
ket var skrämdt, nedslaget och modfäldt». 2) Af Pultava-- 
slaget väcktes man »ur den förtröstande väntningens 
drömmar; och vaknandet var förfärligt. Med olyckan 
infinna sig den smärtligaste öfverraskning, omätlig sorg, 
kamp emellan förtviflan och ruelsefulla andagtsutgjutel- 
ser». -i) —  Och så kom pesten.

Sedan Bubonpesten nått Danzig och flera andra 
städer vid Östersjön, och Sverige således hotades, utfär
dade Kongl. Senaten d. 25 Aug. 1709 en Förordning, 
huru med »the från misstänkte och besmittade orter an
ländande Skepp och Farkoster förhållas skulle». Vissa 
orter bestämdes till karantänsplatser : i Stockholms grann
skap voro Sandhamn och Waxholm dertill utsedda, hvar- 
est passagerare skulle utligga sin 40 *) dygn långa k a- 
rantänstid. Efter ingången underrättelse, när denna tid 
för hvarje karantänsskyldig var tilländalupen, bestyrde 
Magistraten om läkares utsändande för att besigtiga 
samma personer, och när Magistraten och Landshöfdin- 
gen fått veta, »hvilka läkaren fann så frije, at the utan 
all fara kunna få komma hijt upp», skulle vederbörande

*) Ilraoni, efter Löfgrens beskrifning om Kalmar p. 125.
2) Tal om Pesten. Vet. Acad. 1772.
3) Atterbom. Siare och îSkalder, II. p. 21.
*) Häraf ordet Quarantaine. Karantänsflaggan, som nu är svart, 

var den tiden livit.



sedan »om theras upkomst» få behöriga ordres. Seder
mera skulle »Inspectoren» inkomma med underrättelse, 
hvaruti »theras equipage» bestod, och huruvida den är 
»så vädrat och rökt», att äfven den kunde få komina in 
i Stockholm. Mången tyckte detta förfaringssätt vid 
karantänsplatserna gå nog långsamt, och föredrogo der- 
före att utan besigtning begifva sig derifrån. !) Senaten, 
fann sig alltså föranlåten att den 2 Sept. '1710 förnya 
och skärpa 1709 års karantänsförfattning. D å förbjöds 
ytterligare att »ingen må fördrista sig sättia i land — 
— , utan förblifva på fai'kosterne; Sammaledes, at ingen, 
hvare sig Bönder i skärgården eller Roddarepigor och 
andra må understå sig slijke personer at inpractisera 
eller befordra och hysa, wijd lifsstraff tilgörande». Då 
var det likväl för sent. Pesten hade redan insmugit sig 
i Stockholm.

Farsoten skall hafva blifvit hitförd med Liffländare, 
som flygtade öfver Östersjön för de segrande Ryssarna, 
»hvilket klart synes deraf, att pesten först angrep det 
huset på Ladugårdslandet, hvarest de första då togo her- 
bärge». 2) Och Hedin 3) utsätter dess första yppande till 
den 26  Aug. Men den första till Magistraten ingifna 
veckolistan på döde af den 27 Aug. liar redan ett an
tal af 155 döde. Således fanns pesten, eller åtminstone 
pestlika symptomer, redan vid den angifna tiden i åtskilliga 
delar af staden 4), hvilket ock synes af Apothekaren B e-

*) D etta visar sig  bland annat af D:r v. H oorns till M agi
straten ingifna attest af d. 9 Ang. 1710 , hvari han säger: »d. 
8 hujus begaf jag m ig efter ordres till Boogård, 2 mijl härifrån, 
att besicktiga en farkost från Pernau. Men när jag kom dijt, 
var lian redan til Stockholm  afseglat». Coll. Med. Protocoller.

2) ltosenstein, 1. c. p. 5.
3) H edin. Supplem ent till Läkarebok, p. 29.
4) Brenner, Mscr. »Är 1710 wijd den .20 Aug. begynnte  

denna nu påstående Pestilentian, sedan hon sig småningom insmy- 
git, wijsa sig  i Stockholm  så häftig, som hon knapt tilförene nå
gon tijd warit.» —  En uppgift (Svenskt Conversationslexicon) 
säger, att »Pesten utbröt i Juni månad, öfverförd af Liflfländska 
flyktingar. D et första offret var en skeppare från Pernau, soin



rendts inför Collegium Medicum d. 9 Aug. afgifna be
rättelse, »at i hans Apothek folk warit hadde at kiöpa 
medicamenter, de der berättat, at åtskilliga wijd S :t 
O lo fl) och S:t Johannes hastigt hade dött, och wijd be
nen samt föttren haft bruna och swartacktiga bölder». 
Han hänvisade dessutom till det allmänna ryktet. — 
Men som Mansa anmärker, är det icke ovanligt i smit- 
tosamma sjukdomars historia, att farsotens utgångspunkt 
ej med säkerhet kan utvisas, hvartill ett af de närmaste 
skäl är det, att beslägtade sjukdomsformer småningom 
antaga epidemiens karakter. Och att den allmänna sjuk
ligheten i staden var större än vanligt, intygade D:r 
Schmidt: han hade funnit, säger han, en »Febris ma
ligna contagiosa såväl förleden höst som nu gå i schwang, 
och på Söder och i Staden hade monge dött».

Enligt Collegii Medici protocoller var det i sam
mankomsten d. 9 Aug. som möjligheten af pestens till
varo i Stockholm första gången ifrågasattes. Orsaken 
till denna frågas väckande var ett Senatens 2) Bref, dat. 
d. 4 Aug., med anhållan om »en formlig Peest-Cuurs 
uppsättiande». Collegii Assessorer frågade sig sins

dog vid Erstavikskrogen, hvarefter flera, som haft befattning med 
lastens lossn ing, afledo.»

b  Claræ försam lings ansökan att få uppsätta ett träd-kapell 
på kyrkogården em ellan Barnhuset och Berget beviljade Carl X I 
år 1C73. K apellbyggnaden börjades samma år och utfördes pä 
Radman Olof Larssons bekostnad, till hvilken frikostige gifvares 
minne kapellet kallad t blef S:t Olofs. Âr 17C8 började en kors- 
kyrka af sten byggas utom kring det ganda kapellet, hvilken ef
ter grundläggareu K onung A dolf Fredrik fick sitt namn. Elers, 
Stockholm II . p. 181 f.

