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Satser af Itcspoiidwitni.

1.
Den gamla verldens handel, hvars stapelorter lågo 

vid Svarta och Medelhafvcn, och hvilken hufvudsakli-
gast sysselsatte sig med utbyte af de Grekiska stater
nas och sedermera det stora Romerska väldets varor
sins emellan och mot Orientens, fick under och efter, 
samt till en del genom korstågen, en fiffigare fart och 
större utsträckning.

2.
En ibland de äldsta och icke minst betydande han

delsvägar var den, på hvilken genom det nuvarande 
Ryssland från Svarta och Kaspiska hafvens till Öster
sjöns kuster Orienten och det fabelaktiga Norden utbytte 
sina varor.

3.
Då under Korstågsperioden städerna i Germanien 

lyckades att i mer och mindre mån frigöra sig från det 
tryckande feodalväldet, föranledde skyddandet och ut
vidgandet af de stora fördelar, handeln beredde dem, 
föreningar till ömsesidigt skydd och understöd, hvaraf 
Hanseförbundet är den märkvärdigaste företeelsen.

4.
Då vid Medeltidens slut sjövägen till Orienten 

upptäcktes, var deraf en naturlig följd, att handeln, som 
förut egentligen varit landthandel, förändrades till hu f- 
vudsakligast sjöhandel, som tog nya vägar; och då, ge
nom magtens consolidering i konungarnes hand, desse 
sträfvade att tillgodogöra sina riken handelns förmåner; 
så torde deri till betydligare del få sökas orsaken till 
nämnde föreningars undergång.



kring Kistan och så bära den döde till grafva. Dess» 
bägge föregående Processer skie på Sterbhusets bekost
nad, men efterföljande Sumptibus publicis på följande 
sätt : fram i Processen gå några hederliga Matroner, som 
för sina dygder skull, ha lång tijd haft fritt Logemente 
på liindergården, ibland dem går en, som hela vägen 
ringer med en Klocka: ingen annan eiäl-ringning be
stås åt dessa. Sedan följer den stora Pest-wagnen med 
4 hästar förespänd, och derpå ligger en stor Kista som 
en lagom Bagarbod, alt wackert swart omstruken. I  
denna K ista liggia 14 à 15 lijk tillika —  bredewijd 
wagnen går en åkare, som med en stor piska befordrar 
de döda till sitt hwilorum, och så bär Processen antin
gen H orns- eller G iöte-gatan upföre till en ort utom 
Pateburen, hagen benämd, der de i stora gropar hvar 
på annan blifa kastade, och K alk emellan hvart lijk 
strödd. D e som hafva Kistor blifva fuller med Kistorna 
nedlagde, men alla locken aftagne, sönderslagne och upp
brände och Kalk strödd i Kistorna hos Lijken. Denna 
stora Pest-w agnen har här på Södre Malm ifrån d. 18 
Oktober intill 25 Nov. hvar dag kl. 9 om morgonen fa
rit med hela sin tillbörliga Procession mitt fönster förbij, 
livilket varit ett ynkeligt Spektakel både till se och höra. 
Den 4:de Processen är nästan lik den förra, allenast at 
här intet går så ansenligt och prächtigt till, förty här är 
allenast en häst spänd för en långkärra, och Kistan drar 
intet mera i sänder än 3 lijk, dock tar åkaren med denna 
Kärran sin respekct något bättre i acht än med den stora, 
i det denne in tet går utan sätter sig gränse öfver Ki
stan med en tobuks-pijpa i munnen, och stundom kloc
kan i den éflä Och piskan i den andra handen, och så 
kutskar han med lijken till deras lägerstad. Den 5:te 
sista och ynkeligastc Processen, den wij ock intet mehr 
än en gång sett. Den sal. afsomnade war stoppad i en 
säck, som intet räkte honom längre än till halsen, der 
säcken war tillbunden, så at hufvudet allenast syntes ute, 
den tvänne käringar lagt öfver en stång och så bar den
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sal. dödes andelösa lekamen till sitt hvilorum. Elliest 
har denna säck-svepningen denna tijden mycket vvarit i 
mode med dem som på kärrorna blifvit bortförde, ja ock 
somliga helt nakna.

Dessa äro de ynkelige och bedröfvelige lijk-Pro- 
cesser, som wij denna tijden ( : Gud bättre : ) dageligen 
och Stundeligen fått se. Gud ware oss nådelig och läte 
mig alldriff mera en sådan tid ehrlefva.»O O

Emedan ängslan och rädsla befanns synnerligen p ra -  
disponeraiule för smitta, och emedan det myckna ringan
det, »som skier i alla kyrkor och snart hela dagen ige
nom långt in på aftonen höres» '), förorsakade hos dem 
af »svag complexion» en »särdeles alteration och ängz- 
lighet», och »platt intet gjorde til saligheten», så påbjöds 
att alla själaringningar skulle »vvara slutne inom en ti
mas tijd, neml. mellan kl. 9 och 10 för dem som eij 
äro af Adel, och emellan 12 och 1 för adelige perso
ners lik, oacktadt huru månge kunna wara döde, som 
ringningar begiäres före.»

Alla de nu nämnda förordningar, som med hän
seende till tiden voro ganska ändamålsenliga, blefvo dock 
i verkligheten i ringa grad efterlefde. Genom plakater, 
påbud och tal från predikstolarne uppmanades folket till 
Gudsfruktan, undorgifvenhet för Försynens vilja, till lyd
nad för Ofverhetens välmenande befallningar och till kär
lek mot sina medmenniskor. Men ringa intryck gjorde 
detta på de af häftiga lidelser upprörda sinnena. Och 
hvad uträtta väl i allmänhet förordningar och påbud, 
när öfvertygelsen om deras nödvändighet fattas? Quid 
prosunt leges, sine moribus vanæ? —  »Lidderligt folk 
föröfvvade en myckenhet öfwerdåd», anmältes för .Rådet, 
»och fattige löpte hopetals för dörrarne i synnerhet uti

l) »Så snart pesten begynte visa sig med alvare, och en Myc
kenhet dödde, begynte ringas i alla K yrkior förmiddagen kl. 9, 
som kontinuerade til K låkan 1 eller 2 om nattetijden. T yska 
Klåkspelet begynte Kl. 2 efter middagen och warade långt in på 
nätterna.» Cortmans Journal.



