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FORORD
Boken om Pestbacken vid Högavångsskolan i Olofström manar till tan
kar och eftertankar. Den fruktade farsoten spreds via hemförlovade mi
litärer från Karlskrona. Härjningståget hade kanske kunnat hejdas eller
åtminstone fått ett annat förlopp om inte maktstrider blossat upp mel
lan landshövdingen och Amiralitets Collegiet samt mellan staten och
kyrkans företrädare. Hur många människoliv hade skonats om instruk
tionerna i ’Reglemente till hämmande af smittosamma sjukdomar’
följts? Priset för prestigekampen får vi aldrig veta.
Vårt samhälle har inte råd att göra om gamla misstag. Vi måste ut
nyttja vår samlade erfarenhet - vår kulturhistoria - för att möta nya ti
der. Trots att det är 300 år sedan pesten grasserade känns frågorna och
farhågorna aktuella. I vår globaliserade värld tränger rapporter om ka
tastrofer på från alla håll. Även om de ofta inträffar på ”betryggande”
avstånd från vår ”trygga” tillvaro så har avstånden krympt och oron
gnager. I denna bok, där endast tiden fungerar som stötdämpare för
sorg och förtvivlad ångest, visas hur vårt samhälle drabbades. En på
minnelse om att farsoter varken känner geografiska hinder eller tids
gränser.
Vi får ta del av en historia, om inte helt bortglömd, så åtminstone väl
undanstoppad i sorgens irrationella irrgångar, förtvivlans labyrinter och
panikångestens undanskymda gömslen. Kanske medvetet förträngd ge
nom taburegeln: Tala-inte-om-trollen-för-då-stå-de-i-farstun. Minnena
töade emellertid fram och historiens skeende framkallades när Bengt
grävde i jorden och Bodil i arkiven, när Caroline analyserade och Tore
och Janis knöt ihop berättelsen. Det stumma arkeologiska källmateria
let talar och delar av den dolda historien med tankevärldar, ritualer och
omsorger blir synliga när olika vetenskaper samverkar. Detta trots att
de döda sedan snart 300 år vilar i namnlös glömska.
Att vara människa innebar då som nu att visa respekt för andra män
niskor.
Leifh Stenholm
Fil Dr
länsantikvarie
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Flera av författarna är arkeologer med mångårig erfarenhet
vid Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska under
sökningar. Bengt Jacobsson var dessutom ansvarig för den ar
keologiska undersökningen vars resultat denna bok till stora
delar bygger på.
Caroline Arcini, osteolog vid Riksantikvarieämbetet och
fil.dr i medicinhistoria. Hon har specialiserat sig på att doku
mentera sjukliga förändringar som sätter sina spår i skelettet
och senast skrivit den populärvetenskapliga boken ”Åderför
kalkning och portvinstår”.
Bodil Persson är läkare och fil. dr i historia, med avhand
lingen ”Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne”.
Den arkeologiska undersökningen bekostades av Riksantikva
rieämbetet och Länsstyrelsen i Blekinge som också bidragit
med tryckmedel för denna bok. Ebbe Kocks stiftelse har bidra
git med medel till den osteologiska analysen.
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PESTBACKEN
AV BENGT JACOBSSON

Olofström, utmed Jämshögsvägen, som från centrum leder söderut
mot Jämshög, ligger en flack höjdplatå intill Holjeån. Platsen går un
der benämningen Pestbacken. Den ligger ca 300 meter söder om Höl
je gamla by, som numera helt uppslukats av bebyggelsen i det centra
la Olofström. Fyra kilometer söder om Holje gamla by ligger Jämshög,
vars kyrka i sina äldsta delar är från 1200-talet. Holje by har däremot
inte haft någon egen kyrka.
Pestbacken, som ligger intill en kraftig brant ner mot Holjeån, utmär
ker sig inte på något sätt från sin omgivning. Belägen strax söder om det
ställe där Högavångskolan idag ligger, uppfattas platsen snarare som en
vanlig villatomt med hus, garage och trädgård. Under åren 1710 och
1711, när den sista pestepidemin rasade i Sverige, blev detta den sista vi
loplatsen för många av bygdens människor. Men denna plats är endast
en av många begravningsplatser som då fick ta emot pestens offer. Fruk
tan för sjukdomen gjorde att myndigheterna förbjöd att pestdöda skulle
begravas på den vanliga kyrkogården. Dessutom blev offren så många
att man inte såg någon annan utväg. Alla fick inte plats på kyrkogården,
så runt om i landet ordnades med speciella begravningsplatser, ofta i nå
gon avsides belägen grusbacke. I dag finns inte mycket som minner om
dessa begravningsplatser. Här finns inga väderbitna gravstenar eller gam
la multnande träkors. Inte heller finns det murar eller staket som avgrän
sar områdena. På vissa platser kan senare uppsatta minnesstenar berätta
om platsens historia, men på de flesta ställen finns överhuvudtaget inget
som talar om vad som döljer sig under gräset.
Pesten var således en fruktad sjukdom. Alltsedan 1300-talet, då Eu
ropa drabbades av Digerdöden, har pesten regelbundet hemsökt vårt
land. Det sista pestutbrottet ägde rum åren 1710—1711, och näst efter
Digerdöden var detta det värsta utbrottet som drabbat Sverige. De regler
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Kartan visar läget för Pestbacken, Jämshögs by,
Olofström och läget för Holje by i Olofström.

och förordningar som till vardags styrde människors liv sattes ur spel.
Myndigheterna utfärdade nya regler för hur man skulle förhålla sig. Be
sökande fartyg sattes i karantän. Gränser stängdes och bevakades. Vis
sa människor flydde sina hem, eller isolerade sig i fruktan för pesten.
Stora folksamlingar förbjöds, och regler för hur sjuka och döda samt de
ras hem och ägodelar skulle behandlas utfärdades. Med andra ord be
fann sig landet i ett katastrofläge som krävde extraordinära åtgärder.
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År 1709, året innan pesten drabbade Holje by upprättades denna karta.
Pestbackens läge, söder om byn, markerad med svart cirkel. Kartan beskuren.

Att platsen i Olofström kallades för Pestbacken var endast känt av en del
av traktens äldre, som också visste att berätta att man funnit skelett ef
ter människor här. Redan 1932, vid grävning för vatten och avlopp till
fastigheten 5:69 lär ett stort antal skelettdelar ha påträffats. Det var
dock ingen som anmälde detta till myndigheterna, så någon arkeologisk
undersökning kom inte till stånd. När bostadshuset på samma fastighet
byggdes inrapporterades inte heller några fynd av skelett. Vi vet inte om
detta berodde på att man inte fann några, eller på att man inte ville be
rätta det.
Den 8-9 juli 1952 hände dock något. Amanuensen B. Wilhsson vid
Skånes Hembygdsförbund i Lund undersökte då tre gravar som påträf
fats i samband med att en transformatorstation skulle uppföras. Platsen
för gravfynden uppges ha varit vid sydvästra gränsen för Högavångskolans skolgård, ca 40 meter sydost om landsvägen mot Jämshög. I grav
ningsrapporten omtalas att skeletten troligen härrörde från två kvinnor
och ett barn. Spår efter förmultnade rektangulära kistor kunde ses, och
i en av gravarna påträffades ett starkt ”ärgat” mynt vid kistans fotända.
Myntet, som blev sänt till Kungliga Myntkabinettet i Stockholm för be
stämning, uppges vara från tidigt 1700-tal. Efter undersökningen grav
sattes skeletten i en gemensam grav på Jämshögs kyrkogård, utan att nå
gon osteologisk undersökning företogs.
När Olofströms kommun år 2000 skulle anlägga en parkeringsplats
intill Högavångskolan, och när man på intilliggande fastighet samtidigt
skulle bygga ett garage, blev man åter uppmärksam på att Pestbackens
gravar skulle beröras. Vid den arkeologiska undersökning som då kom
till stånd påträffades 114 gravnedgrävningar. Av dessa låg 24 delvis ut
anför de områden som skulle bebyggas, varför det beslutades att dessa
gravar skulle lämnas kvar orörda. Antalet undersökta nedgrävningar
reducerades således till 90. Flera av nedgrävningarna innehöll emellertid
två eller tre skelett, varför antalet påträffade skelett kom att uppgå till
115. Men detta är bara en del av dem som gravsatts på Pestbacken. Hur
många som ligger begravda här kan vi bara gissa oss till. Ser man till hur
gravarna ligger spridda inom området kan man emellertid ana en gräns åt
nordväst, som ligger ca 15 meter från Jämshögsvägen. Åt sydost finns mot
svarande gräns ca 10 meter från branten ner mot Holjeån. Åt nordost

De undersökta delarna av Pestbacken är markerade med grått.

tycks begravningsplatsen endast ha fortsatt obetydligt utanför gränsen för
den yta som nu undersöktes, medan ingen klar gräns för begravningsområdet kan ses åt sydväst. Här fortsätter gravarna in på fastigheten Holje
5:69 där det säkert kan finnas ytterligare några hundra gravar.
Då så många personer under en kort tid gravlagts här, förstår vi att
begravningsplatsen så gott som varje dag fått ta emot nya avlidna, men
när pesten väl var över tycks platsen snabbt ha fallit i glömska. Kanske
dog alla i en och samma familj så att det inte fanns någon anhörig kvar
i livet som kunde sköta om gravarna. Kanske var minnena av farsoten så
fruktansvärda att man bara ville glömma, och därför vände ryggen åt
Pestbacken.
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Kartan visar fördelningen av enkel- /dubbel- och
trippelgravar inom de två undersökta ytorna.

Döden och pesten
Även i tider då inga farsoter eller krig härjade landet, kretsade mycket av
vardagen kring liv och död. Döden var ständigt närvarande och i Ham
lets självmordsmonolog beskrivs döden som ”Det oupptäckta landet var
ifrån man icke återvänder”. Fruktan för just detta oupptäckta, det okän
da som vi inte vet något om har alltid präglat människors förhållande
till döden. Finns det ett liv att se fram emot efter döden, eller är det bara
ett evigt mörker vi har att vänta oss? Den kristna kyrkan visste svaret på
dessa frågor. Där förklarade man att de goda människorna hamnar i
himlen där de får sitta vid Guds sida, medan syndarna förpassas till hel
vetet och skärselden. I dag har vi måhända en mer nyanserad syn på det
ta, men går vi några århundraden tillbaka i tiden var detta den krassa
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verkligheten för de flesta. Inte underligt att döden då betraktades med
bävan, och att man höll fast vid de traditioner och religiösa sedvänjor
som i livets slutskede skulle underlätta färden till himlen.
I det gamla bondesamhället tog man väl hand om sina sjuka och
döda. Den som var svårt sjuk vakade man över, samtidigt som man läs
te förböner i kyrkan. Låg man för döden kom prästen och gav nattvar
den. När ett dödsfall inträffat vidtog alla de bestyr som skulle uträttas
inför begravningen. Man skickade ut dödsbud och inbjöd till begrav
ning. På många platser kläddes husets fönster med vita lakan, och likkammaren gjordes i ordning genom att också väggarna kläddes med la
kan samtidigt som golvet beströddes med granris eller enris. Den döde
tvättades, sveptes och lades i kistan. Man höll likvaka för att hålla onda
makter borta samtidigt som man försäkrade sig om att den döde inte var
skendöd. Under sent 1800-tal omtalas att de döde i äldre tider jordades
helt påklädda, och att det var viktigt att den döde var ren då han skulle
in i himlen. Den slutliga viloplatsen var också viktig. Att man skulle få
sin sista vila på kyrkogården var en självklarhet. Det var endast självspillingar, oäktingar och brottslingar som begravdes utanför kyrkogår
den, och för dem väntade ingen frälsning utan endast eviga plågor.
Alla dessa traditioner, regler och förordningar var djupt rotade hos
folk, men i pesttider gällde inte några vanliga regler. De många döda fyll
de snart kyrkogårdarna, och att låta begravningarna fortsätta på de van
liga kyrkogårdarna skulle innebära att gravar, redan uppfyllda av lik, åter
skulle öppnas för att ta emot ännu fler döda. Likstanken skulle sprida sig
över nejden, och då man trodde att den orena luften var sjukdomsframkallande, skulle detta leda till att sjukdomen spreds än mer. Den 8 novem
ber 1710 utfärdade Kungliga Rådet därför klara direktiv som innebar att
de som dött i pesten skulle, ”iförda sina gångkläder och tillsammans med
sina sängkläder, utan ceremonier begravas i närmsta kulle”. Att utan ce
remonier begravas utanför kyrkogården, dessutom i ovigd jord, var det
samma som en enkel biljett till evig fördömelse. Man kan ju förstå att be
folkningens reaktioner mot detta kunde bli våldsamma, och myndigheter
na uppmanade prästerskapet att tona ner betydelsen av att jordfästas i
vigd jord. ”De som lågo på kyrkogården eller i kyrkan kommo inte for
tare fram till herrens domstol än de som annorstädes begravda vorde.”
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Detta hjälpte emellertid föga. Vi kan läsa om hur vicepastorn Carlqvist i
Näsum hotades till livet när han inte ville begrava de pestdöda på kyrko
gården. Carlqvist vände sig till prosten Sorbonius som i sin tur sköt frågan
vidare till biskopen och konsistoriet. Även landshövding Adlersteen i Ble
kinge och Skånes guvernör Magnus Stenbock kom att blandas in i kon
flikten (se Bodil Perssons artikel). Slutligen beslutades dock att de tillfälli
ga begravningsplatser som var avsedda för de pestdöda skulle kunna invi
gas, men detta beslut kom först då pesten redan börjat klinga av. Om
Pestbacken i Holje någonsin blev invigd vet vi inte.
Samtida beskrivningar från pestens härjningar i Stockholm år 1710
visar att man även här var ovillig att hörsamma myndigheternas beslut
att begrava de pestdöda i ovigd jord. ”De släpade själva om nätterna de
sittas lik till kyrkogårdarna och hellre än att anhöriga skulle vila i jord,
som icke beskuggades av kyrkans murar, lät man dem ligga och förrutt
na i husen”. Likväl tvingades man ändå acceptera förhållandena så som
de var. På Helgeandsholmen i Stockholm berättas att ”de sjuka skulle i
tid skiljas från de friska, liken insvepas i kläderna, genast läggas i gra
ven och strös över med kalk, samt på holmen röka med tjära”. Likaså
omtalas att ”de stora groparna på Södermalm skulle stå öppna och in
tet igenkastas förr än de bli fulla”.
Av citaten ovan kan vi ana att landet drabbades hårt av pesten. Bon
desamhället var ett samhälle styrt av fasta regler för hur olika skeenden
i livet skulle hanteras, och när släktingarna vid sjukdom eller dödsfall
samlades för att visa sitt deltagande, blev detta ett effektivt sätt för pes
ten att breda ut sig. Omsorgen om sina nära och kära kom således i hög
grad att bidra till smittspridningen. Skräcken för smittan kunde emeller
tid också göra att man övergav sina närmaste. Man satte sig själv i sä
kerhet och struntade i sina medmänniskor. Kanske klarade man härige
nom livet, men samtidigt blev man betraktad med avsky av omgivning
en och sedd som en svikare. Pesten kunde alltså framkalla både goda
och dåliga sidor hos folk, och de kulturella och sociala band som utgjor
de kittet i bondesamhället utsattes för stora påfrestningar.
Men pesten fick också samhälleliga följder av annat slag. Ordspråket
”den enes död - den andres bröd” kom i hög grad att gälla i pesttider.
Där pesten drog fram kunde hela familjer utplånas inom loppet av några
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veckor. Gårdar och torp lämnas öde och boskapen förvildades. Detta
öppnade nya möjligheter för andra grupper i samhället. Där ingen gjor
de anspråk på de gårdar som lämnats öde, ansågs dessa vara lovligt
byte. Ungdomar passade därför på att gifta sig och flyttade sedan in på
gårdarna. Pestens härjningar medförde också att det blev brist på arbets
kraft. Pigor och drängar kunde, i den mån de inte redan gift in sig på en
gård, eller övertagit ett ödehemman, helt plötsligt ställa krav på sina ar
betsgivare. Följden blev alltså att de som tidigare tillhört de sämre lotta
de i samhället nu kunde komma upp sig. På så sätt byggdes nya kulturel
la och sociala band upp.