2) »Den 4 Aug. 1710 förestäldes af en Slatssecreterare och 
discourerades af de 5 närvarande deras Excellenser Herrar Rik- 
sens Råd om  den myckna sjukdom som i staden grasserade: om  
icke nödigt wore att Coll. Med. måtte befallas att publicera en 
Peest-Cuur, som bifölls, och afgick derom befallning.» R ik s-  
A rchv-Secreteraren C. J .  S tran ds till G u staf I I I , d. 6  Juni 1 7 8 0 ,  
ingifna Promemoria angående Pestanstalterna 1 7 10 , enligt i  R iks -  
archivet befintliga handlingar. R. Arch.

3) Arch. Urban Hiærne, Doctorerna Ribe, Schmidt, v. H oorn,



emellan, men »om pestilentz wiste ingen något att be
rätta». Beslutet blef »at som alt intet bewijste någon 
grasserande Pestilentia, man än wijdare hade at härom 
förnimma, och sådant sedan Kongl. Senaten tillkänna- 
gifva». I  alla fall skulle Pestcuren uppsättas, hvilket 
uppdrogs åt D:r Bromell.

Oaktadt pestens härjningar på andra sidan Öster
sjön och den ökade sjukligheten inom sjelfva Stockholm, 
väntade l) man således, trygg vid tanken på den »stränga» 
karantänen vid Sandhamn. »Säkerheten är också ett 
Guds straff» säger Norrköpings nitiske läkare D:r Block 2), 
»hwaruti största delen, såsom thenna gången skedt är, 
söfwes, så i anseende til tidiga nödvändiga politiska an
stalter, som tidigt undanflyttiande och andra præservati- 
ver, hwarutaf sedermera intet annat än en ostyrlig Con
fusion och obotelig skada oumgängeligen härflyter, hwil- 
kes tiltagande man tå först, lijka som hals öfwer huf- 
wud, moste sökia at hindra och hämma, tå gode förord
ninger och anstalter icke stort uträtta kunna. Hwilket 
alt man sist med et Sero sapiunt Phryges sakna måste.» 
— »Först i dag», d. 22 Aug., säger Borgmästar Hyltén 
inför Senaten, »har Stadsphysicus v. Hoorn berättat oss 
om denna sjukdom, och att den icke icore fullkomlig

Bronaell, Hermanni, Grim och Heijne —  de båda sistnäm nde 
den dagen frånvarande. Coll. Med. Prot.

*) I  den sluteligen utgifna »Peest-Cuuren» uttalar Collegium  
denna dyrköpta lärdom »Så skadelig som elliest all hastig  gier- 
ning plägar wara, så nödig är den i Pestilentztijd». 1. c. p. 2 0 .

2) Pesten i Östergöthland. Link. 1711 , Qu. p. 63. —  Med af- 
8eende på förhållandet i Norrköping under pesten derstädes, y tt
rar Block om sig  sjelf (p. 53) »hafwandes jag i tid och otid hos 
wederbörande proponerat, projecterat, laraenterat, solliciterat, pro- 
sequerat och bidragit alt thet, som stått i m itt wåld, och jag  
trott lända till landets conservation, sed surdis n arravi fabulam
i 9 veckors tid, sedan Pesten sig  werkeligen i orten inställt
hadde. D ii meliora!» —  Och pag. 64. »Harlequin frågade kej
saren i månan, huru thet dersammastädes tilgå månde, och fick 
till swars: C’est Tout comme icy, i. e. rät, som tu såge Norrkö
ping.» —  Colleg. Med. tyckte åtsk illigt i D:r Blocks skrift vara 
»något sälsamt och extravagant». Prot. d. 14 Febr. 1711 .



pest». *) Äfven sedermera, då man »fått rön i handom», 
sökte man likväl fördölja rätta tillståndet, troligen i väl
menande afsigt att icke uppskrämma sinnena. Så på
minner Archiater Hiærne, d. 29 Aug., Kongl. Canzelliet 
»huru högst nödigt wore med några rader i awisorne at 
förekomma det almänna högst skadeliga rycktet om en 
nu grasserande pestilentia i Stockholm.»

Emellertid tilltogo ryktena om plötsliga dödsfall på 
flera ställen i staden, isynnerhet på Ladugårdslandet, 
och vunno hos Coll. Med. större uppmärksamhet. I  
sessionen d. 48 Aug. berättar Arch. Hiærne för Colle
gium, att hos honom hade dagen förut varit en skräd
dare från Ladugårdslandet »Arfwed Cavat wijd napn» 
och »beklagat det hans hustru var illa sjuk, hafvvandes 
i ljumsken en öm och stor bölda», och att 10 personer 
i samma gård redan dött, alla inom 3 dygn, samt att 
värden sjelf, en glasmästare, låg illa sjuk. Collegium 
afsände då, »för att förnimma om sant wore, att detta 
huset wore med någon pestilentialisk sjukdomb besmit- 
tadt, som thet gemena rycktet gick», Doctorerna v. Hoorn, 
Grim, Bromell och Stadsphysicus v. Dalin till skrädda
rens boning. Dessa herrars berättelse, d. 19 Aug., be
kräftade det allmänna ryktet. 2) Doctor Grim »som åt—

*) *Stra7ids Promemoria. —  Ännu d. 3 Sept. förklarade Arch. 
Hiærne »det verkligen icke vara pest, utan en annan smittosam  
sjuka». 1. c. —  Nästan öfverallt der pesten framfarit inträffade 
samma förhållande, att läkarne i början ej ville erkänna den för
handen varande sjukdomens identitet med pesten. Så t. ex. un
der pesten i Venedig 1577 var största skulden till de gräsliga 
förödelserna derstädes läkarnes sorglöshet, synnerligen Mercuria
lis, hvilken så fasthängde vid Galeni definition på Aoquoç ( =  
en elakartad, mänga sam tidigt angripande sjukdom), att han bland 
annat säger: Non possum existim are, appellandam eam esse pe
stem , in qua vix duo vel tres peribant singulo die. Erant for
tasse initia quædam pestis, sed non erant pestis. Hæser, Gesch. 
d. Med. p. 4 90.

2) De funno hustrun frisk, men glasm ästaren sjelf ligga till 
sängs »med pulsum febrilem cum subsultibus tendinum ; i högra in
guine en Bubo af färg rödblåd och så lång och bred som en

2



skilliga pestilentier utomlands bewijstat hadde», !) förkla
rade »dessa Buboner wara af samma art och egenskap 
som de sig i Pestilentiske tijder wijsa pläga». —  Till 
Senaten gingo då genast Archiater Hiærne och D:r Ribe 
att meddela underrättelse härom. Och dagen derpå »re
solverades», att Collegium i skrifvelse till Senaten skulle 
»i djupaste underdånighet begiära, det en skyndsam an
stalt gjöras måtte, såväl med Pesthus, Pestdoctorer och 
Pestbarberares anskaffande, som all annan vid ett så 
olyckligt tilfälle högst nödig anstalt».