Kongl. Cantzelliet» '). —  »Gublmrne kasta intet jord på 
liken; de kläda af de döda och taga kläderna med sig 
åt staden» *). —  »Pigor oeli drängar, pojkar och löst folk, 
när de få se någon död liggia på gatan, ställa sig hope- 
tals der ikring och se på liken, eller ock eljest löpa til— 
sammans att undra ( ! ) , när liken utbäras och begrafvas» ;5).
— »De stora groparne på Södermalm stå öppna och intet 
igenkastas förr än de bli fulla; löpandes mykit folk dit 
och titta in» *). Med gästabud och utsväfningar sökte 
man döfva fruktan för härjaren, men öfver tröskeln trädde 
objudne gästen, och glaset föll ur den drickandes hand '\'.
—  Motsatsen mellan menniskolifvets obetydlighet och dö
dens segrande allmakt —  säger llmoni —  väcker hos 
ädla själar vördnad för det Eviga, men drifver tvertom 
den råa egoismen att med förhärdelse tömma den sinn

*) S trand Prom. » . . .  . och skulle i detta afseende vakterna 
förstärkas, sam t är bekant at en bataljon af D alregiinentet un
der commando af då Majoren sedermera Ofverståthållaren Baron 
ï'uclis, lifgardet till biträde der förlädes.»

2) Coll. Med. prot. d. 28 Sept.
3) Förordning d. 5 Nov.
4) D octor Schmidts berättelse. Coll. Med. Prot. d. 17 Sept.
5) »Ah, huru sorgeligt är det dock a t förnimma, säger Swed

berg, the t m ongt werldseus barn in te t kunnat spect blifvit af 
thessa tiders swåra plågor: utan jeimväl bredo wid döden hållit 
stora Collationer, dansat och syndigt plägat sig.» Biskopen ut
far vidare mot sin sam tids högfärd, yppighet och laster såsom 
orsaker till Guds hämnande straff. »Här är e tt sådant fylleri, 
enkannerligen oin H errans Sabbatsdagar föröfvad, som någon tid 
i bästa fridz- och w ellustdagar pläga öfvvas. —  En fransöska, en 
dusyster, en a la mode grangerningzdocka, som tu  effter afton
sången snackar mecj, hon förmår med e tt ord mer än Mosen och 
alla Profeterna. — H wad äro the sw arta fuhla lappar them Evas 
dö ttrar Hicka i ansicktet, hwad then wederstyggliga hofvudbona- 
den, then the fontangier kalla, annat än mestra Gud. —  Hon 
will hafwa så kosteliga kläder som en Princessa, så kostbara 
speglar, så a la mode Fransöska sängiar, kiridonar, så krusigt 
na tte ty g ; mannen måste the t skaffa, tagat hwar han kan. — 
Then skiöne predikanten går ther med sin longa, krusade och 
pudrade peruk och i sida kläder, så at kappan släper ett qvar- 
te r efter honom: alt til then ändan at han skall synas o. s. v.»



liga njutningens bägare ännu i det försvinnande lifvets 
sista ögonblick.

När man nu såg att t het war en hefftig pestilen tia, 
som Biskop Swedberg säger, så begaf sig hvar och en 
som kunde till säkrare orter l'.

Iledan ofta hade i Rådet väckts fråga om Hofvets 
flyttning; men den 40 Sept. förklarade Arch. Hiæme 
att nu vore icke längre rådligt att Kongl. Hofvet qvar- 
dröjde: »alla 3 slags pesterna voro i staden.» Efter mo
get öfvervägande till hvilken ort hofvet kunde sig med 
säkerhet begifva, »stadnade Excellenserna vid Sala stad 
eller Saleberget såsom säkrast.» Men flyttningen borde 
ske landvägen, »emedan eljest någon båtsman kunde fort
planta smittan» Den 24 Sept. anlände de Kungliga
personerna till S a la 3) ; och Enkedrottningen lät genom 
»Secreteraren sedermera Riksrådet Grefve B ark hälsa de
ras Excellenser med önskan att de ville också begifva 
sig utur Stockholm.» Till följe häraf begaf sig Kongl. 
Rådet till Arboga, och Collegierna följde exemplet och 
nedsatte sig i Westerås. Ofverståthållaren skulle blifva 
Rådet följaktig, och derföre sökte man öfvertala den ny
ligen ifrån Danska fångenskapen hemkomne G en.-L ieut-

*) »Och har denna försigtigheten af hedenhös och urgam la 
tijder varit brukelig. Ty så lyder den gamla Latinska versen: 

Hæc tria  tabificam pellunt Adverbia Pestem,
Mox, Longe, Tarde, cede, recede, redi.»

J. Linders Tankar öfver dessa Tijders Pestilentia. Stlim 1711.
2) »Hundra man af L ifgardet skulle medfölja, hvilket antal

tillika med Borgerskapet i Salberget fants tillräckligt. —  Provi
sionen för Kongl. Hofvet skulle göras för 4 månader, men af 
vill och kryddor på halft år.» Strand.