Sida vid sida i långa rader
Om pestens verkningar i storstäderna resulterade i grävandet av mass
gravar, får vi en helt annan bild av dess härjningar när vi gräver ut gra
varna vid Pestbacken i Holje. Några massgravar hittar vi inte här. Här
har istället var och en begravts i sin egen kista, ofta ensam i graven, men
ibland i sällskap med en eller två andra kistor.
När den arkeologiska undersökningen påbörjades och när matjorden
schaktats bort inom de ytor som skulle bebyggas kunde man tydligt se
var de enskilda gravarna grävts. Dessa syntes som mörka rektangulära
färgningar mot den omgivande ljusa sanden. Enligt kristen sed skall gra
var ligga orienterade i öst-västlig riktning, med den döde liggande på
rygg och med huvudet i väster. Avsikten med detta är att man på upp
ståndelsens dag skall kunna resa sig upp ur graven och då stå vänd mot
öster, varifrån Jesus förväntades komma. På Pestbacken låg gravarna
emellertid inte riktigt orienterade öst-väst, utan istället i nordväst-syd
ost. Här har kanske topografin eller befintliga gränser i terrängen fått
vara styrande. Samtliga döda låg dock på rygg med huvudet i nordväst.
Gravarna var prydligt ordnade i rader. Särskilt tydligt syntes detta
inom ”garageytan” på tomten 5:69. Inom den större undersökningsytan,
där parkeringsplatsen skulle byggas, syntes också tydliga rader, men här
var det inte lika konsekvent genomfört. Alla gravar låg dock så väl åtskiljda att de inte skar över varandra. Av detta kan vi dra flera slutsatser. För
det första tyder själva linjegravsystemet på att det måste ha funnits en på

Inom de två undersökningsytorna syns gravnedgrävningarna tydligt mot den ljusa sanden.

förhand uppgjord plan för hur begravningsområdet skulle disponeras. För
det andra ligger gravarna sannolikt i ordning efter begravningstillfället.
Då inga av gravarna skär över varandra bör man också kunna dra slut
satsen att gravplatsen utnyttjats endast under en kort tid och att varje
enskild grav troligen haft en enkel markering ovan mark.
Enligt 1686 års kyrkolag skulle gravdjupet uppgå till 3 alnar, vilket
ungefär motsvarar 1,8 meter. På Pestbacken tycks man emellertid tagit
lätt på sådana bestämmelser. Här varierar gravdjupet mellan endast 0,8
och 1,2 meter. Det ringa gravdjupet skulle här kunna tyda på att det
funnits speciella gravgrävare på platsen. Eftersom begravningarna has
tat och dessutom varit många har det säkert varit frestande att fuska
med djupet. Om det varit de närmast sörjande som själva fått gräva gra
varna skulle man kanske förvänta sig att man varit mer angelägen att
gräva fulla djupet. Här kan man istället tänka sig att några trötta död
grävare försökt slippa lindrigt undan.
Av de 90 gravnedgrävningar som undersöktes utgjordes 68 av gravar
med en person (enkelgravar), 18 av gravar med två personer (dubbelgra
var) och 4 av gravar med 3 personer (trippelgravar). Med få undantag
hade alla avlidna placerats i egna kistor. När det gäller dubbelgravarna
och trippelgravarna tycks alla kistor i respektive grav satts ner samtidigt.
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Exempel på enkelgrav, dubbelgrav ocb trippelgrav med tydliga spår efter kistor.

Det fanns inget som tydde på att någon grav öppnats för att få ta emot
ytterligare en kista.
De döda hade placerats i kistor av vilka det fortfarande fanns tydliga
spår i form av träbruna färgningar, och i vissa fall även bevarade träres
ter. Kistorna var antingen rektangulära eller trapetsoida. Vanligast var
den rektangulära kistan. I några fall, när det fanns trä bevarat, visade
sig detta vara av ek. Att spikar som regel förekom i alla gravar tyder på
att kistorna varit spikade samman. Kistspiken påträffades vid fotändan
och huvudändan, och ibland också utmed långsidorna. Några kistbeslag
eller andra utsmyckningar förekom dock inte, så kistorna tycks i samtliga
fall varit av mycket enkelt slag.
Förekomsten av dubbel- och trippelgravar på gravplatsen väckte na
turligtvis frågor och tankar kring vilka människor som låg i dessa gra
var. Var de släkt med varandra? Skall vi betrakta gravarna som en slags
familjegravar där hela, eller delar av en familj avlidit samtidigt, och där
för lagts i samma grav? Denna slutsats kan ju förefalla fullt rimlig, då
den smittsamma pesten mycket väl kunde resultera i att hela familjer in
sjuknade samtidigt. En annan möjlighet är naturligtvis att personer inte

Tydliga träspår efter en rektangulär kista i en av gravarna.
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alls varit släkt med varandra. Kan det vara så att de endast råkade dö
samtidigt och därför för enkelhetens skull lagts i samma grav?
I en av gravarna, som utgjordes av en trippelgrav, föreställde vi oss att
det var hela, eller delar av en familj bestående av far, mor och ett barn,
som lagts till vila i graven. Genomgången av skeletten visade emellertid
att det var en vuxen kvinna, en ung person i en ålder av 14-18 år och ett
barn, ca 4-5 år gammalt. Med utgångspunkt i skeletten gick det inte att
fastställa om de varit släkt med varandra. I en annan trippelgrav, låg tre
vuxna kvinnor. Dessa kvinnor hade dött i en ålder av 60-80 år, 40-50
år och 20-25 år. Även om det å ena sidan inte kunnat fastställas något
släktskap mellan dessa, fanns det å andra sidan inget som direkt talade
emot att de kunde vara släkt. I den första trippelgraven kan vi ha att göra
med en mor och hennes två barn. I den andra graven kan det röra sig om
tre kvinnor som tillhört olika generationer i samma familj. På liknande
sätt kunde vi konstatera att det i de övriga tjugotvå dubbel- och trippelgravarna inte fanns något som direkt talade emot att de avlidna kan ha
varit släkt med varandra, men då jämnåriga vuxna av samma kön före
kom i samma grav tycks släktskapet i så fall inte begränsats enbart till
kärnfamiljen utan även omfattat storfamiljen. Men frågan om dessa per
soner verkligen varit släkt med varandra kvarstår, och ett säkert svar kan
vi inte få. Vi kan dock komma en bit på väg genom att jämföra med ett
skelettmaterial från den kyrkogård som hört till de danska byarna Sørby
Magle och Kirkerup på Själland. De som begravdes där föll offer för pes
ten år 1656, men till skillnad från förhållandena i Jämshögs socken, där
kyrkoböckerna från tidigt 1700-tal brunnit, och där vi således inte vet
vilka personer som begravdes i Pestbacken vid Holje, finns kyrkoböcker
na från Sørby Magle och Kirkerup bevarade. Detta innebär att vi här vet
när enskilda personer dog och när de begravdes. Det visar sig då, att när
det finns uppgifter om att mer än en person begravdes samma dag, har
dessa endast undantagsvis varit släkt. Under år 1656 finns noterat att det
under sjutton av årets dagar begravdes mer än en person samma dag,
men endast vid fyra tillfällen kan vi från kyrkoböckerna utläsa att de va
rit släkt med varandra. Under de övriga tretton dagarna begravdes folk
som inte hade något släktskap med varandra. Vi vet emellertid inte om
de personer som begravdes samma dag också, i likhet med offren från
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Trippelgrav innehållande en vuxen kvinna,
en ung person (14-18 år) och ett barn (4-5 år).

Pestbacken vid Holje, lades ner i en gemensam grav. Om vi emellertid
rent hypotetisk föreställer oss att så skett, innebär detta att flertalet gra
var från Sørbymagle och Kirkerup som innehåller mer än en person, så
ledes inte innehåller personer som varit släkt med varandra. Detta skul
le i förlängningen kunna innebära att även dubbel- och trippelgravarna
från Pestbacken vid Holje by i huvudsak innehåller personer som inte
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varit släkt. Endast vid ett tillfälle har vi anledning att tro att vi har att
göra med en dubbelgrav där de döda är släkt. Det rör sig om en dubbelgrav med två barn som gravsatts i samma kista. Ett av dem var io-iz år
gammalt, medan det andra endast var ca 6 månader gammalt.

Knappar och andra personliga ting
Kristna gravar innehåller normalt inget gravgods. Seden att förse den
döde med allehanda ägodelar tillhör förhistorisk tid, och var inte fören
lig med det kristna budskapet. Enligt kristendomen skulle man möta
gud på samma sätt som man kom till världen, d.v.s. naken och utan någ
ra jordiska ting.
Detta hindrar dock inte att man även i så sena gravar som från 1800talet, ibland försåg den döde med mat, snus, tobak, verktyg m.m. Om
den döde var en man kunde en kniv läggas på bröstet, var det en kvinna
kunde en sax vara lämplig. Ofta trodde man att man efter döden skulle
fortsätta med samma sysselsättning som man haft här nere på jorden.
En speleman kunde således få sin fiol med sig i graven medan en snicka
re, smed eller skomakare kunde få några verktyg. Det var en vanlig upp
fattning att om de döda fick vad de behövde hade de ingen orsak att
komma tillbaka. Det var inte heller ovanligt att lägga ner några slantar
i kistan inför den sista färden. Man skulle inte gå fattig från jordelivet,
och man kunde behöva pengarna i den andra världen. En del av detta
kan vi känna igen i gravarna från Pestbacken där fynd av knappar,
hyskor och hakar var vanligt förekommande, men där också mynt, pär
lor, knivar m.m. påträffades.
Hyskor, hakar och knappar var de vanligaste fynden, och påträffa
des i ca femtio gravar. Den vanligaste typen av knapp var den så kallade
länkknappen, en knapptyp som närmast kan liknas vid dagens man
schettknapp. Såväl länkknappar som hyskor och hakar påträffades näs
tan undantagslöst vid handlederna och vid halsen. Det är tydligt att de
fungerat som knäppningsanordning för en skjorta eller liknande. Likaså
förefaller det som om hyskorna och hakarna främst hört till kvinnoklädseln, medan länkknapparna hört till mansklädseln. Även knappar
av annat slag, såsom stolpknappar, kulknappar och knappar med ögla,
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Exempel på hyskor och hakar (längst ner).
Länkknappar (mitten) och övriga knappar (överst).

har med ett undantag påträffats i mansgravar. I de gravar som innehöll en
kulknapp eller en knapp med ögla, låg denna alltid i bäckentrakten. Det
rör sig uppenbarligen om byxknappar eller knappar som suttit i bälten.
Fynd av det mer udda slaget utgjordes av örslevar och tandpetare, vil
ka påträffades i tre gravar. Redskapen, som vid kortändarna hade små hål
för en ring eller ett snöre, förekom parvis, och har troligen hängt i ett snö
re kring halsen. Örsleven användes till att ta bort öronvax med, och den
böjda formen på tandpetaren gjorde det möjligt att komma åt även på
tändernas baksida. På 1600-talet omtalas att tandpetare av metall bars
tillsammans med örslev och jaktpipa i en kedja runt halsen. När Linné på
sin väg till Skåne år 1749 kom till Virestad i Värendsbygden ger han bland
annat en utförlig beskrivning av ortsbefolkningens dräkt. I samband med
det nämner han också att det från bältet hängde små silverkedjor som av
slutades med "en örslev och en krokug tandpreka av silver".
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Uppsättningar av örslevar och tandpetare påträffades i tre gravar.