Från Senaten utgingo då förordnanden till Magi
straten. Den skulle i samråd med Coll. Med. vidtaga 
de nödiga mått och steg, hvarföre också Borgmästarne 
Aulevill och Nyman jemte några Rådmän infunno sig d. 
22 Aug. »för att med Collegium conspirera om ett och 
annat som thet almänna bästa anginge». ’")

Så börjades nu öfverläggningar; och åtgärder vid- 
togos så skyndsamt som möjligt att hämma det sig allt
mera kringgripande onda.

Under namn af »allmän Brandsyn» visiterades 
husen och sjuke och döde upptecknades. 3) Tillika 
anbefalldes att de sjuke bland »the fattige på hol-

heel hand, som sträckte sig  uthur ljumsken inwärtes nedan åt 

knäet, m idtpå kändes under huden en cavitet; i venstra ljum
sken befanns en mindre Bubo». Coll. Med. Prot.

1) »Inter nostros medicos nemo non transmarinas adiit regio

nes; nem o longius provectus est N icolao Grimmio G othlando, 
qui in Orientali India cum magna laude, et Nosocom io in B a
tavia, Ceylonicæ et Aurifodinae in Sumatra per plures annos prae
fectus, feliciter tamen Patriae suae redditus est.» E obergii ora

tiones, citat af Bergius, In trädesta l om Stockholm fö r  2 0 0  år  

sedan och Stockholm nu fö r  tiden, 1 7 5 8 ,  p. 161.
2) Borgmästare och Råd rådslogo på »källaren hos Langen- 

bergs» och inbjödo till sammankomsten en läkare från C ollegium ; 

men Præses förklarade det ej anständigt wore at så w ig tig t  

ärende på källare förehafva: de kunna komma hit. Protocoll.
3) Sådana visitationer, det säkraste medlet att genast få reda 

på misstänkte sjukdomsfall och i sin början qväfva det onda, 

kommo först i bruk i Majland, då pesten der härjade år 1 5 75 . 

Hæser, 1. c. p. 489.



men» *) skulle i tid skiljas från de friske, liken insve
pas i kläderna, genast i grafven läggas och med kalk 
öfverströs, samt på holmen rökningar anställas med tjära. 
—  Öfver »det usla och eländiga tillståndet», som under 
pesttiden rådde bland dessa fattiga, beklagade sig B ar- 
beraren Ziervogel inför Collegium (d. 13 Sept). »Där
war emot 400 sjuke, och ibland them många med böl
der under armarna och i ljumsken, men the lågo för 
eländigt, på bara hårda sängbräden, fulla med löss och 
orenlighet, at them ingen utan största fahra kunde skiöta 
eller handtera.»

En gammal förordning af d. 13 Sept. 1657 fäste 
Magistratens uppmärksamhet. Den innehöll, att »de som 
med denna smittosamhet antingen allaredan äro, eller 
kunna blifwa(!) befängde och inficerade, måge sig och de 
sina til förlust- och wederqweckelse, njuta frij utligång 
. . . . på luftige orter utom staden; nemligen de på 
Norremalm til sin förlustan en stor tomt wijd träsk e t2) 
men de i Staden och på Södremalm, wijd Hammarby
sjön, neder om Stadsträdgården». Collegium Med., som 
härom förfrågades, fann det »mycket skäligt» att äfven 
nu iakttaga detta; men i de af Magistraten utgifna för
ordningarna talas intet derom.

Derjemte förnyades flera gånger de fordna förord
ningarna om renlighet på gatorna och i husen; och »al- 
varligen förbödos mångelskor att löpa in i husen med

*) På Skeppsholm en hade nem ligen år 1097 blifvit »inlagde 
och herhergerade de fattige som för hungersnöd hade begifvit 
sig  ifrå Landsorterna til Stockholm, öfwer hvilka Ankiodrottniu- 
gen H edewig Eleonora högst prijswärdigt lät sig  förbarma». R ü d-  
ling, Thet i  floor stående /Stockholm, 1 7 3 1 .  B el. I. p. 231 .

2) Ladugärdslandsvikeu gick den tiden upp till nuvarande Lilla  
Trädgårdsgatan och Packartorget. Enkhusgränden hette då Hamn- 
gatau. Yid Packartorget gick gamla Ladugårdslandsbron öfver 
den från träsket kommande rännilen, Kattrumpesjön kallad, hvil- 
ken hade sitt utlopp i Ladugårdslands ell. Packartorgsviken. Elers, 
1. c. II. p. 115. —  »Träsket och rännilen som går derifrån och 
Packartorgsviken äro lika så stinkande som Fateburssjön på Sö
dremalm,» Odhelius, T al om Dödligheten i Stockholm, 1 7 8 5 , p. 8.



sina waror». Så ock påbjöds »hvarje hushållare här i 
staden, sträng- och al varligen, at aldeles af skaffa sini 
Swin, hvilka både förorsaka och med sig föra en elak 
stank». ')

Angående det smittade glasmästarehuset på Ladu
gårdslandet förfrågade sig Magistraten hos Collegium, 
om ej vakt borde sättas ikring detsamma; men Colleg. 
ansåg det »icke nödigt».2) Dock skulle »folket uti hu
set tilsägas at flijtigt rökia med enris, göra rummen väl 
rena och ingen insläppa der de sjuke legat hadde.» — 
Alla anstalter tillstyrkte Colleg. Med. borde ske »utan 
buller och i största tysthet som möjeligt wore. Publi- 
cationer och almänna utrop wore ej ännu af nöden, utan 
bäst med sådant innehålla, så länge Ofverheten i staden 
wore, och sjukdomen sig ej mer utspridt hadde».

Förnämsta omsorgen var naturligtvis att så fort 
som möjligt få i ordning ett allmänt Sjukhus. Den 20 
Aug. hade Colleg. Med. af Senaten begärt att ett »rum- 
rikt» hus dertill skulle upplåtas, och d. 20 Sept. publi
cerades att ett allmänt sjukhus vore ytterst på Ladu
gårdslandet nedanvid sjön, vid den s. k. Lavallés to m t3) 
inrättadt, »dit hvar och en, effter derå uttagen zedell i 
Stadzens Politie Collegio, kan låta föra den som blifver 
af farsoten beswärad och han vill hafva utur sitt hus.» 
Tidens knapphet och andra omständigheter gjorde att

*) Publication d. 26 Aug. 1710.
2) »Hade Norrmalm och Staden då kunnat fredas med en rig- 

t ig  cordon, så hade Pestens vidare utspridande då straxt kunnat 
hämmas.» Rosenstein, 1. c. p. 5.