3) Den som på 3 mil nära Sala hyste någon främmande, skulle
plikta 50 Kdr, och den som reste d it 100 I t dr Smt. —  Om 
Kgl. Eådet Grefve Prölich berättas, a tt  han »först nekades komm a 
in uti Sala, och sedan då han reste till Arbåga m ötte honom  
ett lika obehagligt svar af de dervarande Deras Excellenser, sam t 
ändteligen, då han lät säga, det han hade något af högsta v igt 
mundteligen a tt föredraga, som borde komma till K onungen i 
Bender, antyddes honom a tt det skrifteligen författa, och —  g e 
nom sin dräng till staden låta inskicka.» Strand.



nantefi och Landshöfdingen Burensköld, att Öfverståt- 
hållare-embetet förvalta. »I början sökte han ursägta 
sig, men lät sig ändteligen dertill beqväma»

Magistraten utgaf i början Sundhetspassen, men i 
Oktober månad uppdrogs utfärdandet deraf åt Collegium 
Medicum, som skulle dem »collegialiter utgifva.» För 
detta ändamäl voro tvänne Medici alla dagar mellan 1 1 
— 12 f. m. tillstädes i Collegii rum ; den ena för att 
föra protocollet, och den andra för att underskrifva de 
tryckta passen. Ingen skulle erhålla sundhetspass, »som 
ej i Collegio sig wijste.» Då förnäma, »som eij kunde 
uppkomma», begärde pass, skulle tvänne Medici skickas 
till dem, deras tillstånd noga att undersöka. Lösen för 
passen bestämdes till en Carolin; men då tilloppet af 
passbegärande blef så stort, att Collegium af Magistra
ten måste begära en vaktkarl vid dörren, »på det prae
sentes af myckenheten af folket ej confunderas skulle», 
så beslöts att ett pass, som lydde för flera än fyra per
soner, skulle betalas med 2 Caroliner. Mot slutet af October, 
då sjukdomen var häftigast, var blott en af Collegii Assessorer 
närvarande vid passens utdelning, och Handlingsskrifvaren 
Spåndahl fördo protocollet »om så behagades», hvarföre han 
skulle få två styfver för hvar Carolin som inkomme2).

*) »Hans instruction  är dat. d. 20 Sept. och består af i 2 
punkter, ibland hvilka märkes: . . . .  Öfver Lifgardet och det i 
s taden  liggande D aJregim entet, såsom ock det krigsfolk som vi
dare kunde beordras, skulle han hafva öfvercommandot; . . . . 
oordningar tid ig t och försigtigt afböja . . . .  Krigsfolket skulle 
så  mycket som m öjligt hållas tillsam mans, och icke spridas i vissa 
qvarter, i synnerhet R ytteriet. — Honom tillerkändes utom sin 
Landshöfdingelön, ha lf Riksråds lön, jem te fri husboning och ved
i Fruentim bers-Rum m en på Kongl. Slottet. Fick äfveu betjena 
sig  a f  vagn och hästar u tu r Kongl. M aj:ts stall. A tt genast 
lem na de till nödiga utgifter anslagna 3,000 R dr Smt. afgick 
b re f till Stats-Contoiret. Skulle ock Ilofm arskalken tillskrifvas 
a t t  utur Kongl. M aj:ts källare till Generalen låta affölja 2 åmar 
R henskt och 1 oxhufvud F ranskt vin.» Strand.

2) Den .21 Nov. kom begäran från Öfverståthållaren, a tt Sund
hetspass ej måtte lemnas åt någon som ämnade sig till den ort 
der Hofvet och Collegierna uppehöflo sig. Coll. prot.



Collegium Medicum hade under September månad 
samlats M åndagar och Thorsdagar, men den 'H  October 
beslöts, att »Colleg. intet oftare skulle komma tilsam- 
mans, än högst nödigt vore, emedan D:r Bromell bort
reste D :r Hermanni var sjuk, Pestmedici occuperade 
uti deras tjenst, och de fä öfrige icke säkre huru länge 
Gud behagade dem ifrån sjukdom förskona i dessa skräck
liga tijder.» Under December månad torde Colleg. ingen 
gång varit tillsammans, ty inga protocoller finnas för den 
månaden.

Borgerskapet befriades från vaktgöringen i staden 
såsom alltför betungande under dessa tider; och man 
sökte värfva »något manskap», som i dess ställe skulle 
göra vakt. Den som dertill ville anmäla sig, lofvades 
»förutan sin riktiga månadzlön», i värfningspengar -11 
Dal. Kmt.

Till följe af de stora omkostnader "’), som de nöd
vändiga åtgärderna medförde, nödgades man vända sig 
till allmänna sammanskott. »Den Publique Cassan är så 
uttömd, at man eij längre kan deraf bekosta de fattiges 
underhåll» heter det i Publ. af d. 19 Nov., hvarigenom 
påbjöds en Collect i alla stadens församlingar, söndagen 
d. £7 Nov., med förmaning om bannhertighet och gifmildhet.

Mot slutet af December började farsotens häftighet 
att aftaga. »Guds grundlösa godhet», skrifver Brenner, 
»har ock så vijda hört vår bön och lindrat syndastraf
fet, så at då Pesten som häfftigast grasserade dödde härJ ö O

*) H an var utsedd till läkare för de i Westerns försam lade 
Collegierna.

■-1) »Dessa Pestilentzonakostningar liafva redan (slutet af Decemb.) 
kom m it staden at kosta 3,000 Dal. Kmt. E land dessa u tg ifter 
äro de förnäm sta; 2:ne Eestdoctorer hvardera 100 ltd r om m å
naden. N ågra Pestpräster som besöka sjuka, hvardera 50 l td r  
om m ånaden: luvar Pestfältskiiir 36 ltd r  om månaden, förutom  
hästlega, åkare, klåck-matronor, som alla hafwa sin rik tiga (lag
penning. D essutan underhåller ock Staden ett Pesthus i Lava- 
leés tom pt, der de besm ittade blifva curerade, som oek stijger 
ti l en wacker penning.» Brenner. Det i Carolinska In s titu te t be
fintliga manuscr.



•1,600 menniskor om weckan, så dödde nu denna wec- 
kan näst för Ju h l allenast 200.» —  Vid detta sjukdo
mens aftagande i hufvudstaden, och emedan den »för
nams wilja sig i andra städer och orter i Iiijket inrijta», 
började »åtskilligt slagz folk hopetals ryckia hijt til Sta
den.» A f fruktan för ny smitta utgaf då Magistraten, 
d. 15 December, en Instruction för »wederbörande Stad- 
zens Betjente», att inga resande från smittade orter skulle 
få tillstånd att inkomma i staden. Stadsportarne höllos 
stängde från kl. 7 e. m. till kl. 7 följande morgon. De 
vaktande, som »jemte Tullnärerna» fingo en nyckel till 
stadsporten, förviste resande, som icke voro försedda med 
behörigt sundhetspass, till »40 dagars prof.» —  »Condi
tion och wärde» förmådde dock att äfven nattetid öppna 
portarna.