Ovan omtalas att fynd av mynt i gravar inte var helt ovanligt. På Pest
backen hittades fjorton mynt fördelade på tretton gravar. Lägger vi så
till myntet från en av de gravar som undersöktes 1952, blir antalet fem
ton. Mynten var alla i valören 1 öre och präglade under Karl XI:s och
Karl XII:s regeringsår. I de fall präglingsåren gick att avgöra, varierade
dessa mellan 1667 och 1710. Mynten låg i några fall i halsgropen på den
döde, men oftare vid någon av axlarna, eller på kistbottnen strax intill
axlarna. Myntfynden för tanken till den grekiska mytologin, som omta
lar att färjekarlen Charon, som hade till uppgift att forsla den avlidnes
själ över dödsfloden, skulle ha ett mynt i betalning. För att myntet säkert
skulle finnas till hands när betalningen skulle ske, placerades det oftast
i munnen på den döde. Denna föreställning, att själen efter döden skul
le göra en lång resa, och att den då behövde respengar, levde kvar länge
i svensk folktro, och ännu en bit in på 1900-talet omtalades på vissa håll
att pengar lades ner i kistan för att underlätta den sista färden. På vissa

Vid höger axel syns ett mynt och på bröstkorgen ligger en krokformad
tandpetare. Något djupare påträffades också en örslev.
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Myntet som präglats i Stockholm år ijio låg i en av gravarna.

håll nämns till och med att man kunde behöva muta Sankte Per för att
få komma in i himmelen. Oftast stack man in mynten under svepningen
eller lade dem i liten portmonnä. Ibland lade man dem vid sidan av hu
vudet eller i den dödes hand.
I två trippelgravar påträffades olikfärgade pärlor,
vilka alla låg i halsregionen hos två unga individer.
Ingen av dem har kunnat könsbestämmas, men san9,^*
nolikt rör det sig om unga flickor. I den ena graven
II
hittades cirka 33 hela och fragmentariska glaspärlor.
Här finns vita, gula och glasklara kubiska pärlor med
facetterade hörn, liksom svarta och blå runda pärlor
samt en hallonformad blå pärla. I den andra graven
hittades 26 glaspärlor. Förutom en liten svart oval
pärla är alla pärlor kubiska med facetterade hörn och
antingen vita eller gula till färgen. I medeltida gravar
är det inte helt ovanligt med fynd av pärlor, men dessa

Myntens placering i gravarna.
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Ett urval av pärlor från en av gravarna.

har då oftast ingått i en s.k. rosenkrans. Rosenkransen, eller radbandet
som den också kallas, var under den katolska tiden en hjälp och ett stöd
för minnet under bönestunderna. I radbandet symboliserar varje pärla
en bön, och genom att efterhand flytta pärlorna på radbandet höll man
reda på hur många böner man bad. I de medeltida gravar där rosenkran
sar påträffats, har dessa oftast legat vid skelettens fingrar eller armar,
som om den döde just bad sina böner. Efter reformationen upphörde
bruket av rosenkransar, och pärlorna i gravarna vid Pestbacken har så
ledes inget med denna sed att göra. Att de fick följa flickorna i graven
kan ses som ytterligare ett belägg för att de döda begravts i stor brådska,
och att rädslan för smittan gjorde att man inte tog tillvara något som de
hade på sig, oavsett om det var kläder, smycken eller redskap.
I fyra gravar påträffades järnknivar och i en av dessa fanns dessut
om en sax. Graven med såväl kniv som sax utgjordes av en kvinnograv,
där saxen låg vid höger överarm och kniven vid höger skenben. De an
dra tre gravarna utgjordes av två mansgravar och en grav med ett barn

2.7

Järnkniv.
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Hos en ung flicka satt fortfarande en fingerborg kvar på höger hands långfinger.
Vid sidan av fingerborgen ligger nageln.

i io-iz-årsåldern. Här låg knivarna antingen vid låret eller vid höger
överarm. Det är möjligt att en del av dessa knivar lagts ner i graven vid
sidan av den döde, men i de fall då kniven låg i höjd med lårbenet, har
den troligen suttit i en slida som har hängt i bältet.
I en grav, som sannolikt innehöll en ung flicka, ca 16-18 år gammal,
satt en fingerborg fortfarande kvar på höger hands långfinger. Det är inte
svårt att föreställa sig att döden ibland kunde komma snabbt då sådana
saker kunde få följa med i graven.
Det enda föremålet av ädelmetall utgörs av delen till ett litet hänge i
silver som hittades i graven till ett 2-3 år gammalt barn. Hänget, som är
avbrutet ungefär en centimeter under upphängningsöglan, låg på bröst
korgen och har troligen hängt i ett snöre runt halsen. I öglan fanns fort
farande en liten snörstump kvar. Då hänget endast utgör en del av något
större, är det svårt att avgöra vad slags föremål det rör sig om. En kvali
ficerad gissning är att det kan vara delen av ett litet krucifix.
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Delen till ett krucifix f
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Fragment av dåligt bevarade textilier fanns också i en del gravar. I en låg
ett större sammanvikt tygstycke invid huvudet på den gravsatte. Tyg
stycket var hopvikt i flera lager och mycket skört. Det mätte som mest
15x20 centimeter. En analys av tygstycket har visat att materialet är ull
och att det är vävt i lärftbindning. Det har inte gått att avgöra vad tyg
stycket använts till, men då två länkknappar låg i anslutning till tyg
stycket, är det frestande att tro att tyget kan utgöra resterna av en tröja.
I en annan grav låg textilrester utmed hela skelettets längd. Vid utgräv
ningen kunde vi se att tyget vikts runt den döde innan denne lades ner i kis
tan. Sammanlagt nio fragment kunde tas tillvara. De bestod av en grov ullväv där trådar knutits in och bildat en luddig yta, påminnande om en rya
matta. Textilresterna utgör troligen resterna efter en matta eller en filt.
I ytterligare en grav fanns små rester efter tyg vid vänster ben och hö
ger fot. Även dessa bestod av ull och var vävda i lärftbindning. Efter väv
ningen hade tyget valkats eller filtas. Tyget, som hade en blåaktig och
rödaktig färg, kan vara rester efter strumpor.
De bevarade tygresterna gör det inte möjligt att avgöra vad slags klä
der de döda gravsatts i, men fynden av knappar, hyskor och hakar kan
ge oss en viss vägledning om klädedräktens utseende. Som tidigare påta
lats fanns främst knappar i mansgravarna, medan hyskor och hakar do
minerar i kvinnogravarna. Att hyskorna och hakarna, vilka nästan un
dantagslöst påträffades vid handlederna och vid halsen, suttit i en tun
nare skjorta eller blus förefaller rimligt. Denna tycks då främst tillhört
kvinnodräkten. I en av mansgravarna påträffades både hyskor, hakar och
länkknappar. Hyskorna och hakarna hade sin sedvanliga placering, men
vid handlederna förekom även länkknappar. Eftersom den gravsatte man
nen här har en dubbel uppsättning av knäppningsanordningar, ligger det
nära till hands att anta att han haft två plagg på sig. Förutom en tunna
re skjorta, till vilken hyskorna och hakarna hört, kan han även ha haft
en jacka eller tröja med länknapparna.
Varför fanns det hyskor och hakar i bara en av mansgravarna? Bety
der detta att det endast är denne enda man som haft en skjorta på sig?
Knappast, den enklaste förklaringen är sannolikt att mansskjortorna
normalt har saknat knäppningsanordning vid handlederna och halsen,
vilket skulle kunna förklara avsaknaden av hyskor och hakar.
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I gravarna förekommer också knappar av annat slag. I två gravar före
kom s.k. stolpknappar. I den ena graven fanns knapparna vid handleder
na, där de troligen hållit samman ärmarna. I den andra graven låg en
stolpknapp invid kraniet. Det är möjligt att knappen suttit i en mössa el
ler huvudbonad av annat slag. Bägge gravarna var mansgravar.
Kulknappar och större knappar med ögla förekom i sex gravar. Av
placeringen vid bäckenet att döma, har de tillhört ett bälte runt midjan
Att de döde gravlagts i sina gångkläder förefaller således uppenbart,
men kan vi vara säkra på att detta skett i all hast och att den döde inte tvät
tats, gjorts i ordning och stått lik på sedvanligt sätt, för att sedan åter kläs
i sina kläder. Finns det tecken i det arkeologiska materialet som pekar mot
att det varit så bråttom att få de döda i jorden att man hoppat över de ”ru
tiner” som normalt följer på ett dödsfall? Ja - här finns flera tecken som ty
der på detta. För det första tyder valet av begravningsplats, en grusbacke
en bit från byn och långt från närmaste kyrka, på platsens speciella funk
tion. För det andra tycks platsen endast utnyttjats under en mycket kort
tid. I enskilda gravar finns tecken som tyder på brådska. Den lilla flickan
som gravlagts med en fingerborg fortfarande sittande på fingret, kan knap
past ha förberetts för sin begravning på så sätt att liket tvättats och klätts
på. Då borde inte fingerborgen ha fått sitta kvar på fingret. Detsamma gäl
ler för de ungdomar som fått sina halsband av glaspärlor med sig i gravar
na. Örslevarna och tandpetarna är saker som man normalt inte tänker sig
skall följa en död i graven men även alla andra tecken som tyder på att de
avlidna begravts i sina gångkläder.
Vi bör alltså med fog kunna påstå att det brådskat att få de döda i
jorden. Man har inte gjort sig besväret att följa de seder och bruk som
man normalt iakttog vid ett dödsfall. Kläderna man gått och stått i, och
de föremål i form av halsband, knivar, saxar, knappar m.m. som man
haft på sig, har fått följa med i graven. Det finns bara en rimlig orsak till
denna brådska - PESTEN härjade.
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PESTEN I JÄMSHÖGS SOCKEN
AV BODIL PERSSON
it

estkyrkogården i Olofström, den gamla Holje by, är en av de
gravplatser i Jämshögs socken som anlades och brukades i sam
band med pestens sista besök i vårt land. Det var en epidemi
som härjade i stora delar av södra Sverige, kom till Blekinge
hösten 1710 och höll sig kvar i olika delar av landskapet under större
delen av 1711.
Sven Edvin Salje har i sin roman Natten och brödet livfullt och dra
matiskt skildrat pestens härjningar i Jämshög med omnejd just under
dessa år. Mycket av händelserna kan nog ha ägt rum så som han skild
rar - pestens ankomst med en hemvändande båtsman, rökningen med
tobakspipor i mungiporna och med beck och tjära på gator och torg,
jakten på hundar och katter, den skendöde som redan bortburen vaknar
till liv igen, det första pestoffrets uppgrävande och inbärande i huset, de
nattliga begravningarna på kyrkogården. Det är tydligt att han har gjort
en hel del källforskningar innan han började skriva. Uppgiften om mer
än i 700 pestdöda enbart i Jämshögs socken - innefattande även nuvaran
de Kyrkhult - är också korrekt. Men annat stämmer inte alls.
Man ska dock inte glömma bort att en roman har ett annat syfte än
en historikers utredning. En romanförfattare behöver inte hålla sig till
vad som verkligen har hänt. Han försöker fånga vad som hade kunnat
ske och hur folk kan ha känt och upplevt sin situation. Han strävar efter
att levandegöra skeenden i sina romaner så att jag som läsare ska kunna
sätta mig in i hur personerna som levde på den tiden kan ha haft det.
Mycket av det som skildras i Natten och brödet och där förlagts till
Jämshög har i verkligheten ägt rum i Näsum, den andra socknen i pasto
ratet. Vår kunskap om vad som hände i dåvarande Jämshögs socken är
tyvärr mycket knapphändig. De ordinarie tingen vid Listers häradsrätt
var 1711 för farsotens skull inställda. Kyrkobokföringen från de aktuella
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åren har gått förlorad, sannolikt då prästgården brann 1803, och stadsbranden i Karlskrona 1790 ödeläde länsstyrelsearkivet. Den vetgirige
hänvisas till bevarad skriftväxling i andra arkiv, mantalslistor ”före” och
”efter”, lokala traditioner om pestkyrkogårdar o.s.v. Det gäller att ha lite
fantasi för att kunna hitta rätt ställen i de arkiv som finns bevarade.
Salje har själv i annat sammanhang - Med de våra genom sekler - be
rättat hur man 196z i samband med avloppsgrävningar hittade 38 döda
från en annan pestkyrkogård i Jämshög och hur dåvarande landsantikva
rien i Karlskrona kopplades in. Det var ett markområde som Saljes far en
gång i tiden köpt och där han själv både plöjt och harvat, ovetande om
vad som dolde sig under markytan. Utgrävningen har stannat kvar i min
net. Kanske den till och med gav honom incitamentet till att i romanens
form skildra den pestepidemi som de nu framgrävda döda fallit offer för?
I samma bok återger han - via Cawallins Herdaminnen - utdrag ur
brev från vicepastor Carlqvist, i vilka denne berättar om situationen i
pastoratet under pestens tid. ”Genom dessa brev”, skriver Salje, ”kan vi
få en föreställning om vilken panikartad fruktan som följde i pestens
spår.” Det är denna fruktan han har försökt fånga i romanens form.
Min uppgift här är inte att skriva en ny roman. Jag ska försöka kart
lägga det ”verkliga” skeendet, så som det framträder i de historiska käl
lorna, att ställa i relation till det arkeologiska materialets handfasta men
ändå begränsade utsaga. Även detta blir en tolkning, om än inte lika fri
som romanförfattarens. Min berättelse kommer delvis att påminna om
Saljes men det kommer också att finnas mycket som skiljer dem åt.

Vad Är pesten?
Det är som mycket annat en definitionsfråga. I sin vidaste bemärkelse
betecknar det bara en sjukdom som orsakar stor dödlighet. Ett exempel
på det är Pesten i Aten åren 430-427 f. Kr. Ingen vet idag exakt vilken
sjukdom det var men förslagen på vad det kan ha varit är många. Och
spelar det egentligen så stor roll vad det var? Av större intresse är de reak
tioner som farsoten framkallade.
I mer snäv nutida mikrobiologisk bemärkelse är pest den sjukdom som
orsakas av bakterien Yersinia pestis. Dess härjningar brukar traditionellt
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indelas i tre olika pandemier. Begreppet ”pandemi” kommer av grekis
kans pan + demos, som betyder ”alla folk”. En pandemi breder ut sig
”över hela världen”, närmare bestämt den vid den aktuella tidpunkten
kända världen.
Pesten, den snävt definierade, kan möjligen ha besökt Syrien och
Egypten redan omkring ioo f. Kr. Men den tog sig aldrig vidare till den
europeiska sidan av Medelhavet. Det gjorde däremot den pandemi som
går under benämningen Den Justinianska pesten. Den nådde Medelhavsvärlden år 541 e. Kr., och är namngiven efter dåvarande kejsaren i
det Östromerska riket, Justinianus. Den följde handelsvägarna upp en
bit genom Frankrike men det finns inga belägg för att den har nått Nor
den. Den grasserade sedan i flera omgångar i länderna runt Medelhavet,
men efter mitten av 700-talet höll den sig borta i nästan sexhundra år.
Den andra pandemin, betecknad som Digerdöden, drabbade nästan
hela Europa under åren 1347-1352 e. Kr. Pesten återkom sedan ständigt
under mer än trehundra år. Daniel Defoe har skildrat dess sista utbrott
i England, epidemin i London 1665. Pestkyrkogården i Holje anlades i
samband med dess sista besök i Skandinavien 1710-1713. Marseille och
Sydfrankrike drabbades 1720-1722, Polen och Ryssland 1769-1772.
Längst höll sig pesten kvar nere på Balkan. Där fanns pesthärdar ända
in på 1830-talet.
1894 var det så dags för pestens återkomst. Hongkong och Kanton
drabbades, och därifrån spreds smittan ut över världen med hjälp av
järnvägar, oceangående ångfartyg och internationell spannmålshandel.
Nu debuterade pesten också i Australien och Amerika. Den kom till
Glasgow, Oporto, San Francisco, Paris, Barcelona, för att bara nämna
några metropoler. Den fick fäste i Sydafrika och på Madagaskar, och In
dien drabbades hårt. Sommaren 1927 var den också på väg till Gävle
ombord på en norsk ångare. Fyra besättningsmän hade insjuknat på fär
den från Senegal. Hela besättningen skickades till Fejan, en ö i Stock
holms skärgård, där det fanns en karantänsanstalt. Invasionen hejdades.
Pesten steg inte i land i Sverige denna gång.
Nu hade vetenskapen trätt in i den bakteriologiska eran. Fransman
nen Alexandre Yersin identifierade pestbakterien bara några månader ef
ter dess ankomst till Hongkong och Kanton, den tredje pandemins debut.
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Bakterien kallades först helt enkelt bara Bacillum pestis, pestbacillen.
En period hette den Pasteurella pestis efter den store franske bakteriolo
gen Louis Pasteur. Numera heter den Yersinia pestis efter sin upptäcka
re. Pesten har en komplicerad ekologi, där utöver bakterien och männis
kan en hel rad olika gnagare och rovdjur, liksom ett stort antal lopparter,
är inblandade. Dess återkomst gav startskottet för en intensiv forskning
om dess natur och spridningsvägar. Mycket gjordes i Indien under 1900talets första decennier. Annat blev man inte klar över förrän efter andra
världskriget. Aktiv forskning pågår fortfarande - och i dess spår blomst
rar de vetenskapliga kontroverserna.