3) Architekten Jean de la Valée fick år 16 52 åt sig  upplåten 
en kronan tillhörande lägenhet vid Ladugården, för att derstädes 
bygga värdshus och anställa »allehanda lustspel, såsom bollhus, 
klot- och trycktaffel-spel med flera förnöjande saker, . . samt att 
upprätta bageri, gårkök, vinbränning och destillering». —  Stället 
kallades då L ustdal. Inrättningen lärer likväl icke haft önskad 
framgång, emedan stället år 1658  kom i Fältmarskalken K önigs- 
marks ego, och indrogs 1682  till kronan. —  Konung Fredrik I  
blef år 1733 dess egare, och gaf egendom en dess nuvarande 
namn Fredrikshof. Elers, 1. c. III. p. 120 f.



sjukhuset bief högst ofullständigt utrustadt, hvarföre det 
också i samma publication tillägges, »at the som äro fö r- 
mögne och kunna betala, straxt erläggia en skälig w e- 
derkientzlo derför, och meddela sine sjuke någre ringe 
sängkläder att liggi a uppå.» Medicamenter, Doctorer och 
Barberare, säger Publicationen, funnos der. Om tillstån
det i öfrigt inom detta sjukhus under pesttiden sakna 
vi underrättelser, men förmodligen var det ungefär lika 
med det som rådde inom Köpenhamns Lazarett, då samma 
farsot der uppträdde 171 1, och af Mansa sålunda b e- 
skrifves: *) »Idelig indl0b Klager ofver at U tugt, Klam
meri, Slagsmaal, ugudelig Tale og gudsbespottende Ban
den tog ofverhaand i Lazarethet og maatte nedkalle F o r- 
synets svære Straffedome. Icke allene Vaagekonerne be
stial de Syge og Döde, men de Syge bestial hinanden 
indbyrdes. Barbærsvenderne paasagdes, at de udpresscde 
Penge af de Syge for medicamenter». Der gick det så 
långt, att en »Profos eller Tugtemester» måste tillsättas. 
—  U nder pestens fortgående härjning befanns sjukhuset 
otillräckligt, hvarföre många måste föras till Skeppshol
men, ") hvilket i hög grad ökade det förra eländet der- 
städes. Dessutom hade redan förut äfven »Pörstrands- 
huset» ,J) blifvit utsedt till sjukhus, hvilket den patrulle
rande Stadsvakten skulle tillkännagifva allmänheten. 4) 

T ill »Pestmedicus» för Stockholms stad valde Coll. 
Med., genast vid farsotens början, D:r Grim såsom en 
man »den wacker experience hadde haft wijd slijka til—

*) M ansa, 1. c. p. 84.
2) Publ. af d. 19 N ov. 1710 .
3) Rörstrand var en bland de egendomar som M agnus Ladu

lås donerade till Claræ kloster, och i denna egenskap indrogs det 
t ill  kronan till  följd af W esterås Recess. År 1619 förläntes det 
till Svante Bjelke och sedermera till Mårten Rosenstjerna, som  
lät uppbygga det stora stenhuset. Genom Reductionen återföll 
det till kronan. T ill följe af Kongl. Brefvet d. 30 Maj 169 8  
upplåts det till  Staden att der inrätta tjenliga manufacturer; men 
hvilket ej kom till stånd. —  Porslinsbruket inrättades der 1 7 2 9 . 
Elers, 1. c. II. p. 28 8 .

b  Pörordn. af d. 12 Sept. 1710



fällen». Lönen skulle blifva »ansenlig» l). Emedan Colleg. 
hade åtskilligt att meddela honom, men »gärna såg, att 
han härefter hölle sig ifrån dess sammankomster», upp
sattes för honom en »Instruction», hvarefter han skulle 
sig rätta. Så skulle han icke utan Collegii lof få fara 
utur staden; han skulle inlemna specificerade uppgifter 
på sjuka och husen, hvaruti de sjuke voro, »jemväld 
quantiteten af de som döde blefve och de som uppkom- 
mo.» —  Under hans lydno skulle »lijkgubbarna» (hvar- 
om nedan) stå. —  Till sin hjelp, isynnerhet för sköt
seln af de fattige på holmen, begärde D:r Grim ett par 
Barberare, men Magistraten tyckte, att »nu i förstone 
och til dess man får se om denna sjukdom något wij- 
dare skulle sig utbreda, en Barbe rare 2) vara nog af», 
och utnämnde dertill Barberar Ziervogel med lön af 150 
R:dr månadtligen, »emedan han blir utestängd från all 
annan praxis och näring, samt måtte på egen bekostnad 
anskaffa och underhålla tvänne gesäller». 3) Magistraten 
ålades att utse en »beskiedelig person» för att gå P est- 
medicus tillhanda med »relation om de sjuke». Men 
oaktadt både »drängen och fohrtyget» som ofvannämnde 
Instruction ålade D:r Griin 'a tt sig anskaffa »på det ej 
ansvaret då något försummas kunde på honom falla», så 
blef naturligtvis en enda läkare otillräcklig för den allt
mera tilltagande mängd som behöfde hans hjelp. Ännu 
en Pestmedicus anställdes, neirtligen D:r Bttrchardt. Emel
lan dessa fördelades Stockholm, så att Biirchardt skulle

b »200 R:dr S:mt i månaden». Strand, Promemoria.
2) Barberare-Embetet, eller såsom det vid denna tiden, efter 

år 1085, kallades Societas Chirurgica, utgjordes af 18 M ästare, 
livar och en med sina Gesäller och Lärlingar. Barberarens skylt 
var 4 m essingsbäcken, men Badarens blott ett bäcken med en 
uppsatt qvast ofvanpå. (Flintberg, p. 34). —  A f Barberare har 
ända till våra tider —  säger Bergius —  en väldig skara fun
nits, men allt för få, som gjort sina namn kända för någon in - 
sigt i studier. —  Afven nu under pesttiden skulle »hvarken Bar
berar Ziervogel eller någon annan Pestchirurgus melera s ig  med  
invärtes curer.» Coll. Med. Prot. d. 23  Sept. 1710.