Hela tiden hade en tryckande dimma hvilat öfver
den härjade staden. »I Septemb. bief en sådan stark
töcken ocli förgiftad dimba öfver hela staden. Det war 
helt stilla lugnt : ingen droppa regn kom under hela hö
sten. Natten emellan d. 24 och 25 Decemb. var litet 
fruset på gatorna, och kl. I 1 på dagen försvann akle- 
les den förskräckliga dimban; himmelen blef aldeles klar 
och Solsken ').» Med hvilka känslor skulle icke de öf-
verlefvande hälsa den på sjelfva Juldagen återvändande
solen? Mild påminte hon den betryckta staden att För- 
lossaren var kommen. Hoppet vaknade, och från tack
samma lijertan steg sången: Ara vare Gud i höjden!

F rån  nu aftog också sjukdomen allt mera, så att 
man d. 3 I Januari ansåg sig kunna indraga doctorer- 
nas, presternas, m. fhs »löhningar», hvilka varit »staden til 
stoor gravation.» Doctor Grim 2) erbjöd sig, att »pro Cha- 
ritate göra det öfiiga som än kunde förefalla.» Man 
slutade äfven med rökandet på offentliga platser, eme
dan »intet ansågs bättre purificera luften än den nu in

x) Cortm ans Journal.
2) Enl. Coll. Med. prot. afled D:r Grim d. 8 April 1711. —  

Ilmoni synes antyda (Del. I I  p. 313) a tt han skulle dött under 
sjelfva pesttiden.



träffade starka kölden.» Enligt Magistratens förordning 
d. 4 Febr. 474 4, skulle på pestvagnarne upphemtas-af- 
lidnes sänghalm, gång- och sängkläder, »som kunde fin
nas i någons hus och Logemente», och föras utom sta
den att uppbrännas »i viss dertill förordnad persons när
varo.» Och »på det detta med så mycket mehr effter- 
tryck må werkställae, skola, 8 dagar efter denna publi
cation, visse förordnade Personer giöra begynnelse, at i 
hwart Quarter, hus från hus, undersöka huruwida sådan 
högnödig sysla är förrättad», och der den blifvit efter
satt »straxt genom vissa dertill utsedda personer mot be
talning werkställa låta», hvilken betalning »af den för
sumliges Egendom genast skall uttagas.» D etta vid »svårt 
arbitrait straff» stadgade påbud kunde väl svårligen verk
ställas, i anseende till den ofantliga förlust, det skulle 
medföra, om det consequent utfördes '). Boflyttningar 
skulle ännu icke få ega rum, »aldenstund Sjukdomen wa- 
rit så stark och svår, at man eij kan weta hvilket Hus 
eller Gård warit från den gångbara Fahrsoten fritt.» Den 
44 Febr. fann Coll. Med. »det eij mehr nödigt wara at 
extrahera någon Sundhetsattest; uthan hwar och en finge 
nu resa fritt från staden uthan pass.»

Bönesöndagen d. 30 April 4 711 hölls i alla sta
dens kyrkor »Tacksäijelse til Gud, som den swåra Pe
stilentian här i Stockholm nådeligen upphöra och stadna 
låtit». 2)

Ofantliga hade denna pests förhärjningar varit. 
»Den 4 8 December — säger Brenner —  då detta skrif- 
ves, hafva öfver 4 8,000 menniskior här i staden satt 
lifwet till, och står hos högste Guden huru monga ännu

*) A tt eftergifter också måste göras, synes af Coll. Med. P ro t. 
d. 4 Febr. — På fram ställd fråga »huru medh kläder och m on
teringar effter afledne Soldater förfaras skulle, at de u tan  skada 
af andra kunde nyttjas», — svarades: »Dessa kläder skola dop
pas i kallt watn, härpå u ti 8 dagar på snöön läggias, hw ar 
dag omvändas, och sedan uti et Kum upphängias och väl rökas.»

*) Den till Coll. Med. ingifna veckolistan för den 29 A pril 
bar följande dödsantal: Staden 6 ; Södremalnj 5; 'Norreraalm 6.



stå tilbaka». Ilc la  gator stodo öde, men kyrkogårdarna 
öfverfulla. Den icke minst till detta dödens herravälde 
bidragande orsak var den af ingen vindfläkt skingrade 
stank, som uppsteg från de obegrafna liken och närdes 
af gatornas orenlighet, utkastad sänghalm och mångfal
diga andra rotämnen, som denna månaders långa flytt
ningsdag medförde. Minst 20 ,000 menniskor, försäkrar 
Magistraten, hade blifvit bortryckte. ‘) Catharinæ och 
Claræ församlingar voro de som mest hemsöktes: i Clara 
dogo under detta halfår 2 ,134 personer och i Catharina 
2,452. H uru  stor stadens folkmängd 2) var vid pestens 
inbrott, känna vi icke, men 47 år före pesten, år 1663, 
var den 14,953, och 40 år efter pesten räknade Stock
holm 5 5 ,700 innevånare.3)

Några egna förhållanden, som iakttogos, må äfven 
omförmälas. Sjukdomens intensitet berodde mycket af 
vind och väderlek : när nordan blåste, som dock sällan 
hände, var dödligheten märkbart mindre, vid ostlig eller 
vestlig vind något ökad, »men när sunnanväder kom» 
som var vanligast, »tå tendes sjukdomen up såsom en 
liefftig eld». Mortalitetens förhållande till de särskilda 
könen och åldrarna visade en högst betydlig öfvervigt 
hos qvinnokönet och barnaåldern. 4) Fattige voro meren
dels mindre disponerade för smitta än de förmögnare; 3)x

*) Laur. L aurin ii Chronica angifver antalet äfven till »20,000 
och tberutöfwer». —  Eosenstein till 40,000. —  Hedin till 30,000.