Dagens situation
Pesten är inte på något vis utrotad. Tvärtom betecknas den idag som en
sjukdom i kommande. Mellan två- och tretusen mänskliga pestfall rap
porteras - varje år! Vi hör inte så mycket talas om utbrotten. Pesten upp
levs ju inte längre som ett hot mot oss här i Västeuropa. Vi vet hur den
sprids och har tillgång till effektiva bekämpningsmedel. Bakterien är än
så länge känslig för antibiotika, råttorna dödas med gift och mot lop
porna biter olika insektsmedel. Dessutom sker utbrotten oftast i otill
gängliga delar av Afrika och på Madagaskar. På 1970-talet var det en
påtaglig ökning av pestutbrotten i Sydostasien. Det berodde på Vietnam
kriget och alla de ekologiska störningar det ställde till med där.
Den epidemi som blivit mest omskriven i pressen härjade hösten 1994
i Surat, en indisk industristad med flygförbindelser över hela världen. Ut
brottet var inte stort. Det orsakade knappt ens en krusning på kurvorna
i WHO:s diagram över antalet årliga pestoffer. Men västvärlden kände
sig hotad, vilket kan förklara reaktionerna i medierna. Tidningar och
TV visade hur indierna, alla utrustade med munskydd, flydde bort från
den besmittade staden.
Det sades vara lungpest, en variant som via blodiga upphostningar
från den sjuke kan smitta vidare till människorna i omgivningen. Jag
skriver ”Det sades vara...” ty diagnosen ifrågasattes. Att diagnosticera
ett pestutbrott kan nämligen vara en ganska omständlig procedur. I en
manual från det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, indelas den i
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tre steg - från ”Misstänkt” via ”Trolig” till slutgiltigt ”Bekräftad”. De
indiska myndigheterna hade inte löpt hela linan ut innan de offentligt
deklarerade att det var pest. Och när de väl gjort det kunde de naturligt
vis av prestigeskäl inte erkänna att diagnosen var osäker, eller ännu vär
re att de hade fel - om de nu hade det.

Råttor och loppor
Pestbakterien har sin normala hemvist på de sibiriska stäpperna, i Syd
ostasiens och Centralafrikas djungler och Klippiga Bergens vildmarker.
Där invaderar den olika gnagare. Många arter klarar bakteriens attack
er. De insjuknar kanske lindrigt men tillfrisknar. Hos andra utbryter
farsot, epizooti, ofta med stor dödlighet. Jägare som hanterar pestsjuka
djur kan bli smittade och insjukna, men det brukar stanna vid enstaka
fall, inte ge upphov till någon större epidemi.
För människans del är utbrott bland råttorna särskilt farliga. Både
svartråttan och brunråttan är känsliga för pestbakterien, och ett utbrott
bland dem orsakar stor dödlighet. Råttorna lever dessutom gärna där
människorna finns. Det gäller främst svartråttan, som utanför Indien
och Sydostasien är strikt kommensal [cum mensa - tillsammans vid bor
det]. Den ”delar bord” med människorna, lever på spannmål som män
niskorna lagrar för sina egna vinterbehov. Den är en god klättrare och
bor i väggar, tak och vindsutrymmen. Den är mest aktiv nattetid och
kan då höras springa i bjälklag och bakom innerväggar. Kanske låter det
ungefär som idag i hus på landet, när mössen på höstarna flyttar in från
åkrarna.
Råttorna befolkas av loppor, som smittas då de suger blod från sina
pestsjuka värdar. En smittad råttloppa blir i sin tur sjuk och vansinnig
av törst. Den biter och biter och fungerar därmed som en mycket effek
tiv spridare av smittan, i första hand till andra råttor, och när de är döda
till andra varmblodiga varelser som råkar finnas i närheten. Det gäller
både den orientaliska råttloppan Xenopsylla cbeopis, alla tiders mest ef
fektiva pestspridare, och den europeiska Nosopsyllus fasciatus, som
faktiskt hamnar som god tvåa. Den senare är visserligen en boloppa,
som helst stannar i råttboet mellan sina blodmål. Men när alla råttorna
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är döda och därför inte längre kan stilla loppans törst söker den sig ut
ur boet. Och eftersom boet befinner sig i anslutning till de mänskliga bo
ningarna slutar det med att dessa invaderas av de hungriga övergivna
råttlopporna. Människorna märker det genom att lopporna utser dem
till sina alternativa värdar. Lopplågan blir plötsligt besvärande. Om lop
porna dessutom är pestsmittade kan det bli riktigt farligt!

Osnyggheten inomhus
Den hygieniska standarden inomhus var något annan än idag. Nittio år
efter pestens besök i Jämshög beskrev dåvarande kyrkoherden Jöran Jo
han Öller hur man ofta hade både svin, kalvar, föl och smågetter i kättar
inne i stugan. Särskilt de osnygga svinen orsakade en envis elak stank,
som var besvärande för alla de näsor som inte vant sig vid den från barn
domen. Bara sällan fanns det något ordentligt avträde. Barnen gjorde
sitt tarv i stugan, de gamle i förstugan. Få ställen kunde uppvisa en ren
och sopad stuga med någorlunda dräglig lukt, och då bara vid de stora
helgerna eller då de väntade besök av prästen.
En liknande beskrivning är bevarad från hösten 1710. I ett ödmjukt
memorial önskade chefen för Kungliga Livregementet, som då var inkvar
terat i nordöstra Skåne, att allmogen flitigt skulle röka sina boningar
med enris och hålla soldaterna med svagöl. Alldeles särskilt önskade han
att all boskap, kalvar, får, svin och höns skulle ut ur stugorna, bort från
de rum där manskapet vistades, en uppmaning som allmogen struntade
i att lyda. Gissningsvis har en och annan råtta inte orsakat alltför stor
uppståndelse i detta menageri.

Symtomen
Man brukar skilja på tre huvudsakliga former av pest allt efter vilka
symtom de ger - böldpest, lungpest och blodpest.
En människa som blir biten av en smittad råttloppa insjuknar två till
sex dagar senare med akut insättande feber och lymfkörtelsvullnad. Den
typiska bölden är extremt öm. Beroende på var loppan har bitit utveck
las den i ena ljumsken, armhålan eller på halsen. Den kan bli gåsäggstor
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eller mer. En böld som brister och tömmer sig är ett gott tecken. De flesta
pestoffren dör emellertid innan det har gått dit hän, ofta redan inom tre till
fyra dagar. Dödligheten i obehandlade fall uppskattas vara 50-90 %.
Hos en del av de sjuka sprider sig bakterierna vidare till lungorna el
ler hjärnhinnorna, eller de förökar sig fritt i blodet och ger allmän blod
förgiftning - även kallad blodpest. En patient med pest i lungorna kan i
sin tur starta en epidemi av ren lungpest. Då är råttorna och deras lop
por inte längre inblandade. Istället gömmer sig pestbakterierna i de blo
diga upphostningarna. Lungpesten är inte alls lika smittsam som influ
ensan eller smittkopporna. Det beror delvis på att en patient med lung
pest inte smittar förrän i slutstadiet av sjukdomsförloppet. Då är man
ordentligt sjuk och påverkad och orkar inte röra sig ute på bygden.
Den som smittas på detta sätt insjuknar en till sex dagar senare med
akut insättande feber, frysningar, muskelsmärtor och omtöckning. Först
är upphostningarna vattnigt slemmiga, men efter något dygn kan de bli
blodiga och smittsamma. Ont i bröstet och andningsbesvär tillstöter,
snart också svårbehandlat lungödem, lågt blodtryck och cirkulations
kollaps. Om behandling med antibiotika alls ska ha en chans att lyckas
måste den påbörjas så fort som möjligt och definitivt inom 2.4 timmar
från symtomdebuten. För doktorn gäller det att över huvud taget miss
tänka lungpest och att välja rätt antibiotikum. Vanligt penicillin hjälper
inte. Ekan verksamt antibiotikum är dödligheten i lungpest så gott som
100 %. Döden inträder redan inom en till tre dagar.
Blodpesten slutligen har ett ännu snabbare förlopp. Det finns beskriv
ningar på hur personer har varit till synes helt friska, eller åtminstone har
uppfört sig som friska, fram till det ögonblick då de trillar samman och
dör. Vid blodpest förökar sig bakterierna fritt i blodet. Det kan utvecklas
redan från början men kan också vara en komplikation till en ursprung
lig böld- eller lungpest. Symtomen är ganska allmänna - akut insjuknan
de med feber, frysningar, magont, illamående och kräkningar. Blodpest
kan ge upphov till små punktformiga blödningar i skinnet, och det kan
leda till att blodet levrar sig okontrollerat lite varstans i blodkärlen. Blod
kärl kan täppas igen och möjliggöra utveckling av kallbrand i den kropps
del som är beroende av flödet genom kärlet, till exempel ett finger eller en
fot. Slutligen inträder lågt blodtryck och cirkulationskollaps. Dödligheten
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i blodpest var förr precis som vid lungpest i det närmaste too %. Även
med dagens moderna behandlingsarsenal är prognosen mycket dålig och
utgången oftast dödlig.