3) M agistratens bref till Senaten d. 31 Aug. It. Arch.



betjena »hela Norremalm och halfva sijdan af Staden 
ifrån Kåkbrinken ända uppåt Kiöpmansgatan och Skieps- 
bron». I  Förordningen af d. 20 Sept. »angående å th - 
skillige måhl, som böra i acht tagas wid den nu på
stående Farsoten» underrättas de »som hafwa den olyckan 
at af thenne Sjukdomen blifwa behäftade», att af veder
börande vore till allmänhetens tjenst förordnade »Hög
lärde H err Herman Nicolai Grim och Johan Biirchardt 
samt Barberarne Mäster Jochim Ziervogel och Levin 
Jahn, med tvänne gesäller för hvardera . . . .  boendes 
D:r Grim  i Staden på Kinstugatan, Bürchardt vid Tyska 
brunnen, Ziervogel i Staden på Kungsgatan l) och J ahn 
uti Tyska Kyrkiobrinken uti de hus, som med en hvit 
tafla med svart påskrift betecknade äro».2)

A f Collegii Medici protocoll för den \ 4 Sept. sy
nes at t åtskilliga klagomål uppstått emot D:r Grim, 
hvarföre han förmanades »at gå til de fattige oftare och 
intet extorquera några penningar af them, intet snäsa 
them, utan gå til alla utan begäran af betalning effter 
han får så stoor lön; intet skräcka folket för andra Doc- 
torer utan låta hvar och en bruka hwem de behaga». 3) 
—  Således voro dessa båda icke de enda läkare som 
lemnade de betryckta innevånarne sin hjelp. Såsom P est- 
medici omnämnes äfven Heyne och Wertmöller; om Hoorn 
heter det »att han ej drog sig undan när pesten gras- 
serade», och Hermanni dog af pesten .4) A tt någon

*) N u  kallad Stora N ygatan.
a) Colleg- Med. hade föreslagit att läkarne jem te »Pestpresten» 

skulle bo tillsam m ans i Ziervogels lm s, »på thet hwar och en 
som them af nöden hade, them  så mycket snarare finna kunde». 
—  »En målad Kosenkrantz» borde beteckna deras boning.

3) »Den 2 4 Sept. berättade Borgm ästar H yltén (för Senaten) 
att Pestdoctoren Grim, som extorquerat penningar af de sjuke 
och ej lå tit sig nöja med en skälig betalning, vore afsatt, och 
Professoren Lars Braun i dess ställe antagen». S tran d , Prome
moria. Så vidt vi kunnat finna, nämna Coll. Med. protocoller 
in tet derom.

4) E n lig t Bergius, T al om Stockholm fö r  2 0 0  å r sedan ocli 
Stockholm nu fö r  tiden, 1TÖ2, funnos då i Stockholm följande lä-



ï

läkare flydde från den olyckliga staden finna vi ej upp- 
gifvet. !)

A f de nio A pothek,2) som vid den tiden funnos 
i -hufvudstaden, bestämdes 4 till s. k. Pestapothek, neml. 
på Ladugårdslandet Björnen (Apothekaren Berendt), på 
Morremalm Lejonet (Apoth. Roberg), i Staden Förgylla 
Örnen (Fichtelius) och på Söder Enhörningen (Strobel).

kare: Math. Ribe, död 1 7 2 3 ; Joh. Christ. Heyne, Pestm edicus; 
Gabr. Holstenins, efter 17 02 practiserande dels i Sthlm , dels i 
W estm anland ; Magn. Brom ell blef under pesten Collegiernas lä
kare i \ \ esteras, död 1731. — • P etr . E lfw ing, Senatens Medicus
i Arboga under pesten, f  1726 . —  Emanuel Ilermanni, f  d. ; 21 
N ov. 1710. —  Joh. B ürchardt, f  1710 . —  Joh. P ih l  blef Pest- 
m edicus i Upsala »dä lön honom bestods af staden». —  Joh. 
Ulrich W ertm öller, Pestm edicus, f  1711. —  Joh. v. Hoorn, se
dan 1707 Stadsphysicus i Sthlm. —  Joachim Schmidt, sedan 1682  
practiserande i Sthlm , f  17 32. Herman Grim, Pestm edicus, f  
1711 . L a rs  B raun  uppgifves af Bergius vara 1710 Fältraedicus 
i Skåne. Urban Hicerne säger i sitt »Curriculum vitœ » (Mscr. 
Ups. Acad. B ibi.) »Anno 1710  då den svåra pestilentian öfver 
handen tog, följde jag med K ongl. hofvet, H ennes Maj:t D rott
ningen och Printzessan till Saleberget».

*) Under Pesten i Köpenhamn 1711 flydde åtskillige läkare. 
Sjelfva Sydenham  öfvergaf det pestfyllda London. Den tidens 
läkare —  anmärker M ansa —  ansågo sig  icke m oraliskt förplig- 
tade att qvarblifva i de af sm ittosam m a sjukdomar angripna stä
der. Afven lagen fritog dem derför. »De foreskrive en vis Cuur 
og bestemme visse m edicamenter, at Almuen ogsaa uden L æ ge  
kan hjelpe sig  selv.» —  1. c. p. 20 f.

2) Apotheken voro: L,ejonet (det fordna slottsapothekct), privil. 
1 6 2 5 ;  under pesttiden i huset M  9 vid Norrm alm storg. —  M a r
kattan, priv. 1 6 2 3 ; K ungsgatan. —  Engelen, pr. 16 49, först vid  
Jerntorget. ■—  Svanen, pr. 16 50. —  Morian, pr. 1 6 70 , Norrbro  
m idt em ot s lo tte t; flyttades 1709 till Drottninggatan. F ö rg y lta  
Om en, pr. 1674 , Södermalm. Apothekaren Dowe, som tyckte  
en korp  vara vackrare än en örn, gaf det dess nuvarande nam n. 
Under pesttiden beläget vid Stortorget, eller åtm instone i Staden  
(Sacklén utsätter dess ditflyttande till år 1721). Enhörningen, pr. 
1694 , Göthbacken; flyttades till Hornsgatan 1817. —  H vita  b jörn , 
pr. 1 6 9 2 ; Ladugårdslandet. -—  Kronan, pr. 1693; låg 1710 v id  
M ynttorget. —  Sedermera hafva blott följande tillkom m it: U gg
lan, pr. 1760 . —  Hjorten  s. å. —  Gripen  s. å. —  N ordstjerm an  
1817. —  Phoenix 1824. Sacklén, Apothekare-IIistoria, 1833. —  K ö 
penhamn hade under pesten 1711 blott 4 apothek. Mansa, 1. c. p. 2*7.



Der skulle de fattige gratis erhålla »goda och tjenliga» 
medicamenter. Sedermera utsträcktes detta till samteliga 
Apotheken »alenast ordet Gratis tecknades på Receptet».