2) Ilm oni anser den »icke kunnat vara mycket öfver 60,000».
3) E lers, 1. c. I , p. 279. —  E nlig t Forsell, Statistik, var år 

1840 Stockholms folkm ängd 84,161 och döde för s. å. 3,661.
4) T. ex. för d. 27  Aug. voro döde: 27 män, 68 qvinnor och 

60 barn, —  di 10 Sept. 39 m., 125 qv., 127 b. —  d. 1 Oct. 
95 m., 369 qv., 3 30 b. —  d. 29 Oct. (culminât.) 192 m., 517 
qv., 424 b. —  d. 5 Nov. 151 m., 409 qv., 368 b. —  d. 3 
Dec. 93 m., 115 qv., 124 b. —  d. 1 Jan . (1711) 23 m., 39 
qv., 47 b. —  d. 4 Febr. 7 m., 8 qv., 8 b. —  Svedberg, 1. c. 
p. 5 9 1 . - —  »Die Jugend wird sehr mitgenommen» skrifver D:r 
G rim  till Coll. Med.

5) »Then tiden, som pesten hefftigast hafwer grasserat i sta
den och på malmarna, äro allenast någre personer i fattighuset 
på Skepzholmen döde wordne. Ty the sbm på then almenne



också blefvo många af dem, äfven de svårt angrijne,
återställde af naturens egen åtgärd, endast under dric
kande af vatten och med enkel »gemen spis». l)e fh-ste 
af dem, som oafbrutet dag ock natt skött pestsjuke, hade, 
utan bruk af några præservativer, förblifvit oskadde, 
»icke en gång kendt sig ondt under then äfwentvrüga 
upwachtningen», då deremot. de, »som aldraflitigast bru
kat præservativ, ocli hållit sig i sine hus inneslutne»
merendels blifvit smittade och dött. Somliga sjuka »hafwa 
sufwit in tils the gifwit up andan»; andra kännt oaf
brutet olidliga plågor. Somliga yrat »och rasat in til 
sitt yttersta», andra åter med fullt medvetande, utan
smärta, aflidit. Barn om 8 till 10 års ålder, berättas
det, hafva »likasom triumpherande» gått döden till mötes, 
i ett slags extas, med lågande tal och böner, psalmsjun
gande, förutsägelse af närståendes död och dylika själs— 
fenomener. ')

Stockholm var äfven nu den medelpunkt, hvarifrån 
farsoten spridde sig inom Sverige. Den sträckte sig be
tydligt högt mot norden, 2j ända till Hernösand och

dödzlistan stå, woro m äst alle döde, förr än pesten utspridde 
sig.» Swedberg, efter Kyrkoherdens i Maria Sam. Törlings skrift
liga berättelse, 1. c. p. 592.

*) Samme Mag. Törling berä ttar: »En liten pilt i min försam
ling, som hade gått i Scholan, intonerade på s itt y tte rs ta : Gloria 
Domino Deo nostro 1 Ropade sedan på tre personer, nemnande 
them  wid namn, trenne resor hw arthera. H var uppå the, sedan 
han död war, i samma ordning som han them ropat hade, gjorde 
honom (dock några weckor emellan hwarthera) följe. Ibland 
hvilke then sidste w ar min swåger handelsmannen Carl Ivarson, 
som sielf fierde bars ur huset.»

2) »I Upsala», säger Swedberg, »dödde monge», men ltosenstein 
uppger deras antal till 12, »ty Prof. Eoberg gick om kring i sta
den, och styrkte folket till a tt fara u t på landet, eller hålla sig 
inne i sina hus, och ej umgås med hvarandra, ty H err Profes
soren viste väl, a tt  när Pestsm ittan  ej råkade menskor eller fnö- 
ske a tt  fästa sig vid, skulle den af luften snart fördelas och 
upphöra.» Rosenstein, 1. c. p. 11. —  Föreläsningarne inställdes 
em edlertid ; men i Bibliothekets öfvergifna salar sam mankom mo 
några af stadens Lärde på inbjudning af E. Benzelius, »en eller 
annan gäng i veckan, för a tt pläga sam tal om vittra saker».



Sundswall, och i Scandinaviska halföns sydliga del föllo 
13,000 af Carlskronas innevånare offer för densamma. 
Men förskonad blef Sveriges vestliga del, äfvensom Norrige.

T ill slut några ord oni sjelfva sjukdomens utseende 
oeli medicin, enligt D:r Blocks beskrifning, jemförd med 
den af Coll. Med. utgifna Pest-Curen.

»Sjukdomen angrep såsom en blix utan föregångna 
långa pfæparativer.» De sjuke anföllos af mer eller min
dre häftiga rysningar, åtföljde af gäspningar och benä
genhet för sömn, stor ängslan, och »Pat. miste alla na
turliga och lifliga krafter». Derefter följde »imvärtes en 
hefftig brånad, men utwärtes stoor köld, så att de ut- 
wärtes ledamöter darra och rysa». Osläeklig törst plå
gade den sjuke, kräkningar och hufvudvärk; härtill kom 
en ytterlig grad af modlöshet och förtviflan; tungan var 
torr och skarp, andedrägten kort och besvärad. Många 
föllo nu i en djup lethargisk sömn; andra började yra 
och kommo i det häftigaste raseri, sprungo ut på gatan, 
utbredande skräck och förfäran. ') Ögonen voro hos de 
flesta »hetsiga», injicierade, och ansigtsuttrycket förändradt, 
så att pat. var »i ögonen förstäld». Pulsen ostadig, än 
»i fullt galopp», än »kryper den sachta». —  Kedan ti
digt i sjukdomen visade sig benägenhet för profluvier: 
diarrhé och näsblod ') voro i allmänhet dödliga tecken. 
Att äfven nervsystemet var lidande är naturligt vid en 
så djupt ingripande sjukdom. Sällan sågs derföre nå
gon sjuk som ej tillika led af svimningar, »darrande 
sträckningar», hjertklappning och hicka. De sågo åt
skilliga färgor för ögonen och kände »stickningar som af 
nålar öfver allt i körtlarna och isynnerhet under axlarna 
och i ljumsken». Men de mest karakteristiska tecknen,

Dessa sam m ankom ster blefvo begynnelsen till Vetenskaps-Societe- 
ten i Upsala. J. II. Schröder, Kongl. Yet. Societis i Upsala stif
telse, u tb ildning och verksamhet. Ups. 1843.