Att diagnosticera pest
Diagnosen ”Pest” är svår även då bakterien är känd och man vet vad
man ska leta efter. Det framgår tydligt om vi granskar vad som skrevs i
den brittiska läkartidningen British Medical Journal sommaren och
hösten 1900. Pesten hade kommit till London, Glasgow och Cardiff,
men vilka var det som drabbades?
Pestens symtom är inte sådana att de lämpar sig för en snabb diagnos,
kunde man läsa i början av september år 1900. En person kunde ha lung
inflammation, en annan en svullnad i nacken, en tredje kunde vara om
töcknad som vid solsting, medan en fjärde led av diarré. Att dessa olika
sjukdomsyttringar skulle ha samma orsak verkade inte särskilt sannolikt,
och det medförde att det var svårt att hindra pestens insläppande. Ett miss
tänkt fall kunde bara bekräftas genom mikroskopi och bakteriologi. Och
det tog ju tid. Nästan lite uppgivet konstaterade experterna i London att
pesten kunde härma nästan vilken annan välkänd sjukdom som helst.
Även i Glasgow kan vi mellan raderna ana, att en och annan doktor
för hundra år sedan hade problem med att ställa rätt diagnos. Pestens
debut var långsam och oregelbunden, och de tidiga fallen kunde diag
nosticeras som halsfluss, lunginflammation, diarré, barnsängsfeber. De
hudutslag som ibland sågs vid pest påminde om det sena stadiet av fläcktyfus. Det enda symtomet av värde var bölden. Den slutliga diagnosen
byggde på bakteriologiskt påvisande av pestbakterien.
Går vi ytterligare några hundra år bakåt i tiden kan vi läsa vad Col
legium Medicum i Stockholm, föregångare till dagens Socialstyrelse,
skrev vid pestens ankomst dit sommaren 1710. Detta var långt före bakteriologins genombrott, och hela sjukdomsförloppet och pestens orsaker
beskrevs och förklarades på helt andra sätt:
Bland alla allmänna smittosamma sjukdomar, som härrör av en
förgiftad oren luft, bör Pestilensen billigt hållas för den gruvligaste
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och farligaste. Farlig kallas hon i anseende till den stora allmänna
fara som då utan åtskillnad hänger över alla; gruvlig i betraktan
de av det häftiga mord och våld hon övar bland alla utan att läm
na rådrum eller tid att betänka sig.
Vid denna tid trodde man att illaluktande ångor från exempelvis avfall
och sumpmarker kunde vara sjukdomsframkallande. Därför gällde det i
första hand att analysera själva luften och dess egenskaper. Först därefter
diskuterades symtomen hos den enskilde drabbade individen. Jag vänder
här på ordningen och börjar med de individuella symtomen.
Collegium Medicum konstaterade inledningsvis att kännetecknen på
om en person var angripen kunde variera från en person till en annan. I
skriften följde sedan en lång uppräkning av symtom, de flesta ganska
allmänna. Först efter två, tre dagar kom det typiska - pestbölden, en
stenhård mycket öm svulst, som kunde sätta sig under hakan, armarna,
bakom öronen eller i ljumsken, blånade och mognade. Som ytterligare
hjälp i diagnostiken lade man till det epidemiologiska argumentet, kun
skapen om en sjukdom i grannskapet som skördade många dödsoffer.
Då kunde man inte längre tvivla på att det var pesten, stora döden, som
var i farten.
Men denna stora dödlighet fanns ju inte då de första fallen insjukna
de. Man behövde därför diagnosticera själva luften, den som man trod
de var orsaken till att så många blev sjuka. Förändringen i luften måste
ju rimligen ha föregått sjukdomsutbrottet.
Ett glas mjölk eller ett nybakat bröd som lämnats ute i det fria över
natten, hur såg det ut på morgonen? Var brödet mögligt? Dödade det
hundar som man kastade det till? Och krut som man tände på, hur
spred sig röken? Det var ett dåligt tecken om den ringlade lågt och inte
ville stiga uppåt. Fara var också på färde när både stort och smått bo
skap dog, sparvar och svalor hittades döda på marken och mask och
ohyra visade sig på åker och äng. Andra säkra tecken var hunger och
dyrtid, vått, ostadigt och illaluktande väder, krig och fältslag, liksom
slutligen konstaterandet att pest redan härjade i grannskapet.
Detta sista konstaterande kan nog vem som helst även idag instäm
ma i. En smitta som redan fanns i en by kunde lätt söka sig till andra
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byar i närheten. Hunger och dyrtid ökade behovet av spannmål utifrån,
och med spannmålen kunde följa fripassagerare - smittade råttor eller
kanske snarare deras loppor. Krig ökade också befolkningens rörlighet.
Arméer marscherade och vanligt folk tog till flykten. De åtgärder myn
digheterna genomförde för att hindra pestens spridning, däribland ka
rantäner och kontroll av resande, var inte populära. Det var svårt nog
under fredstid att få dem att fungera, än värre naturligtvis då i samband
med krig och fientliga trupprörelser.
Men bröd som möglar över natten och småfåglar som faller döda till
marken, det har vi idag svårt att förklara. De bör istället ses som tecken
på den tidens lärda föreställningar om pestens natur - att pesten upp
stod av förgiftad luft. När många människor dog var det slutstadiet i en
lång process, där hela naturen hade blivit förgiftad. Och utvecklingen i
naturen stod i nära förbindelse med utvecklingen hos de människor som
vistades i området. Mikrokosmos och makrokosmos hörde samman och
var beroende av varandra.
Och över alltsammans hade Gud sista ordet. Det finns med redan i ti
teln på Collegium Medicums pestskrift - en kort underrättelse om hur
man bör förhålla sig, då Gud straffar land och rike med en grym ”Pestilentialisk Farsot”. Collegium Medicum konstaterade att Gud hade beha
gat hemsöka folket i Polen, Preussen och Litauen med en svår smittosam
farsot. Nu hotades fäderneslandet. Av de tre medel den friske kunde ta
till för att skydda sig var det andliga det allra viktigaste. För att blidka
Gud måste folket visa en sann omvändelse och en botfärdig syndaånger
och innerligt åkalla Gud. På andra plats kom åtgärder till det allmännas
bästa och först på tredje plats råd till var och en i synnerhet.
Vad var det då för mänskliga handlingar som Gud ville straffa genom
att släppa lös denna pestepidemi? Det nämner inte Collegium medicum.
Vill vi veta det får vi gå till annan litteratur. Jag har här valt Johann
Arndts bönbok Paradijs Lustgård, den version som trycktes i Stockholm
1695. Han räknar upp en hel rad dödssynder som orsak till Guds vrede högfärd, okyskhet, girighet, obarmhärtighet, obotfärdighet. Samtliga,
förutom aspekter av okyskheten, är förklaringar som befinner sig långt
från dagens moderna bakteriologi. Arndt var lutheran men med en drag
ning åt medeltidens mysticism. Hans bönböcker och postillor blev mycket
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populära under 1700- och 1800-talen, särskilt bland pietister och herrnhutare, den tidens väckelserörelser.
En person som sannolikt var väl bekant med budskapet i Arndts
böcker var Siegfrid Leopold, en av de få läkare som fanns i Skåne och
Blekinge vid tiden för pestens ankomst. Han bodde på Snäckestad, en
stor gård i Vånga socken i nordöstra Skåne, inte så långt från Jämshög.
Han hade invandrat från Tyskland och på hans gård bedrevs internatun
dervisning för bättre bemedlade, bland annat i pietismens läror.
Av detta syns inte ett spår i det brev som Leopold skickade till vice
guvernören över Skåne, Carl Gustaf Skytte, i november 1710. Istället ger
han en engagerad utförlig beskrivning av sin syn på pestens spridning ytterligare en förklaringsmodell. Pesten kom enligt honom inte alls från
någon allmänt förgiftad luft. Nej, den kom ”per contagium från den ena
Människan på den andra”. Giftet utdunstade från de sjuka och döda
och letade sig sedan via andningen, svettgångar och porer i huden in i de
friska. Ju mer det vandrar från den ene in i den andre ju våldsammare
och häftigare blir det. Det är ett eskalerande förlopp med allt fler pestoffer och allt kortare tid mellan insjuknande och dödsfall. Löreteelsen
visade sig dock bara i vissa byar. I Näsum, kyrkbyn en dryg kilometer
från det hårt drabbade Västanå till exempel, var allt fortfarande friskt.
De olika förklaringsmodellerna gick mycket väl att förena med var
andra. Olika myndighetspersoner hade dock en tendens att betona olika
punkter i resonemanget. Som en konsekvens av det kunde också rekom
mendationerna om vilka åtgärder som borde sättas in se helt olika ut.
Den förgiftade luften, i de lärda kretsarna kallad miasma, troddes kun
na utlösa en spontan övergång av andra sjukdomar i den farliga pesten.
Luften måste således renas. I Leopolds beskrivning är det bara luften
kring de sjuka som är giftig. Pesten är något som kommer utifrån per
contagium. Lösningen heter avspärrningar, resandekontroller och hälsopass. Över alltsammans vakar slutligen Gud. Hans vrede är väckt,
och han skickar pesten som straff för folkets synder. Gud måste bevekas
genom syndaånger, böner och ett klanderfritt liv. Det är det viktigaste
av allt. Gör man inte det hjälper inget annat heller. Det trodde nog dok
tor Leopold också, även om han inte skrev det rent ut.
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Larmklockorna ringer
Doktor Leopold hade således fått klart för sig vad som var på gang i
grannsocknen Näsum. Och Näsum var, som jag tidigare skrivit, annex
till Jämshög. Hans brev är det allra tidigaste som signalerar att något
farligt är på gång och uppmanar myndigheterna att agera.
En häftig smittosam sjukdom hade infunnit sig i Västanå by i grann
socknen Näsum. I en gård hade inom tio dagar tio personer dött. Den
elfte hade fått pestpulver, levde ännu och hade en böld - ett gott tecken.
Om det skedde brukade de komma ifrån det med livet, konstaterade
doktorn. Ytterligare fem personer var döda och sju sjuka i andra gårdar
och hus.
En hustru från grannbyn Sibbarp var med vid likfärden i Västanå. Så
snart hon kom hem blev hon sjuk och dog. En piga i Östa by berättades
också vara död. En inkvarterad ryttare i Västanå som gjorde likkistor åt de
andra, blev också sjuk. Men han hade fått pestpulver att bruka och levde
fortfarande. Vad detta pestpulver innehöll nämner doktor Leopold inte.
Somliga dog nästan inom 24 timmar, andra efter två eller tre dagar.
Doktorn hade iakttagit säkra tecken på ett ”Pestilentialiskt gift”, svarta
och blåvita prickar, och hos somliga bölder. Han försäkrade åter att de
som fick bölder brukade bli vid liv, bara de fick skötsel och hjälp.
Denna sjukdom är kommen till Västanå med en Båtsman från
Karlskrona som hade sin hustru och Barn i Västanå, vilka tillhopa
är döda. Och Emedan infektionen sig så utsprider, och så många i
en gärd, hus eller By därigenom dör, den sig också från den Ena
Byn till den andra med de inficierade transporterar, så måste sådant
inte förtigas utan höga Vederbörande ges tillkänna, pä det en och
annan förordning göras kunde på vad sätt de närvarande igenom
inhibition av umgänge och kommunikation kunde preservera.
Snabba insatser var nödvändiga! Om giftet fick 24 timmar på sig stod
det sedan inte i någon läkares makt att hjälpa dem.
Leopolds brev är daterat den 26 november. Båtsmannen tillsammans
med hustru och nyfött barn hade alla begravts föregående söndag, den
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zo november. Detsamma gällde pigan från Östa och ytterligare tre per
soner från Västanå by. Fram till den 4 december begrovs ryttaren som
hjälpt till att göra likkistor, hustrun från Sibbarp och ytterligare tjugo
nio personer. Det var fortfarande tillåtet att begrava de pestdöda i ordi
narie kyrkogård. Direktiven som sade annat hade ännu inte kommit.
Vi kan ana att prosten Sorbonius i Jämshög och hans svärson, vicepastorn Carlqvist, hade en del att göra. Myndigheterna måste underrät
tas, och om inte dagen räckte till fick man ta natten till hjälp. Natten
mellan måndag och tisdag var det dags för herr Jens att fatta pennan.
Han skrev direkt till Magnus Stenbock, guvernör över Skåne och segra
re i slaget vid Helsingborg nio månader tidigare.
Den giftiga pesten hade för några dagar sedan smugit sig in i hans
annex Näsum. Det var gruvligt att beskriva, och han vågade inte längre
tiga om det. Sådana säkra tecken visade sig att man inte längre kunde
tvivla - pestbölder, bruna och blå fläckar, öde och utdöda hus.
Brevet adresserades till ”Hans höggrevlige Excellens och Landets
Guvernör, Greve Magnus Stenbock, ödmjukast, Malmö”. Det var på ut
sidan prytt med en våglinje med flera kors samt uppmaningen att det
skulle ”befordras skyndsamt från fjärdingsman till fjärdingsman anting
en hans höggrevlige Excellens träffas på vägen eller i Malmö.” Brevet
”avgick ifrån Gemse d 29 Nov kl 4 i Ottemål”.
Dagen därpå var det så dags för Eric Jacob Bagge, löjtnant vid Södra
Skånska Kavalleriregementet, att skicka sin rapport till viceguvernören.
Han vistades en bit ifrån händelsernas centrum och var inte ansvarig för
de trupper som var inkvarterade där. Men även han kände varningsklockorna ringa. Han ansåg att soldaterna borde dras bort från de smit
tade byarna och förläggas på frisk ort. Det skedde också - med resultat
att pesten spreds vidare, ty soldaterna hade den objudne gästen med sig
i bagaget.
Löjtnanten skildrade hur den förskräckliga sjukdomen tilltog allt
mer. Det måste ofelbart vara pesten, eftersom inte bara åtta eller tio per
soner dog utan tjugo och trettio. Även löjtnanten hade hört att en båts
man som kommit resande från Karlskrona skulle ha haft smittan med
sig.
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Prosten Sorbonius brev den 29 november iyio
”Om sjukdomens inritande i Näsums socken”.
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Vad säger då alla dessa skildringar om synen på den objudne gästen? Hur
konstaterade man att det var pest som utbrutit? Ja, alla poängterade den
höga dödligheten. Epidemin grasserade för fullt. Det gick inte längre att
blunda för det katastrofala i situationen.
Löjtnanten nöjer sig med att nämna antalet smittade och döda. Präs
ten nämner de typiska tecknen, bölden och fläckarna. Medicinaren slut
ligen har det mest utförliga resonemanget. Manifesta tecken på ”ett pestilentialiskt gift” var också för honom fläckarna, svarta och blåvita prick
ar, samt hos somliga bölder. Dessa senare hade en chans att klara sig. De
”plägar att bli vid livet, när de kan få skötsel och hjälp”. Men om nu så
många insjuknar samtidigt, vilka finns då kvar som kan ge denna ”sköt
sel och hjälp”?
Leopold räknade också upp en rad mer allmänna symtom. Han po
ängterade det snabba förloppet, från mindre än zą timmar till tre dygn,
liksom vikten av snabbt insatt behandling - ”om giftet får zą timmars
tid, så står det sedan inte uti någon Medici makt att hjälpa dem”.
Som vi minns konstaterar man även idag att en behandling för att ha
en chans att lyckas måste påbörjas inom zą timmar från insjuknandet,
helst ännu tidigare. Bölderna och fläckarna är båda symtom som passar
bra in på böldpest respektive blodpest. Patienterna med bölder har hela
tiden haft bättre chans att klara sig än de som drabbades av fläckarna,
blodpesten. Då som nu var prognosen för de senare mycket dyster. De
överlevde inte.

Den INITIALA SPRIDNINGEN
Vad kan vi då säga om inledningsstadiet, det som i Glasgow beskrivs
som så undflyende och långsamt? Ja, i Näsums begravningslängd saknas
datum för dödsfallen, vilket gör kronologin svårfångad. I de socknar
där prästen varit mer generös med upplysningarna var mönstret i så gott
som alla gårdar detsamma. Det började med ett pestoffer. Därefter kom
en lugn fas om två till tre veckors tid, lagom för att invagga alla i en falsk
trygghet. Sedan exploderade epidemin med en lång rad snabba insjuknanden och dödsfall. En gård kunde drabbas mycket hårt medan en an
nan inte alls berördes. Om det var känt att pesten gick i grannskapet,
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särskilt om det första dödsoffret hade besökt smittad ort, kunde diagno
sen ställas tidigt. I annat fall reagerade man precis som i Västanå först
då epidemin exploderade.
Båtsmannen som förde pesten till Västanå begrovs samtidigt med
hustru och nyfött barn den zo november. Men redan en vecka tidigare
hade två små barn från den hårt drabbade gården Västanå iz blivit be
gravda. Båtsmannen har därför sannolikt skickats hem redan i slutet av
oktober och avlidit någon gång i början av november. Örlogssäsongen
var nämligen till ända och i Karlskrona kunde krigsfolket inte stanna
kvar. Där hade de varken mat eller husrum.
Den z8 oktober hade 197 skånska enrolleringsbåtsmän kommit hem.
Dagen därpå avtågade 57 landskonstaplar och artilleribetjänter hem till
de skånska och halländska fästningsstäderna. De förväntades anlända
till Edenryd och Skåne den 1 november. Redan i mitten på oktober hade
Z40 man från major Silfversparres Regemente - även kallat Kronobergs
Infanteriregemente - skickats hem. Vilken väg de tågade förtäljer inte
historien, däremot berättar kyrkoboken från Ysane att fyra av soldater
na begrovs där, en den Z3 oktober, de övriga dagen därpå. En båtsman
från Norje gjorde dem också sällskap. Ingen dödsorsak finns noterad,
men med stor sannolikhet har det rört sig om pest. Visserligen försäkrar
prästen, att en 17 veckor gammal gosse i Norje, som begrovs den 30 ok
tober, skulle ha varit ”den förste som dödde af pesten”. Men han måste
ju ha fått smittan någonstans ifrån, rimligen då från Karlskrona.
Detta antagande stöds också av händelseutvecklingen i andra Blekingesocknar och i angränsande områden av Småland. I Väckelsång och
Tingsås socknar började dödligheten med soldater och båtsmän på upp
marsch från Karlskrona. I södra delen av Bräkne Hoby socken explodera
de epidemin andra veckan i december. Möjligen var även här en båtsman
den som startade epidemin.
I Karlshamn kände magistraten i mitten av januari att det var fara å
färde. Ryktet gick att pesten var i Jämshög, där stadens kämnärsnotarie
och en handelsman nyligen varit på besök. De hade inte ansökt om tilllåtelse för sin resa, och när de återkom hade de smugit in i staden utan
lov. Det började bli hög tid att utse en lämplig begravningsplats, mena
de magistraten och utsåg gemensamt ett som de tyckte lämpligt ställe.
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Men det kallades i folkmun ”stegelplatsen”. Stadsborna vägrade låta be
grava sina döda där, och när de den zz februari tvingades till det svara
de de med upplopp, bar tillbaka sina döda in i staden igen och placera
de dem på den ordinarie kyrkogården.
I början av april omtalas ett annat ställe, Bodelstorpslyckan, som in
vigt till kyrkogård. En sådan plats kunde, genom att den var invigd, till
nöds accepteras. Inga fler upplopp finns rapporterade från Karlshamn.