Den 8 Sept. uppläste D:r Heyne för Colleg. Med. 
ett förslag om en »vijss repartition eller indelning af hu
sen för de friske och sjuke, till hvilket werks befräm
jande nödigt wore att anställa ett Consilium eller Colle
gium Sanitatis.» Förslaget väckte bifall och verkställ
des. I  Öfverståthållarens skrifvelse till Senaten d. 1 I 
Oktob. ') motiveras inrättandet af besagde Collegium så
lunda: »—  —  ett Collegium Sanitatis, bestående af Docto- 
rer, några Magistratens ledamöter, prester och Fältskä
rer, på det at de —  som hwar i sitt kall och stånd 
hafwa uti denna samma affaire olijka syslor och dock 
nödvändigt böra sammanstöta til et ändamål, som är at 
förekomma och bota denna sjukdom —  måge kunna på 
et ställe sammanbära sine rådslag, de bästa utväljas och 
vederbörligen exequeras.» —  Från denna Sundhets-Com- 
mission utgingo sedermera alla förordningarne och Politie- 
Collegium var den verkställande makten. Men för att 
hafva närmare inseende öfver förordningarnes iakttagande 
skulle Stadsvakten »dagligen dags» patrullera kring ga
torna, vidmakthålla renlighet och »hindra klädmäklerskor 
a tt löpa in i husen.» Och dessutom »bestod Magistraten 
Fiskalen Pollius '1 Dl. Smt. om dagen på en häst, hwar 
dag som Politiæ Collegium finner nödigt at låta honom 
rida kring i staden och hafwa upsickt på at allt behö
rigen efterlefwes.»

Såsom vi sett, hade man i början misskänt sjukdo
mens natur, och pesten hade således hunnit slå fast rot 
i staden, innan man blef uppmärksam derpå. Ostörd 
hade den sålunda fått tillfälle att utbreda sig, och var 
nu, mer och mindre förödande, tillstädes i alla stadens 
delar 1, då man beslöt att tillgripa ett medel, som man

') Itiks-Archiv.
2) L istan på döde under veckan d. 17— 24 Sept. har för de 

särskilda församlingarne följande m ortalitetstal: Storkyrkan 23 , 
T yska kyrkan 10, Kiddarhohnen 3, Finska församlingen 15, Claræ



redan under förra tiders epidemier begagnat, men som 
för att gifva något hopp om framgång borde hafva an- 
vändts mot de aldraförsta pestfallen. För att hindra 
communication med pestsmittade och deras hus, och der- 
igenom söka hämma farsotens kringgripande, anbefalltes 
genom Magistratens Förordning af d. 20 Sept., att hvarje 
hus, som pesten hemsökte, skulle »efter derom hos Ma
gistraten gjord noga undersökning, huru monge Perso
ner deruti blifvit döde, samt hvad beskaffenhet elliest 
med Huset, och de deruti befintelige Hushåld kan vara, 
igenom Stadzens Politiæ Collegii Betjening med et hvit 
Kors uthmärkias.» Vid lifsstrajf förbjöds att utplåna 
dessa kors, och »derigenom bedraga okunnugt folk til 
stadigt omgänge med sig», eller stryka kors på andras 
portar »at dermed komma deras Hus och G årdar i rop 
och ryckte, samt derigenom betaga dem commerce och 
omgänge med alt annat folk *).» Ingen utom läkaren, 
presten och —  likbäraren skulle få insläppas. Huru 
det skulle tillgå med desses, från allt umgänge afskilj- 
des, underhåll, finnes icke anfördt; förmodligen iakttogs 
hvad en äldre förordning, neml. af d. 13 Sept. 1657, 
derom stadgar: »om de sjukes och besmittades födo och 
underhåll är så förordnadt, at them skole förordnas wissa
handtlangare af Stadswackten, som them skola opwackta
och hwars och ens nödtorft dageligen utfråga. Och eme-O o  o
dan med penningen2) kan wara något äfventyr, skola

och S:t Olofs fs. 101, Jacob och Johannes 56, Ladugårslnndet 
128 , Kungsholm en 12, Barnhuset 6, Maria 91 , Catharina 141.

b Senatens för hela riket gällande Förordning dat. Arboga d.
8 N ov. 1710 , har detta något annorlunda. E nligt den »will det 
för a llting wara rådeligt», att den sjuke föres till någon förord
nad ort utom staden; de i huset qvarblifvande skola afhålla sig  
från um gänge med andra och ej gå ut utan vissa »walirmärken»; 
men skulle huset vara »aldeles besmittadt», så skulle det kors- 
betecknas och »fullel tilslutas», och de deruti vistande »flyttias 
til någon afsides ort uthi stadem , utan gemenskap m ed andra, 
till dess »man får se, huruvida de kunna vara aldeles obe- 
sm ittade.»

2) »På de ställen man skulle handla något hade de ett kärl



the altijd hafwa uthom sine hus, reent och friskt watten, 
deruti I >enningarne förr än the emottagas skola kastas, 
och sedan säljaren lefwereras.» Dock fingo sedermera, 
enligt Senatens allmänna förordning af d. 8 Nov., de i 
sådana hus ännu friska, »när de det omträngia», gå ut, 
men såsom varande »befängde», skulle de hafva vissa 
»wahr-märken», neml. »Manfolk en hwit käpp i handen, 
och Qvinfolken ett hwitt kläde bundit öfver munnen V'.» 
—  Den som blef till hälsan återstäld, skulle »icke un
derstå sig att gå utur sitt hus och ibland annat folk», 
förrän han erhållit vederbörande Doctors eller Chirurgs 
skriftliga attestatum.

Ilvilken jemmer och förtviflan måste icke hafva 
herrskat inom dessa i dubbel mening korsbärande hus! 
Skydda och fruktade sågo deras hjelplösa innevånare dö
den lössläppt ibland sig. Fruktan för vidröring förla
made medlidandet, och tanken på egen räddning sönder- 
slet familjebanden; men det lemnade förruttnande liket 
drog, hämnande, med sig den hjertlöse: och snart stod 
huset öde, och blef »fullel tillslutet.» —  Ej minskades 
bekymren genom lifsmedlens dagligen tilltagande dyrhet2) 
och svårigheten att anskaffa dem; och så blef troligen i 
månget hus hungern pestens trogna bundsförvandt. Fruktan 
för denna afspärrning finna vi också hafva förmått innevå- 
narne att i det längsta dölja sina sjuka och, oaktadt lifs-

med watten, i hvilket man kastade pengarne.» M ajor Pehr Cort- 
mans Journal ifrån 1 6 9 5  till 1 7 5 8 .  Mscr. Ups. Ac. Bibi.

*) Påbudet af d. 3 Sept. 1657 anbefallde, att »Quinesperso- 
nerna skola ha långa och nederhängiande hwita linnekläder.» —  
Men nu skulle Fruutimmerna ha munnen tillbunden!