‘) »En Löjtnant vid namn Swan» —  berättar Block p. 90 —  
»föll strax t i raseri, språng ut på gatan  naken, bars hem med 
lite t lif, hwarpå han strax t ömkeligen afsomnade.»

2) För Pestnäsblödning recommenderas åt fattigt folk, att draga 
upp i näsan »ångan af swiucträck lagd uppå en glödgad tegelsten».



och som sällan saknades, voro de som visade sig på hu
dens yta, eller i det derunder liggande körtel system, cels 
såsom blåaktiga fläckar, orsakade af underlupen blod 
(Echymoser), hvilka vanligen visade sig såsom »röda och 
blå fläckar öfver hela kroppen (Petechiæ)», och äfren 
som röda, blå och svarta strimmor, »såsom tå man med 
ris piskad warder»; dels såsom blåsor eller blernmor (»Hy- 
datides»), »som i förstone äro små som ärter eller nöt
ter, men sedan utvidga sig alt mer, och hafvva Carbmc- 
ler och Kallbrand i följe och sist sjelfva Döden»; dels 
slutligen såsom uppsvällningar af de lymphatiska kört
larna, Buboner. Pestkolen (Carbunculi) satte sig på de 
flesta ställen på kroppen, på ögonen, näsan, isynnerhet 
farliga voro de på fingrar och tår; de voro än röda, än 
blå eller askfärgade blåsor, »ifrån ett senapsfrös storlek 
till en talricks», med röd och hård omkrets. »Thenne 
hårdhet går djupt i köttet och slår sig i kallbrand» 
(»Brandböld»). Ofverlefde de angripne sjukdomen —  
döden inträffade vanligen efter trenne dygn ') —  så ef- 
terlemnade dessa brandbölder stora och djupa ärr. B u -  
bonerna visade sig vanligast i ljumsken, men också bakom 
öronen, på halsen, eller på flera ställen på samma gång; 
de gingo vanligen till bulnad, eller ock fördelades de 
vid bruket af »lindrigt svettdrifvande motgift», och local 
behandling. Farligast var dock den pestart som upp
trädde utan utvärtes tecken. 2)

1) Men äfven plötsligt kom döden: så berä ttar Cortm an i sin 
journal, a tt hans fordna amma tillika med hennes son nödvän
digt ville se hans bror, som pestsjuk låg i sängen och yrade. 
»Min mor», säger han, »bad henne gå sin väg, hvilket hon änd- 
teligen gjorde. Hon hade in tet längre än ifrån K öpm angatan och 
till Slottsbacken, då hon tillika med sin son utan  tvifvel under 
vägen blifvit död och bortburen, emedan man aldrig  mera hörde 
af dem.»

2) En obduction, som D:r Block i närvaro af uppräknade v itt
nen företog på e tt 48 tim m ar gam m alt lik, —  änskönt han tviflade 
a tt någon före honom »wågat sig ihop med Swarta Hund», men 
»jag wiste hwad ättika och swafwel dugde til» säger han —  be- 
skrifves sålunda: Qvinnans halfwa kropp på venstra sidan, »som



Allt ifrån (le äldsta tider tillbaka hade man efter
frågat orsakerna till dessa mensklighetcn öfverväldigande 
farsoter. Redan Hippocrates hänvisade xtill Gudamakter
nas vrede öfver menniskornas synder — till t o  Ü e i o v ,  

såsom pestens orsak. Denna åsigt bibehöll sig, med 
åtskilliga modificationer, ända till ifrågavarande tid. 
Diemerbroeck (f 1674), denne Niemwegens utmärkte 
pestläkare, förklarade närmare Hippocrates üsiov så, att 
det skulle vara ett slags gift, som på den Allsmägtiges 
bud, till mensklighetens straff, framaflades mot naturens 
vanliga ordning, och nedsänktes till den sublunära verlden.

Behandlingen gick således ut på att motverka detta 
gift. Till följe häraf tillgrep man dessa mångfaldiga 
motgifter, Alexipharmaca (på dåvarande Svenska Latwerg), 
hvilka voro »flera än dagarna i året», och »Giftschilder», 
Amuleter, såsom torkade paddor, spindlar m. m. ’) A ll- 
denstund luften ansågs uppfylld af pestgift, så tillråddes 
man att hålla sina fönster och dörrar väl tillslutne och 
sig sjelf inne. “) Rummets luftrensning kunde således

i sängen weta å t modren», var röd, »likasom hadde then warit 
skollad med h e tt w attn , eller piskad med ris, alt ifrå Hufvvud 
til fotabjället, så ock the t högra benet». På högra bröstet en 
C arbunkel »stor som en Carolin», hvilken öppnades och befanns 
icke vara tjockare »än en tre örs slant». På högra låret och be
net några S tigm ata »eller Pepparkorn». I  ansigtet var hon svul
len »och likasom  suffocata». I  bröst- och buk-caviteten befunnos 
inedfvorna »dels blå, dels sw arta och sköre like som halfruttne». 
»Sanguis in C avitate pectoris war F lu idus; men in Cordis ven
triculis congrum atus.» Den till ventriceln gränsande delen af 
lefvern var »hel swart». H uden på högra sidan jemte underlig
gande m uskelpartier var »hel hwit» och »likasom omni cruore 
orbata». 1. c. p. 101.

*) Somliga A m uleter voro y tterst kostbara, bestående af sön
derkrossade sm aragder, saphirer, rubiner, perlor o. s. v. Amu
le ter förer Block bland »errores populares».