Karlskrona - inkörsporten
Allt tyder på att Karlskrona var inkörsporten för smittan. Därifrån
spreds pesten över hela Blekinge, till nordöstra Skåne och sydöstra Små
land. Men varifrån hade den då kommit till Karlskrona? Ja, det var ett
led i en större våg genom Centraleuropa. Pesten hade kommit till Dan
zig sommaren 1709, till Baltikum våren därpå, tagit sig över till Finland
och Stockholmstrakten sommaren 1710, och från Stockholm följt med
kronoskepp till Kalmar någon av de första dagarna i september.
Den del av flottan som höll till i Finska Viken hade i början av som
maren besökt Reval, där ”fläckfebern” just då grasserade. Smittan tog
sig ombord och orsakade snart massinsjuknande och många dödsfall.
Sannolikt har det åtminstone delvis rört sig om pest. De sjuka vårdades
vid eskaderns station i Björkösund i Finska Viken, och ett skepp däri
från kan ha fört smittan till Karlskrona. I mitten av september lastades
nämligen de kvarvarande sjuka ombord på ett sjukskepp, som den zo
september avseglade dit.
Pesten i Karlskrona har av allt att döma startat någon gång i oktober
1710. Med hänvisning till redan inträffade dödsfall undertecknade
landshövdingen Adlersteen den z november sitt Reglemente i arton punk
ter ”till hämmande af smittosamma siukdomen i Provincien Bleking”.
Men Amiralitetskollegium brydde sig inte. Enligt dem gällde reglemen
tet inte flottans folk. De ansåg att landshövdingen minsann inte skulle
ha någon bestämmanderätt över dem. Revirstriderna mellan honom och
amiralitetet var i full gång.
Kan dessa stridigheter ha bidragit till att pesten spreds som den gjor
de över Blekinge? Smittan var ju inkommen med folk från flottan och
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var uppenbarligen inne i sitt pyrande inledningsstadium samtidigt som
man glatt skickade hem infanterister och båtsmän i hundratal över hela
södra Sverige. På många orter kan man se att epidemin börjar just med
några ryttare eller en båtsman, och ett par veckor senare kommer explo
sionen bland lokalbefolkningen.

Karantäner och andra förordningar
Det var väl känt av myndigheterna att pesten kom utifrån. Doktor Leo
pold hade ju efterlyst åtgärder från ansvariga myndigheter, och sådana
hade också vidtagits på olika nivåer - sedan flera år tillbaka. Kungliga
Rådet i Stockholm hade redan hösten 1708 skickat ut direktiv om upp
sikt med resande från orter där pesten förekom. Då rörde det sig om Po
len. Sommaren 1709 anlände smittan till Danzig och Königsberg. Nya
förordningar utgick med instruktioner om hur man skulle förhålla sig
med ”ankommande Skeppare, Sjöfolk och Passagerare ifrån de orter,
där smittosamme Sjukdomar är”.
Inför 1710 var situationen besvärlig också av andra anledningar. Vin
tern 1708-1709 hade varit den kallaste i mannaminne. Skörden hade
slagit fel. Karl XII hade förlorat slaget vid Poltava. I december 1709, när
Kungliga Rådet lät sitt ”Påbud om Fem allmänna Faste- Bot- och Bönedagar” för år 1710 gå till trycket, hade dessutom dansken landstigit i
Skåne och förberedde sin framstöt mot Blekinge och den svenska örlogsflottan. Och pesten var i antågande. Nog kunde det behövas en extra
femte bönedag!
Sommaren 1710 spreds så pesten i hela Östersjöregionen. Flera nya
förordningar såg dagens ljus. De tidigaste dödsfallen i Stockholm inträf
fade sannolikt redan i slutet av juli, men precis som i dagens Kina dröj
de erkännandet. Fortfarande i början av september handlade förord
ningen bara om farkoster och passagerare som anlände från smittade
orter. Kungliga Rådet flyttade till Arboga, och den 24 oktober utfärda
de man en förordning med karantän runt Arboga - till skydd för Kung
liga Rådet självt.
Fyra dagar senare stängde Magnus Stenbock Skånes gränser för re
sande utifrån. Alla måste kunna visa upp sundhetspass som visade att
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Träsnitt av Samuel Donnet föreställande liktransporter under
pestens härjningar i Danzig 1709. Lägg märke till de många piprökarna.
Att röka ansågs hindra smittspridningen.
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man kom från en frisk ort. Vid gränserna skulle de resande rökas, innan
de fick resa vidare. Instruktioner gavs också om hur brev från misstänk
ta orter skulle behandlas och om rengöring på offentliga platser. Svinen
skulle ut ur städerna. Alla anbefalldes skaffa ”rökverk” att ha i bered
skap och alla var skyldiga att rapportera misstänkta pestfall. Slutligen officerare med militärt vaktmanskap skulle ligga på gränsen vid de sto
ra allmänna vägarna, allmogen skulle bevaka de mindre.
Kungliga Rådets rikstäckande förordning för farsotens hämmande
stadfästes i Arboga den 8 november. Medlemmarna i Kungliga Rådet
hade läst och låtit sig inspireras av Stenbocks Pest-Ordning. Men den be
hövde kompletteras. Så tillkom i den sjuttonde av nu tjugofem punkter
den kontroversiella bestämmelsen om begravningen av de pestdöda. De
skulle grävas ner djupt ”i avsides backe ... genast, utan någon svepning
eller ringaste andra ceremonier, gravöl, process, bårkläde eller annat
slikt”. Inte ett ord om att backen skulle vara invigd. Det var en order
som gick stick i stäv med vad som ansågs vara en ärbar begravning - en
order som skulle ge både befolkningen och de lokala myndigheterna
mycket problem.

Tillståndet i pastoratet
Jämshögs socken var snart mer eller mindre omringad av pestsocknar.
Men var socknen verkligen så beryktad för farsot som Karlshamnsborna hävdade när de ställde sin kämnärsnotarie mot väggen? Vad går att
hitta i arkiven om det?
Prosten Sorbonius berättade den 4 december i brev till biskopen om
tillståndet i pastoratet. Det var eländigt, ”dock Gudi lov inte här i byn,
eller de gårdar här omkring i Socknen”, men väl i annexet Näsum. Där
hade nu över fyrtio människor avlidit. Vicepastorn var överhopad med
ämbetsuppgifter. På honom låg hela bördan, och det kunde han omöjligt
stå ut med i längden. Han ”måste predika om Söndagen, då många lik
begraves, många folk kommuniceras och mycket annat förrättas”. Det
gick ingen dag däremellan utan att han kallades på sockenbud, och ibland
måste han resa så lång och elak väg på skogarna, att orenligheten gick

53

mm Songi.
EórorbnnDe glólmwrffalĄ ofy&mw
neurs óftocr £ertigbömmet ©fane
ntterliaare

ororbntng ocf) fflitjiait
•ŁniruletcS

®ib ben frmffofamme SabrfcfcnS annalfanbe/
ffall uti ^ertjgbómmct ©fane förfaras/ oa)
om be nuibl/ fem/ till at genom touts my
betnma od) aftvårja ©iutbemmené totjba*
re Utbrcbanbe / funne nötige

finnas.

(Siftoen SOlalmó ben zs Noremb: åbr 1710.
@353=63580153530
$ U Jl ©/
Srgcft fjooé Oibcafjum ^«bfteger/ Gub. oej Ae. Car.S5»ftt.

^cfs*£■ *iZ

. f- t

Zz//A'

----- äd.

z /

;

7■• gtr
Ci i"
'Zt-rt-t af/tj*'.

I Magnus Stenbocks ”Ytterligare Förordning och Anstalt” kompletterades
den första pestordningen, då man fått kännedom om att pesten brutit ut i Skåne.
Denna förordning blev uppläst från predikstolen i Helsingborg
Annandag Jul iyio.
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hästen upp under buken. Dagarna var korta, och det var knappt han
kunde komma fram om aftonen innan kvällsmörkret föll.
Sedan sjukdomens början hade man haft nattvardsgång i både Näsums och Jämshögs kyrka söndag, apostladag och vanlig veckodag, men
det hjälpte inte. ”Så är dock gemene man så sinnad att om de blir sjuka
och 14 dagar tidigare varit vid Herrans Nattvard, åstundar de betjänas
på deras Sotesäng.” Prosten var gammal och kunde inte ge mycken hjälp.
På eget bevåg hade han engagerat en studiosus Carl Gustav Radick att
hålla i predikan, och han bad nu om biskopens tillåtelse att låta denne
få fortsätta. Vilket han fick.

Ett ”riktigt” döende - en hedervärd begravning
Befolkningen hade en bestämd syn på hur ett riktigt döende skulle gå
till, liksom vad som utgjorde en hedervärd begravning. Släkten samla
des, man hade likvakor och begravningskalas. Siegfrid Leopold notera
de hur smittan spreds via en hustru från Sibbarp som varit med vid en
likfärd i Västanå. Han skrev också om den hjälpsamme ryttaren som
gjort likkistor åt de andra, blev sjuk, och så småningom också dog. Präs
ten i Oppmanna inte så långt därifrån gjorde liknande observationer. I
den först drabbade gården i Söndraby dog minst elva personer. Den ene
drängen efter den andre anlände för att göra likkistor - för att sedan
själv drabbas av samma sjukdom. Det sista pestoffret var en piga som
tjänade i Kiaby. Hon gick hela vägen därifrån till Söndraby för att klä
sin brors lik och göra honom fin inför begravningen. Hon ”blev ock
strax sjuk och gick till Möllery där hon blev död”.
Ett smittat hus var farligt att gå in i. Det visste myndigheterna och
det var en anledning till att man ville inskränka på begravningskalasen.
Den döde skulle därför genast, ”utan någon svepning eller ringaste an
dra ceremonier, gravöl, process, bårkläde eller annat slikt” befordras till
jorden.
Vi återvänder till Näsum. Andra Advent begrovs tjugotvå personer.
Tredje Advent var antalet tjugosex. Och pesten fortsatte skörda dödsof
fer. I början av februari var det tilltagande platsbrist på kyrkogården.
Sockenborna önskade att en annan plats skulle bli invigd. I annat fall
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fruktade vicepastorn att de åter skulle öppna gravar, som redan var upp
fyllda med lik och överhopa dem med ännu fler likkistor.
Här har vi en möjlig förklaring till Kungliga Rådets förordning om
de pestdödas nedgrävande i backen. Förbudet mot begravning på kyrko
gården hade en praktisk sida med grund i tidens medicinska idéer. Pro
blemet var bara det att befolkningen hade en annan syn på saken. Ty i
vanliga fall var detta något som användes som straff. Det gällde i första
hand grova syndare och illgärningsmän som avrättats. Det gällde också
folk som berövat sig själva livet, där det inte fanns den minsta förmild
rande omständighet. Innan en självspilling begrovs var det förhandling
ar vid tinget. Där var de anhöriga ofta duktiga på att föra fram förmild
rande omständigheter - med resultat att den döde hamnade på rätt sida
om kyrkogårdsmuren.
Och nu gavs inte en chans att påverka någonting. De pestdöda skul
le bara grävas ner i närmaste backe. Inte underligt att befolkningen rea
gerade! Förordningen, daterad den 8 november 1710, anlände till Guvernementet i Malmö den 8 december, sannolikt ytterligare något sena
re till prästgården i Jämshög.
Vicepastor Carlqvist kunde inte som en del andra präster fortsätta
som vanligt och låtsas att han inget sett och inget hört av Kungliga Rå
dets förordningar. Eftersom hans svärfar var prost måste han föregå
med gott exempel. Han försökte därför så gott det gick förmana sina
församlingsbor att följa överhetens befallning. Svaret han fick var att så
länge det fanns rum tänkte de inte gräva ner sina döda på något annat
ställe än på kyrkogården. ”De hade givit Konungen sin skatt och skull,
var varken Tjuvar eller Skälmar. Kyrkogården hörde dem till, De skulle
begrava sina döda där.”
Vicepastorn gjorde ett nytt försök på nyårsdagen. Det kunde ha slu
tat riktigt illa, då han förklarade att han inte mot överhetens order kun
de begrava de döda med de brukliga ceremonierna.
[...] kringställde de mig efter sluten Gudstjänst på Kyrkbacken
med Järnstänger Hackor och Spadar, hotandes att om Jag inte ef
ter vanligheten ville begrava deras döda så ville de visa mig något
annat, driva mig från Kyrkan, Predikstolen och Församlingen,
Jag hade inget mer hos dem att beställa.
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Med stor vånda lämnade han de döda obegravda men lovade att till Tret
tondagen höra med prosten. Denne tycks ha varit mer pragmatiskt lagd.
Han sköt frågan vidare uppåt i hierarkin. Man skulle konferera med bi
skopen och konsistoriet, och i väntan på svar därifrån rekommenderades
vicepastorn av fruktan för fullkomligt uppror och sin egen osäkerhet, ”så
vida inte deras begäran fullgjordes” att sköta ämbetet som vanligt. ”All
mogen vill inte, att deras döda ska begravas på andra ställen än i Kyrko
gårdarna. De är som vore de galna när annat omtalas.” rapporterade
prosten Orstadius i Karlshamn till biskopen några dagar senare.