2) »Stadens spanmålshandlare», klagar Arch. Hiærne inför Se
naten d. 3 Sept., »hafva tagit sig  före att i förflutna veckan 
dyrka upp Spanmålen till 16 från 10 ltdr. D et beslöts att bref 
skulle utgå till Pommern om tillförsel och att här icke wore nå
gon fe s t ,  samt Öfverståthållaren och M agistraten mellertid före
hålla de handlande ett slikt ofog.» Stran d , Promemoria. —  Rå
dets förordning af d. 8 N ov. ålade M agistraten att förordna 
»några wissa sunde personer, soin upphandla på vissa orter och 
ställen de dit ifrån landet och af allm ogen förda varor, och dem 
derför betala.»



straffet, utstryka l) de varnande korsen. Men äfven ex
empel på sjelfuppoffring och kärlek äro bevarade från 
dessa fasans dagar. Så berättas om Emerentia Bydelia, 
Kyrkoherdens i Jacob, Andreæ Lysings maka, att hon 
»i hela pestilentztiden haft all mödo ospard, til at i för
samlingen opwackta och skiöta the sjuke och swepa 
the döde 2.»

Till smittans utbredande bidrog icke så litet vin
ningslystnaden. Menniskonaturen förnekar sig aldrig. 
Nästan formlig handel egde rum med aflidnes gång- 
och säng-kläder. Sjelfva liken i grafvarne spolierades J\  
Stölder begingos i de utdöda husen, och det goda pri
set loekade köpare. Icke allenast den snikne arfvingen 
—  heter d e t4) —  tillgrep »straxt owarsamligen och til 
äfventyrs til andra sina medarfvingars præjudice» den af
lidnes egendom, utan äfven andra »som på intet sätt äro 
berättigade till den dödes qvarlåtenskap», refvo densamma 
till sig. Derför påbjöds sträng- och allvarligen, att ti-  
made dödsmåhl, vid hvilka egendom vore att dela, skulle 
tillkännagifvas hos Borgmästare och Båd, uti Politiæ- 
Coll. och Förmyndare-kammaren, »på det a t de måge 
genom sine tilförordnade, låta qvarlåtenskapen uti veder
börligt fönvahr ställa, eller effter omständigheterna derom 
förordna.» Brott häremot skulle som »en grof stöld och 
tjufnad anses, och effter lag afstraffas.»

Med afseende på pestsmittades andliga nöd, voro 
vissa prester 5) antagne och förordnade, hvilka skulle hålla 
sig afskiljde från andra och besöka de sjuke, på det 
»församlingarnas ordentelige Själasörjare ej måtte smitta 
sig och sine åhörare»; och »hafva de som dessa präster

*) Publicat, af d. 2 5 Nov. utlofvar belöning åt upptäckaren.
2) Swedberg 1. c. p. 580.
3) Arch. Hiærnes bref till Coll. Med., dateradt Arboga d. 21 

Octob., hvari om talas att ryktet derom hunnit till hofvet.
4) Förordn. d. 5 Nov. 1710 .
5) »Den 16 Sept., uppå Consistorii förslag, tillsa ttes 3 pest- 

prester med åtnjutande af 100 Rdr lön hwardera, dock af stad - 
sens medel.» Strand, Promemoria.



behöfwa, a t hos hwar och en Församlings Klåckare fa 
beskied, hwarest de stå at igenfinna.»

Stadens innevånare ålades att, vid plikt af 50 D :r 
Smt., »upphäfva alla Beklagningsbesök, Lijk-processer, 
saint stora Sammankomster wijd Dödzmål, Bröllop, Barns- 
öhl och stora Måltider eller Pancquetter, elfter som, för
utan den Guds förtörnelse, som der wijd igenom öfver- 
flödighet och annat oskick kan förelöpa, ingen kan wara 
kunnig om den andras tilstånd.» —  Ottesångsprediknin- 
garne inställdes, emedan det var »mycket skadeligit, at 
uthi nu påstående tjocka och töckniga wäderlek, bittida 
om morgonen utgå», och emedan man kom under fund 
med, att »owarsamt Tjenstefolk brukade den tijden til 
skadeligt besök hos sine sjuke och bekanta» under före- 
gifvande att »gå i Ottan ').» Och »på det Högmässo- 
prcdikningarne eij måtte för långt uthdragas igenom de 
många Communikanterna», så utdelades Nattvarden äfven 
om Onsdagen och Fredagen.

För att så mycket som möjligt hämma smittans 
kringförande, förbjödos ock alla »Boflyttningar och T iän- 
stefolks ombyten wid instundande Fahrdag.» —  Man 
borde »söka förena sig med sina husvärdar att få för- 
blifva till nästkommande Påsk.» A tt anslå hyressedlar 
på de af pesten förödda husen, såsom skedt var, för
bjöds sträng- och allvarligen. All skolgång upphörde; 
och tiggare skulle »upptagas af gatorna och föras till 
förordnade orter.»

Den största försigtighet borde iakttagas med hus
djuren, så att smittan icke med dem fortplantades. »Hun
dar och kattor, hvarest de träffas, skola blifva ombrackte.» 
—  Och »til sjelfva luftens rensande och bewarande från 
smitto» förordnades att med enris, hästgödsel och »andra 
til rökwerk tjenliga saker» rökas skulle icke allenast i 
husen, utan äfven på torg  och allmänna platser, hvarest 
de »wid en vijss tima p;å dagen, neml. kl. 7 om mor

! ) ltosenstein 1. c. p. 21.



gonen, kl. '12 om middagen och kl. 5 om aftonen an
tändas skola.»

För att förhindra kyrkogårdarnes öfverfyllande med 
lik, hade man, genast vid farsotens början, förordnat 
vissa allmänna begrafningsplatser, der de fattige, och de 
som icke hade egna grafvar, skulle jordas, såsom vid 
Rörstrand samt Båtsmans-kyrkogården på Ladugårdslan
det. Men de allt flera af den grasserande pesten boirt- 
ryckta fordrade, tid efter annan, flera hviloställen. I>en 
s. k. fattigkyrkogården på Ladugårdslandet »vid Bagare 
Kamechers trädgård \» var så öfverfylld med lik, att jo r 
den knappast täckte dem 2). För denna församling up>p- 
läts Kalfhagen J). De öfriga stadsdelarne fingo ock »b>ij- 
kyrkiogårdar.» Trädgårdstomten ytterst på B adstugu- 
gatan på norr »kan brukas till S:t Claræ och Jacobs 
församlingar.» Äfvenså Ormträsket *). P å  SödermaJm 
anvistes för Mariæ församling en tomt vid den s. k. 
Dantos gatan, och för Catharinæ församling Grindshia— 
gen ’). Dessa förordningar väckte den största ovilja hios 
den fördomsfulla menigheten. »Största beswäret —  s ä 
ger Swedberg —  »war med menige hopen, som in g a
lunda wille låta sina af pesten omkomna begrafvas ut<om 
kyrkiogårdarne. Gifwande sig intet så mykit öfwer all 
then olägenhet, som pestilentien med sig hade, såsom (öf
wer thetta.» De släpade sjelfve om nätterna de simas
lik till kyrkogårdarne, och hellre än att anhöriga skudle 
hvila i jord, som icke beskuggades af kyrkans m urar, 
lät man dem ligga och förruttna i husen.