2) Säkrast var då naturligtvis a tt begifva sig till ett ställe, 
der luften ännu  icke var giftbem ängd. För a tt få rätt på så
dana ställen föreslogs åtskilliga medel. Man utsatte öfver nat
te n  i fria luften glas med vin, vatten eller mjölk: blef det »bro
ko t med monge färger, eller med oren hinna öfwerdraget, tå är 
wisserligen luften besmittad». —  Blocks åsigt om smittans pro



icke åstadkommas på annat sätt än medelst eld. I)er- 
före anbefalltes eldning och rökning med lätt antändliga 
saker, svafvel o. d. Tobaksrök ansågs för ett godt nræ- 
servativ, hvarför inan såg sjuksköterskorna plåga sig och 
de sjuka med väldiga rökmoln. Ättika hölls dock för 
bästa præservativet, grundadt på Chemiatrikernes lära 
om en »alkalisk skärpa» i blodet, såsom pestens närma
ste orsak, hvilken således genom milda syror borde kunna 
förändras. Den sjukdomen åtföljande febern ansågs, enl. 
Sydenham, såsom naturens egen sträfvan att aflägsna 
sjukdomsämnet; men åderlåtning, hvilket nedstämmande 
medel Sydenham recommenderat, emedan febern i hans 
tanka alltid verkade för starkt, afrådde, på Diemerbroecks 
råd, de Svenska läkarne, »emedan giftet, som från h jer- 
tat skulle ledas, drifwes tilbakas igen». Svettning d er- 
emot ansågs bortföra giftet, hvarföre svettdrifvande me
del nästan ständigt användes straxt i sjukdomens bör
jan; och för att få medicamenterne »så mycket mera 
kraftiga» sammanblandade man en mängd olika saker. ‘) 
Apotheken voro dessutom fulla af præservativmedel, be
redda af Kejsare och Kungar, och införskrifna från I ta 
lien, Ryssland och Barbariet. »Tincturen är god», s ä 
ger Block, »Latwergen är god, Pulvret godt, men patien
ten dör.»

pagerande var: »den rätte  Pesten kommer icke altid, och k an 
ske aldrig eller ganska sällan af luften, men af e tt sm ittande 
gift, utgående från then enas kropp i en annans, genom amde- 
dräckten och swetthålen, hwilket gift är föga bättre  än Arsieni- 
cum.» 1. c. p. 62.

*) Om »the långe Magistral-composisioner» liyser Block llika 
tanke som Sylvius, hvilken han anför. »Eho som blandar m ånge 
åtskillige slag i en röra, på thet han skall synas lärdare och 
Förfarnare än andra, blir sannerligen af the rä tt kloka hållen för 
ganska Oförfaren, Tivifvelcicktig och Oviss; thy then  måste w is- 
serligen hafwa ett confust omdöme och confus wetenskap, ssom 
mycket sammanklibbar, tå  man med e tt eller få ting  kan erh.ålla 
thet han önskar.» —  1. c. p. 26.





»Stiger altså antahlet af them, som Magistraten til 
personer och stycketahlet hafver förteckning på, til S jv t-  
tontvsende ottahundrade och ottatijosjv. Hwarunder ock 
siuhundrade sextijootta borgare i staden begripes, af p re- 
dikoembetet in mot 20 stycken. Men som mykit. folck 
blefwo af the tilförordnade Gubbarna bortburne wid pe
stens begynnelse, som Magistraten ej kunde få förteck
ning uppå. Och thesvta äro monge hemligen bortförde 
och nedergrafne; så kan Magistraten säkert betyga, at 
öfwer tivgutvsende menniskior af thenna farsot, thy wcrr! 
här i Stockholm äro blefwne hädanryckte.

Stockholms Rådhus then 4 5 Februarii M W .

In fidem 

Olof Brehm.tr.
Civ. Secret.»



T i 11 « g  (s.

Pag. 9 not 3. —  »En godh, styrcheligh och til— 
förlåtelig Läkiedom vthi allehanda Kranckheeter, och 
förgifftighe Siukdomar, j thenne fahrlighe tijden, ganska 
nyttigh at bruka.

i ett halfft Lodh aff Guddomligh försyyn:
Tagh .ett Skåålpund aff een sann Boot och Bättring: 

(twå Skåålpund aff ett godt Toleinodh: 
och stööt thetta smått uthi en Morter.

Gör här aff en Sniörielse eller Plåster, och bruka 
thet twå reesor om daghen, om Mårghonen när tu up- 
ståår, och Afftonen tå tu gåår till Sängia.» — Från 
slutet af 1570 elher 1500 talet. Benäget meddeladt af 
Prof. J . H. Schröder.

Pag. 12 not 2. »1708 d. 3 Oct. kl. 3 e. m. til—
drog sig här ii W estergiötland en stor och helt ovvan 
och förskreckelig jordbäfning; then ock i Småland hör
des, som mig förwisso är berettat.» Swedberg 1. c. p. 
577.

Pag. 43 not i »Then grufweliga och aldelas owan- 
liga stronga kiölden, som begyntes om MichelsmesgO- 
dagen åhr 1708, och warade ett halfft ålir utan rin- 
gesta lenwäder til April månad åhr 1700, hafwer hafft 
then bedröfweliga werckan, at wi nu efter hand moste 
hugga bortt wåra trägårds trä, sedan the af sannna 
kiöld utdödt hafwa.» Swedberg 1. c. p. 221. —  »I 
thetta åhr förn pestilentien kom (1710 uti Jan., Febr., 
M art., Apr., Maji) kostade en tunna rog fyratijo daler



kopp:mt, ochi man kunde then med största beswvär be 
komina. Hunngern war på åtskilliga orter så hhård, a 
fast monge (dödde hopetals af hunger . . . Man ssamlad» 
tillhopa, i nmening at hafwa i förråd för krigsfcolket, 
stora hus, sptanmål, bröd, kiött, fläsk etc. H w ar ■ myk. 
låg och förskcemdes. Hvilket sedan moste utkastaas, ellei ther krigsmamnen thet fick, fick han ther jemte ssiukdon: 
och döden. Ännu mera: monger rik korngmcÜ hade 
ymnogt förråed på säd, i mening at wåhrtorcka.n i skulle in på sommairen wahra, och han skulle få 50 datier för
tunnan, then han hade gifwit, kan ske, tolf före.. Och
gjorde så em grufwelig dyr tid, at otahliga nuojnge at 
grufwelig humger satte lifwet til. Si thetta wear ett
krafftigt meded a t draga pestilentien in i landet.)» 1. c. p.297.