Prostens sjukdom och död
Prostens sjukdom tilltog efter Trettonhelgen och han avled slutligen den
24 januari. Än var det friskt i själva Jämshög och prosten hade inte dött
i pesten. Begravningen planerades till andra veckan i februari och pro
sten Orstadius i Karlshamn vidtalades att hålla likpredikan.
Men landshövdingen var av annan mening. Eftersom farsoten härja
de i pastoratet, ville han inte tillåta någon sedvanlig begravning. Mot ett
tusen daler silvermynts vite beordrades prostinnan att före nästa söndag
en kväll i all tysthet ”befordra liket till jorden”. Det var en ofantlig sum
ma pengar. Prostinnan hade inte mycket att välja på. Lördag afton blev
prosten begravd i all stillhet. Och vicepastorn klagade hos biskopen. I
Jämshögs socken var än så länge bara ett par avlägsna bondgårdar smit
tade. Skulle man då inte få lov att begrava någon med de vanliga cere
monierna ens i de fall, där bevisligen den döde hade avlidit på en ren och
obesmittad ort av en långvarig, icke smittosam sjukdom?

Ett ”hårt och o hörsamt" folk
Folket var enligt vicepastorn ”hårt och ohörsamt”. De vägrade lyda ho
nom. De krävde istället att han skulle rätta sig efter dem. Hur skulle han
få förordningarna åtlydda, när inte ens kronobetjäningen vågade sig dit
upp för att hjälpa honom? Och så berättade han vad som hade inträffat
vid pestvakten vid Östa by, på gränsen mellan de båda socknarna Näsum och Jämshög. Vaktplatsen ingick i Magnus Stenbocks cordon sani
tarie, försöket att kontrollera och spärra resandeströmmen in i Skåne
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och genom det hålla pesten borta från guvernementet. Vid Östa var det
som vi har sett tvärtom - pesten fanns i Skåne och skulle helst hållas
borta från Jämshög. Platsen bemannades med en korpral och ett par sol
dater. Så en dag kom en ryttare från smittad ort. Då den vakthavande
korpralen vägrade släppa in honom i Östa by, började otrevliga saker
hända. Korpralen hotades med laddbössa, blev driven från sin post och
”nödgades hemligen med stor fara, retirera hit upp till Gemsiö”.
Än värre saker hände några veckor senare. Åhörarnas hjärtan var nu
så förbittrade, skrev Carlqvist, att den ene inte unnade den andre livet.
De försökte på allt sätt smitta ner varandra inbördes. Östa byamän kun
de berätta, hur en fjärdingsman i Gonarp, senare död, hade grävt upp en
av de första som dött i Östa av farsoten och som begravts i Näsums kyr
kogård med alla sina gångkläder. Han hade slagit ut bottnen på kistan,
tagit ut kläderna, och enligt rykten i byn nattetid i hemlighet spridit ut
dem i husen. Inte osannolikt, trodde Carlqvist. Epidemin hade tagit fart
igen. Men inte nog med det. När åtta av byamännen gick ut för att ånyo
sätta ner sina uppgrävda döda ”blev de på fjärdingsmannens uppeggan
de av en tokig bonde med stenar drivna från kyrkogården ner på gatan,
och med klockans klämtande, som vore de oärliga skymfade och be
spottade.”
Vi har nog inte svårt att förstå vicepastorns upprördhet. Men kanske
kan det finnas fler förklaringar. Det som varit i vigd jord i kyrkogården
ägde kraft. Det gällde både kyrkogårdsmull, ben från de döda och vat
ten från gravstenar. Sådana medel kunde användas i magiskt syfte för
att förebygga och bota sjukdom. Det är möjligt att uppsåtet bakom fjär
dingsmannens agerande därför var precis tvärtom - att han försökte
stilla epidemin genom kringspridandet av den dödes gångkläder.

Särskilda pestkyrkogårdar
Biskop och konsistorium konfererade med Skånes guvernör Magnus
Stenbock. Denne var positiv till förslaget, att särskilda platser utom kyr
kogårdarna kunde invigas till begravning av dem, som dog av farsoten.
Dessa platser skulle förses med hägn och gärde som skydd för de döda.
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Dock var inga ceremonier tillåtna vid begravningarna. Detta gick för
sig i Näsum, som ju hörde till Skåne, men det gick inte i Jämshög. Den
församlingen sorterade under Blekinge, och landshövdingen där hade
helt förkastat biskopens förslag.
Vicepastorn försökte så gott han kunde följa överhetens förordning
och biskopens instruktion, men Näsumsborna var inte nöjda. Den iz
mars var det dags för nästa urladdning. Vicepastorn blev vid ankomsten
till Näsum och kyrkogården åter överfallen av en hop av ”mina åhöra
re”. Han försökte tala dem till rätta, men det gick inte. Istället framför
de de sina krav ”med stort Buller och Oljud”:
Jag skulle hålla med församlingen och efterfölja i detta målet en
bekant Prästmans i Blekinge - vars namn jag inte gärna nämner Exempel. Han, sade de, har utfäst sig att vilja våga Liv och kap
pa till att fullgöra sina åhörares begäran, med vanliga Ceremonier
vid deras dödas begravning, så skulle jag också göra. Och då de
märkte att sådana svaga Raisoner [argument] inte det ringaste
hos mig anslå ville, trädde de mig under ögonen med sådana
Grymma Miner, som ville de uppfräta mig levande på platsen.
Änkan efter Petter von der Wettring på Västanå Säteri rusade till hans
hjälp. Med tårar i ögonen ryckte hon honom från de uppretade bönder
na och uppmanade honom att retirera in i kyrkan. ”Det jag ock gjorde.”
Allmogen lämnade sina döda ”opåkastade” på kyrkogården och förkun
nade att man inte tänkte befatta sig med dem förrän Höga Överheten
tillät de brukliga ceremonierna och prästen förrättade sitt ämbete.

Stenbocks predikan
Carlqvists brev utgjorde alarmerande läsning. Biskopen rapporterade vi
dare till Magnus Stenbock, vilken i sin tur instruerade viceguvernören
Skytte att ställa ”Magister Carlqvist” under beskydd, att vid behov
skicka dit nödigt manskap med instruktionerna, att ”där det icke annars
sig göra låter, våld med våld söker att styra”. Dock, se till att manskapet

59

utrustades med nödvändiga medikamenter, för att om möjligt avvärja
att de drabbades av den smittosamma sjuka, som kunde finnas i byarna.
”PS Vid detta verk bör General Gevaldigern brukas, och så laga att all
våldsamhet utan all Nåd blir avstraffad.”
Stenbock författade också en ”Publication” - eller snarare en predikan
om de dödas begravande - vilken skulle läsas upp i både Näsums och
Jämshögs kyrkor. Detta har sannolikt skett Palmsöndagen, den 19 mars.
Huru lätteligen Människans och Invånares svåra och grova synder
kan förmå draga Gud den högstes hämnande vredes Ris över Land
och Riken [...] Icke des mindre som Gud ingen Syndares död be
gär, utan att han omvänder sig och lever [...] Så varden I Giemsiö
och Näsums Sockenmän här igenom allvarligen och troget förma
nade och åtvarnade att avstå från sådan Eder ondska;
Jorden
är ju Guds överallt, och den salig, som salig dör, men den icke som
ej med Gud är förlikt, även om han den präktigaste Jordsättning
under vanliga Ceremonier bekommer; [...] Sä kunde ni vara för
säkrade att förutan det för överheten lätt är att styra våld med
våld, mig icke heller ska fattas utvägar om Er vidare uppstudsighet
märks, med allvarsamhet att låta hindra den samma, och pä Kungl:
May.ts vägnar en sådan befunnen hårdnackad överträdare, an
drom till Sky och varnagel på det högsta, och utan Nåd med Gal
ge och Gren att låta straffa, varmed i förhoppning att Guds Ande
lär hos Eder förstöra hin ondes ytterligare elaka förehavande.
Generalgevaldigern rapporterade några veckor senare hur han tillsam
mans med kronolänsman, två fjärdingsman och sex ryttare, alla försed
da med ”goda preservativer”, påskafton reste till Näsum och Östa. I Näsum lät han samla ihop så många som kunde gräva och arbeta, vilka ge
nast sattes att gräva djupa gravar i en sandbacke utom kyrkogården.
Alla de obegravna lik som då fanns på Näsums kyrkogård kördes på
vagnar därifrån och sattes ner djupt i sandbacken. I Östa fanns fyra lik
stående inne i husen, vilka man hade tänkt låta begrava ”med process”
senare under påsken. Med hot om stegel och hjul för den som vägrade
lyda transporterades också dessa liken ner till sandbacken.
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Posteringen vid Osta
Generalgevaldigern passade också på att förflytta den ”Korpral med en
Ryttare som helt onödigt höll vakt vid Östa by”. De befalldes dra sig ner
till Näsum och där se till att inga fler lik bars in på kyrkogården, som nu
var alldeles uppgrävd och illa hanterad. De skulle också vaka över att
prästen inte hindrades i sitt ämbete eller tillfogades vidare besvär.
En dryg månad senare framfördes önskemål om att den vid Näsums
Kyrkogård förordnade vaktposten måtte bli förflyttad tillbaka till sin
förra postering vid Östa. För den som överlevde var tillfrisknandet från
pesten en långdragen process, och det dröjde innan bölderna hade läkt.
Många personer i Näsums socken med kvarvarande pestbölder sökte sig
särskilt på helgdagarna till Jämshög. Där umgicks de fritt med både
bönder och ryttare, med allt vad det innebar. En vaktpost vid Östa bor
de hålla dem borta från Jämshög och därmed minska risken att smittan
spreds dit från Näsum, menade man.
Den 1 maj skickade Carlqvist sin sammanställning över pestens fram
fart i Näsum - 671 döda, varav zz8 stycken enbart i Västanå, den först
drabbade byn. Dödsoffer kunde konstateras i varenda by med undantag
av de avsides belägna gårdarna Froeryd och Blistorp. Carlqvist förklara
de det med att de hade avhållit sig från umgänge med de besmittade. En
kyrkvärd i Östa by liksom en bonde i Sönarp, vilka med sina anhöriga
och husfolk hade dragit sig undan från umgänge med de andra bönder
na hela den tid då pesten skördade sina offer i grannskapet, hade också
klarat sig helskinnade. Samma sak gällde i Jämshög:
Ja här i Giemsiö Socken, Hollje, Wilshult, och Giemsiö By är man
i Erfarenhet kommen, att farsoten i en Bondestuga kommen, allt
folket, anstuckit och igenom döden bortryckt, och näst Guds be
skydd, alla de övriga som dragit sig undan de anstucknas umgänge,
befriade vordne.
Sjukdomen hade stillats i Näsum. Vicepastorn bad om lov att där nu få
förrätta sitt ämbete som vanligt.
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Manfall i kyrkans led
Den z juli rapporterade Carlqvist att klockaren Swen Florman, hans hus
tru och hennes båda brorsdöttrar alla var döda. Vicepastorns medhjälpa
re, studenten Carl Gustav Radick, hade insjuknat med två pestbölder
men klarade sig. Han kunde tänka sig att efterträda Florman som klock
are. I Näsums socken hade sjukdomen nu sedan tre veckor alldeles stil
lats. Samtidigt hade situationen i Jämshög snabbt försämrats. Sjukdo
men spred sig allt mer och där den fick fäste lämnades knappt en av 30
eller 40 människor kvar. Många hemman stod så gott som helt öde och
boskapen gick i åker och äng utan tillsyn. I prästgården var det fortfa
rande tämligen friskt, men vicepastorns arbetssituation var ansträngan
de, inte minst psykiskt. ”Dock vad jag i dessa sjukliga tider vid bägge
församlingarna utstått, är Gud bäst bekant.”
Efter detta brev infinner sig en lucka i vicepastorns rapportering på
över ett halvt år. Förklaringen till tystnaden kommer i slutet av januari
1712. Carlqvist har själv alltsedan den 24 augusti varit svårt pestsjuk, så
hårt att man knappt trott att han skulle klara sig. Från smittade hus
skulle man ju vara försiktig med att skicka brev. De ansågs farliga att
öppna och skulle först både rökas och doppas i ättika. Så Carlqvist hade
avstått från brevskrivandet. Men nu hade krafterna så sakta återvänt.
Den gångna söndagen, det bör ha varit den 21 januari, hade han för för
sta gången, visserligen med en del besvär och möda, klarat att förrätta
sitt ämbete vid båda församlingarna.
Vad eljest tillståndet här i församlingen beträffar, så har Gud i lov
smittan nu så vida saktat, att allenast här och där, några få bortdö;
Men hela sommaren över har sjukdomen så gruvligt fällt och här
jat att väl 3000 människor med döden avgångne, så att åtskilliga
hemman i synnerhet uppå skogarna stå sä gott som alldeles öde.