Detta gällde egentligen om de fattige och »gememe» ; 
de mera förmögne ansåg man sig icke kunna neka att

*) I grannskapet af de nu s. k. Tysk-bagare-bergen.
2) Enl. Publ. af d, 19 Nov. —  Åtskilliga förordningar ut- 

kommo, till och med ännu i Febr. och Mars följande år, hviilka  
ålade församlingarne att utgöra dagsverken för att köra jord (ock 
sand till kyrkogårdarnes täckande.

3) Der Öfverjägmästare-bostället nu är beläget. Elers.
4) Nuvarande Qvarteret Ormträsket i grannskapet af NorrttuU.
5) I närheten af Skanstull. Der var en Skans eller »Grim d». 

—  Pä Ströms Charta öfver Stockholm är stället kalladt G rim shaige.



låta begrafva (le sina i kyrkogårdarne, »hwarest grafwen 
straxt med jord och Kalk betäckies»; men »i sjelfwa 
Kyrkione» tilläts icke begrafning l). Ingen »skiänkning 
af wijn eller andra drycker» fick ega rum, ej heller »sam- 
qväm, process, bårkläde eller leij-kappor.» Liken skulle 
»straxt wijd dödsmålet läggias i kistan med det lakan, 
hvarpå then döde aflidit, och med Kalk beströs, samt 
Kistlåcket, utan att fördröja tijden med de wanlige Swep- 
nings-anstalter igenslås, och om möjeligt är, innan 12 
timmars tid utan Bårkläde och Långkappor, samt när 
mörkt är, med facklor utbäras och begrafvas.» Seder
mera förbjöds (Förordn. d. 5 Nov.), troligen på gifne 
anledningar, a tt inga begrafningar skulle försiggå efter 
kl. 7 om aftonen: sednare på qvällen »kunde en och
annan olägenhet härflyta, ja  mord och dråp döljas och 
nedertystas.»

»Ärlige och beskiedlige borgare» buro »hederliga 
och förmögna lik» till jorden; »de förordnade Gubbarna» 
de fattiges 2). Äkare kommo skramlande med sina lång
kärror och ropade: »Har nij några fattiga lijk ).» Stora 
vagnar »lika Ammunitionsvagnar» förfärdigades till de 
dödas så mycket skyndsammare bortförande från gatorna. 
Dem som villo »låta bruka sig at lyfta de dödas lekam- 
men på och a.f vagnarna» lofvades 6 mark km:t om da
gen och »behörig præservatif, på thet the för all smitto 
måge vara desto säkrare», . . . .  »börandes ingen med 
skiälsord eller nåigon förevitelse tliem förolämpa.» Hela

1) Förordn. d. 20) Sept.
2) H var de förnämas likbarare stodo att igenfinna, skulle un

derrättelse gifvas a f kyrkovärdarne, klockarne och likbjudarne. —  
Gubbarne, »som skulle hålla sig  nycktre och icke dröja i husen», 
bodde i tillförordnade gårdar på Pelarebacken och Sevedbåtsga- 
tan. I samma gårdar skulle städse ett »nöijachtigt antal» breda 
likkistor vara till hands. —  Den 24 Sept. berättade Borgm ästa
ren H yltén för Senaten, att båda slags likbärarne voro till stör
sta  delen utdöde. (Strand). —  Under Pesten i Köpenhamn, då 
Com issionen var i den största förlägenhet om likbärare, erbjödo 
s ig  dertill Köpenhamns studenter. M ansa 1. c. p. 120.

3) Cortmans Journal i Nordinska Sam lingen.



dagarne voro dessa dödens Omnibusar i gång om- 
gifna af de i svart vaxduk klädde bärarne, och före
trädda af »tvänne tukthuskonor», ringande med klockor; 
vid hvilket tecken husens portar öppnades och nya fcr- 
des till den sista färden.

Med afseende på sjelfva begrafningarne anföra vi, 
oförändrad, en af den samtida Antiqvarien Elias Bren
ner uppsatt berättelse, hvilken i handskrift förvaras i 
Carolinska Institutets Bibliothek.

»En kort berättelse, huru det i denna Pestetijden 
här på Södre-Malm afluppit med de sälsamma begraf- 
nings-Processer, dem wij alla (: Gud bättre :) med egna 
ögon sett, emedan de livar stund och hela dagen igenom 
passerat mitt Fönster forbij, och kanske i framtijden, då 
Pesten uphört, skulle glömmas, eller åtminstone intet så 
lätteligen tros. I  synnerhet har wij märkt dessa P ro
cesser på Femhanda sätt förrättas. Den första och he
derligaste är deras, som åtniuta Kyrkiogårdarna, de blifva 
burna af wissa der till bestälta lijkbärare af Borgerska- 
pet, som af sig komne äro, och ingen annan förtjenst 
för den förderfade Handelen skull weta at tillgå. De 
hafa nu efter Collegii Medici förslag och Magistratens 
ordres måst anlägga en särdeles Habit och det för twenne 
orsaker skull ; '1 :o at the skola wara utmärkte at the eij 
så lätteligen besmitta andra. 2:o at denna Dräckten, 
som består af swart glatt dw älk(?), intet så lätteligen 
skall antaga smittan som ylle-kläder. De skulle och i 
dessa sina swarta skinande Kläder på Theater intet så 
illa repräsentera D:r Fausti följe. Inga Kappor eller 
Bårkläden får nu brukas at derigenom förekomma smit
tan. A f Kistan som står bar på båren och antalet af 
bärarena kan man märka hvilken är hederligare eller rin 
gare. Den andra och något ringare Processen är den: 
när twenne G ardies-K arlar eller drängar slagit et rep

*) Mansa omtalar huru tvenne »adelige Damer» blefvo sm it
tade blott af att se de dödas hufvuden, som »hængte og d in g-  
lede bag ud af vognerne.» 1. c. p. l i l .