T i 11 ii g  g.

Pag. 9 not 3. —  »En godh, styrcheligh och til— 
förlåtelio- Läkiedom vthi allehanda Kranckheeter, ochÖ
förgifftighe Siukdomar, j  thenne fahrlighe tijden, ganska 
nyttigh at bruka.

le tt  halfft Lodli aff Guddomligh försyyn:
Tagh !e tt Skåålpund aff een sann Boot och Bättring: 

(tw å Skåålpund aff ett godt Tolemodh: 
och stööt thetta smått uthi en Morter.

Gör här aff en Smörielse eller Plåster, och bruka 
thet twå reesor om daghen, om Mårghonen när tu up - 
ståår, och Afftonen tå tu gåår till Sängia.» — Från 
slutet af 1570 eller 1500 talet. Benäget meddeladt af 
Prof. J . H . Schröder.

Pag. 12 not 2. »1708 d. 3 Oct. kl. 3 e. m. til—
drosr sig här i Westergiötland en stor oeh helt owan

ö o o

och förskreckelig jordbäfning; then ock i Småland hör
des, som mig förwisso är berettat.» Swedberg 1. c. p. 
577.

Pag. 13 not 1. »Then grufwreliga och aldelas owran- 
liga strenga kiölden, som begyntes om Michelsmesso- 
dagen åhr 1708, och warade ett halfft åhr utan rin - 
gesta lenwäder til April månad åhr 1709, hafwer hafft 
then bedröfweliga werckan, at wi nu efter hand moste 
hugga bortt wåra trägårds trä, sedan the af sajnma 
kiöld utdödt hafwa.» Swedberg 1. c. p. 2 2 1. —  »I 
thetta åhr förn pestilen tien kom (1710  uti Jan., Febr., 
Mart., Apr., Maji) kostade en tunna rog fyratijo daler



kopprmt, och man kunde then med största beswär be
komma. Hungern war på åtskilliga orter så hård, at 
fast monge dödde hopetals af h u n g er. . . Man samlade 
tillhopa, i mening at hafwa förråd för krigsfolket, i 
stora hus, spanmål, bröd, kiött. fläsk etc. Hwar myk. 
låg och förskemdes. Hvilket Sjdan nioste utkastas, eller 
ther krigsmannen thet fick, fick han ther jemte siukdom 
och döden. Ännu mera : monger rik korngud hade 
ymnogt förråd på säd, i meniig at wåhrtorckan skulle 
in på sommaren wahra, och hin skulle få 50 daler för 
tunnan, then han hade gifwit, kan ske, tolf före. Och 
gjorde så en grufwelig dyr id, at otahliga monge af 
grufwelig hunger satte lifwet til. Si thetta war ett 
krafftigt medel at draga pestileitien in i landet.» 1. c. p. 
297.



T i 11 » S S.

Pag. 9 not 3. —  »E/n g0(lh, styrcheligh och til— 
förlåtelig Läkiedom ythi allehanda Kranckheeter, och 
fürgifftighe Siukdomar, j  tlhenne fahrlighe tijden, ganska 
nyttigh at bruka.

[ett halfft Lodh afff Guddomligh försyyn:
Tagh <ett Skåålpund affj een sann Boot och Bättring: 

(twå Skåålpund afff ett godt Tolemodh: 
och stööt thetta smått utln 1 en Morter.

Gör här aff en Smömelse eller Plåster, och bruka
thet twå reesor om daghem, om Mårghonen när tu up - 
ståår, och Afftonen tå ttu gåår till Sängia.» — Från 
slutet af l o 70 eller 150C) talet. Benäget meddeladt af 
Prof. J . II. Schröder.

Pag. 12 not 2. »17 08 d. 3 Oct. kl. 3 e. m. til—
drog sig här i Westergiötland en stor och helt owan
och förskreckelig jordbäfning; then ock i Småland hör
des, som mig förwisso är berettat.» Swedberg 1. c. p. 
577.

Pag. 15 not 1. »Then grufweliga och aldelas owan- 
liga strcnga kiölden, S O in  begyntes om Michelsmesso- 
dagen åhr 1708, och warade ett halfft åhr utan rin - 
gesta lenwäder til April månad åhr 1709, hafvver halft 
then bedröfweliga werckaa, at wi nu efter hand moste 
hugga bortt wåra trägårds trä, sedan the af sajnma 
kiöld utdödt hafwa.» Swedberg 1. c. p. 2 2 1. —  »I 
thetta åhr föra pestilentie.i kom (1710  uti Jan., Febr., 
M art., Apr., Maji) kostade en tunna rog fyratijo daler



kopp:mt, och man kunde then med största beswär be
komma. Hungern war på åtskilliga orter så hård, at 
fast monge dödde hopetals af h u n g er. .  . Man samlade 
tillhopa, i mening at hafwa i förråd för krigsfolket, i 
stora hus, spanmål, bröd, kiött, fläsk etc. Hwar myket 
låg och förskemdes. Hvilket sedan moste utkastas, eller 
ther krigsmannen thet fick, fick han ther jemte siukdom 
och döden. Ännu mera: monger rik korngud hade 
ymnogt förråd på säd, i mening at wåhrtorckan skulle 
in på sommaren wahra, och han skulle få 50 daler för 
tunnan, then han hade gifwit, kan ske, tolf före. Och 
gjorde så en grufwelig dyr tid, at otahliga monge af 
grufwelig hunger satte lifwet til. Si thetta war ett 
krafftigt medel at draga pestilentien in i landet.» 1. c. p. 
297.