Först Näsum, sedan Jämshög
Eftersom Näsum drabbades tidigt och Jämshög förhållandevis sent finns
mycket mer skriftväxling bevarad om det som hände i Näsum. Det gäller
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också informationen från vårt kronvittne, Johan Carlqvist, vicepastor i
båda socknarna. Det är dags att titta närmare på pesten i Jämshög.
I Näsums socken hade epidemin i stort sett avstannat den i maj 1711,
då Carlqvist gjorde sin sammanställning över antalet pestdöda där. Vid
samma tid höll den på att infiltrera på Blekingesidan, där den hade fått
fäste i åtminstone Holje, Vilshult och Jämshögs by. Två månader senare
var tillståndet ordentligt eländigt. Sjukdomen spreds alltmer, och både
klockare och hjälppräst hade insjuknat. Och så, i slutet av augusti, drab
bades Carlqvist själv. Med stor sannolikhet sammanföll hans sjukdoms
tid också med kulmen på epidemin. Pesten brukar grassera som värst
under sensommar och tidig höst. Och han noterade ju senare själv hur
sjukdomen hela sommaren hade ”så gruvligt fällt och härjat”. 1 januari
1712 hade det dock lugnat ner sig. Det var bara här och där några få
som fortfarande var sjuka och dog.
Hur kom pesten då dit? Kanske medföljde den hemvändande båts
män från flottan, precis som på andra håll i Blekinge. I en sägen, ned
tecknad 1930, berättas hur en gosse med en skyffel och en flicka med en
kvast gick omkring julafton och arbetade med att skyffla och sopa.
Gränum nämns särskilt i uppteckningen. Det skulle kunna tyda på att
pesten mot slutet av 1710 så sakteliga begynt också i de södra delarna av
Jämshögs socken. Den kan sedan ha tagit vintervila och först med vår
värmen blossat upp ordentligt. Holje, Vilshult och Jämshög, de byar
som pekas ut i början av maj, ligger alla utmed vägen från Pukavik upp
mot Lönsboda, Örkened och vidare mot Småland. Riktigt hur det för
höll sig går det dock inte att komma åt.
Ett smittat hus var farligt att besöka. Det skulle stå tillbommat i sex
veckor efter det sista dödsfallet, en situation som utnyttjades av de sol
dater som hade satts att vakta den smittade gården eller byn. De stal helt
enkelt kläder och textilier som sedan såldes vidare. Därmed befordrade
de just det de var satta att hindra - ty i stöldgodset kunde det medfölja
pestsmittade råttloppor, som därmed fick chansen att föra smittan vida
re till nästa by.
Traditionen bland den avlidnes anhöriga var också stark. Bodelning
skulle förrättas. Även om det var förbjudet samlades man i huset för att
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skifta dödsboet. Men eftersom tingen för farsotens skull var inställda,
var det svårt att dra folk inför rätta. När det väl blev dags var epidemin
för länge sedan stillad och hela frågan inaktuell.
Ett sådant fall var uppe vid Villands härads vinterting i Fjälkinge i
februari 1713. Nämndemannen Ingemar Jönsson i Bomarstorp och hans
bror bonden Nils Jönsson i Vilshult, hade i pestens tid rest från Jämshög
in i Näsums socken, för att där olagligen inventera, värdera och bortfö
ra all kvarlåtenskap efter avlidne bonden Rasmus Jönsson i Drögsperyd.
Hade de brutit mot Pestplakaten genom att under förbjuden tid för
rätta detta olagliga skifte? Eller hade farsoten tvärtom redan avstannat,
då förrättningen genomfördes? Det var inte helt lätt att ett och ett halvt
år senare reda ut hur situationen var i Drögsperyd då det begav sig 1711.
Och om nu Drögsperyd hade varit ofarligt, hur hade det då varit i Bo
marstorp och Vilshult? Borde inte pestvakten vid Östa ha stoppat de
båda Jämshögsbönderna, då de ville ta sig in i grannsocknen? Eller hade
de som många andra smugit sig förbi posteringen via skogsstigarna över
Ryssberget?

Invigda pestkyrkogårdar i Jämshögs socken7
Jag har inte sett några berättelser från Jämshög om uppror vid kyrkogår
den. Detta trots att landshövding Adlersteen i Blekinge hade en helt an
nan syn på behovet av att inviga särskilda pestkyrkogårdar än vad Mag
nus Stenbock hade i Skåne. Biskopen hade förhört sig med båda länsher
rarna redan i januari 1711. Var det möjligt att låta inviga en särskild
plats till de pestdödas begravning ”utom staden eller Kyrkogården på
landet”? Och kunde man låta stänga in denna plats med gärde och sät
ta upp ett Kors där, ”som kan förkunna om de dödas avgång, och på
minnelse att de Christeligen levat och ärligen kommit i graven”?
Stenbock samtyckte genast, dock med förbehållet att man inte fick an
vända några ceremonier vid likens nedgrävande. Det var ju enligt de pu
blicerade förordningarna totalt förbjudet. Adlersteen däremot satte sig på
tvären. Det var ett tecken på stor ofullkomlighet i den rena kristna läran
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hos allmogen, då man bekymrade sig över om kyrkogården var vigd eller
ovigd, ansåg han. En del av prästerskapet agerade rent ut straffbart, när
de inbillade allmogen ”att ingen ska kunna uppstå på domedagen, om
inte jord blir av Prästen kastad på den döde i en vigd Kyrkogård när han
begravs”. På många ”Lutterska Orter” brukade prästen inte alls kasta
jord på de döda. Varför skulle det då vara så nödvändigt nu i denna
smittosamma sjukdomstid? Att sätta kors på gravarna ansåg han också
fullständigt onödigt. Det var ju ändå ingen som såg dem, eftersom de
döda skulle begravas på avsides platser. Mot bakgrund av detta resone
mang är det kanske inte så svårt att förstå varför Karlshamnsborna rea
gerade som de gjorde? Och inte bara Karlshamnsborna...
Den 30 augusti skrev biskopen ett nytt brev till Adlersteen. Prästerna
rapporterade hur allmogen låtit bryta upp luckorna in till kyrkogårdar
na och ”sina döda så väl hemligen om nattetid praktiserat in på kyrko
gårdarna, som om dagen med trug och hotelser” fört in sina döda och
själva grävt ner dem. På många orter var därför kyrkogårdarna så över
fulla, att prästerna av fruktan för stank och uppstigande fuktighet från
de döda hade börjat bli rädda för att hålla offentlig gudstjänst i kyrkan.
Denna stank och fuktighet kunde ju även smitta ner de friska i försam
lingen, när de kom på besök i kyrkan. I Asarum hade nyligen komminis
tern Swen Sandbeck insjuknat under pågående gudstjänst uppe i predik
stolen - och sedan dröjde det inte länge förrän även han sällade sig till
de avlidnas skara.
Biskopen öppnade för möjligheten att i de drabbade socknarna hålla
gudstjänsten utomhus på öppna fältet, där det var mindre fara för smit
ta. Prästen kunde utse en lämplig plats, inte för långt från kyrkan, och
där samla allmogen på den sida som var i rätt vindriktning. Han önska
de också med Skåne som exempel att det även i Blekinge under pågåen
de farsot skulle vara tillåtet att på allmogens begäran utse och inviga en
särskild plats i socknen till begravningsplats för de pestdöda. Därige
nom kunde de vanliga kyrkogårdarna fredas och allmogens klagomål
någorlunda stillas.
Adlersteen tog god tid på sig med svaret. Han fick brevet den 10 sep
tember, men först efter drygt två veckor, den 27 september, brydde han
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sig om att svara. Han ursäktade sig med att kung Stanislaus av Polen
med gemål hade anlänt, och han själv hade därför haft fullt upp med att
ledsaga dem på deras resor. Svaret kan närmast betecknas som ett ”jaså”.
Vad biskopen och konsistoriet behagade besluta i enlighet med kungens
och Rådets förordningar ”till befordran av det allmänna välståndet”,
ville han gärna instämma i. Han hade inte längre några invändningar.
Vicepastorn i Sölvesborg, Petrus Junström, hade försiktigt frågat om
det var tillåtet att hålla något tal över de pestdöda, eller åtminstone i
samband med jordpåkastningen läsa de vanliga bönerna över liken. Bi
skopen svarade i november 1711 att det väl hade hänt att prästen ibland
vid jordsättningen kastat mull på liken, men att det i så fall måste ske
med försiktighet utan alla ceremonier och samkväm.
Och vad gällde platsen för ”deras kroppars nedsättande”, gick det
numera bra att då den togs i bruk helt enkelt inviga den med en lämplig
bön. Sådana begravningsställen förekom på annat håll inte bara i sam
band med farsot. Det fanns ingen anledning att hysa några samvetsföre
bråelser, ty ”Jorden är överallt Herrens, och de som Saligen dö, har att
förvänta en fröjdefull och glad uppståndelse för Christi skull, var än de
ras döda kroppar kan komma att läggas”.
Biskopen gav också praktiska råd inför sjukbesöken: Se till att alltid
ställa dig ur vädret från den sjuke, och ha andra kläder på dig som du
sedan tar av dig och förvarar avsides, när du har förrättat din tjänst hos
denne.
Landshövdingen över Blekinge hade således till slut gått med på att
de särskilt utsedda pestkyrkogårdarna fick invigas, men då hade pesten
redan rasat i flera månader. I Karlshamn finns emellertid redan tidigt i
april omnämnande av en bit jord som var ”till kyrkogård invigd”. Hade
prosten där, Olaus Orstadius, själv tagit initiativet till det?
Prosten klagade inför biskopen hur allmogen begravde sina döda på
kyrkogården — om de så var döda i farsoten eller inte. Pastor kunde ing
et göra mer än se på. Likpredikningar var i vanliga fall en viktig inkomst
källa för prästen. Men eftersom inga sådana nu fick hållas förlorade
prästen inkomster samtidigt som skattetrycket på grund av kriget var
tungt. Orstadius var inte den ende präst som beklagade sig.
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Var då pestkyrkogårdarna i Jämshögs socken invigda? Svaret är: Jag vet
inte. Vicepastor Carlqvist har inte gett några ledtrådar - åtminstone inte
i de brev jag har läst. Och då Adlersteen till slut gav med sig var Carlqvist
sedan flera veckor själv sjuk i pesten. Han hade annat att bekymra sig
över än att skriva rapporter till biskopen.

Hur många var det som dog?
Varifrån kommer då uppgiften om att det skulle ha varit i 761 pestoffer
i socknen? Carlqvist skriver ju i januari 1712 att ”väl 3 000 människor”
hade avlidit och att sjukdomen hade fällt och härjat hela sommaren. Ja,
den lägre siffran dyker upp i De Listria, en avhandling som ventilerades
fyrtio år efter pestens härjningar under den lundensiske historieprofes
sorn Sven Brings presidium.
Svaranden, Petrus Miitzell, pekade ut sin morfar Petrus Virell, som
uppgiftslämnare. Denne hade i pestens tid varit befallningsman över
Bräkne och Listers härader. Hade han haft bättre information om läget
än prästen? Var han modigare än kronobetjäningen på Skånesidan, som
inte hade vågat sig upp till Näsum för att hjälpa prästen hantera de ilsk
na sockenborna?
Eller kanske lösningen helt enkelt kan sökas i mantalsskrivningen?
Denna brukade äga rum under vintern. Visserligen var det bara en del av
befolkningen som blev mantalsskriven. Personer under femton år var be
friade liksom en del andra grupper. Antalet mantalsskrivna två år före
pestens ankomst, år 1709, uppgick till 1096 personer. Men vad säger det
om befolkningens storlek? Har Petrus Virell haft möjlighet att jämföra
listorna före och efter? Eller har inventeringen skötts på annat sätt?
Och hur kom Carlqvist själv fram till siffran 671 för Näsum? Vi anar
att anteckningar som en gång i tiden kan ha funnits inte längre finns
kvar. Vi får nöja oss med siffrorna och inte allt för ivrigt fråga oss var
ifrån de har kommit.
I Holje by fanns vid tiden för pestens ankomst sex gårdar, var och en
befolkad med upp till fyra familjer. En jämförelse mellan mantalslängderna från 1710 och 1711 visar inga större förändringar. Pesten har
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ännu inte hunnit dit. Men 1714 finns knappt ett namn kvar från före
epidemin. Några av de gamla brukarna finns nu på andra gårdar, men
de flesta är helt försvunna. En stor del av dessa försvunna har sannolikt
blivit pestens offer. Detsamma gäller Östra Rösjö, medan namnskiftena
inte är lika många i Västra Rösjö, Hemmingsmåla och Biskopsmåla.
Och i Baggeboda verkar man helt ha sluppit påhälsning av pesten. Kan
ske höll de sig undan umgänget med grannarna på samma sätt som fol
ket i Froeryd och Blistorp hade gjort.

Ett vittnesmål nittio år senare
Hur såg det då ut på andra håll i socknen? Ja, enligt Jöran Johan Olier,
kyrkoherde i Jämshög nittio år senare, var pestkyrkogårdar inrättade
överallt i socknen. Det var inte många lik som blev förda till kyrkans
vanliga begravningsplats. Han skriver hur de pestdöda skulle ha blivit
utburna på stänger som bundits mellan två eller flera hästar, på vilka fle
ra lik också blev lagda.
Idag finns enbart i nuvarande Kyrkhults socken uppgifter om sju
pestkyrkogårdar, två av dem i Vilshult, en i Kyrkhult och en i Parabol.
De andra är väl spridda i Mulastorp på gränsen mot Örkened, Hallandsboda och Hemsjöhult i sydost längs med vägen från Karlshamn upp mot
Kyrkhult. I nuvarande Jämshögs socken finns utöver pestkyrkogårdarna
i Holje och Jämshög uppgifter om begravningsplatser också i Gränum,
Bommarstorp och Norra Rödhult, men dessa tre kallas koleragravar.
Det är inte alltid lätt att reda ut vad som är vad. Och det är heller inte
otänkbart att man på 1800-talet då man skulle utse begravningsplats
för potentiella koleraoffer helt enkelt har återanvänt pestkyrkogårdar
från 1700-talet.
Oiler berättade också om en gammal kvinna som han hållit likpredi
kan över. För henne hade det varit själaringning en gång tidigare, då hon
i sin barndom under pestens tid hade varit upplagd som lik. Men dagen
innan hon skulle begravas kom en släkting till hennes föräldrars hus,
där alla utom en var döda, begärde att få se barnliket, fann henne rödblommig i ansiktet, hindrade hennes begravning och lyckades genom
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frottering och värme få liv i henne igen. Hon var en vacker och rask gum
ma, som blev stammoder för många barn och barnabarnsbarn innan
hon dog, avslutar Öller sin berättelse.
Tyvärr nämner Öller varken hennes namn eller hemvist, och det går
inte heller att på annat sätt räkna ut hennes identitet. Öller kom till pas
toratet 1777, så hon bör ha avlidit inte så lång tid därefter. Anteckning
en i begravningslängden är inte bevarad. Den har som så mycket annat
arkivmaterial från det gamla Jämshög gått upp i eld och rök.
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När pesten kom till Hol je by var det den unga kommande ge
nerationen som drabbades värst: de som skulle växa upp och
ta över, som stod i begrepp att eller nyligen hade bildat fa
milj. Att detta mönster inte var något specifikt för Holje by
eller för pesten 1710-1713 visar studier av pestepidemier från olika ti
der och platser runtom i världen, och det trots att förutsättningarna på
många sätt varierat. Kyrkböckerna för de aktuella åren i Holje by har
förstörts i brand. Även om vi inte vet åldersammansättningen i den le
vande befolkningen kan vi genom jämförelser med dödligheten det när
maste året före och efter peståret bilda oss en uppfattning om vilka ål
dersgrupper som i synnerhet drabbades. När pesten sveper över de skåns
ka socknarna Österlöv 1711 och Lövestad 1713 är det framförallt bland
barn i åldern 1-14 år som pesten skördar sina offer men även unga vux
na och medelålders visar på en högre dödlighet. Samma förhållande
rådde i danska byarna Sørbymagle-Kirkerup på Själland som drabbades
svårt av pesten 1656. Som nämnts är åldersammansättningen i den le
vande befolkningen inte känd i några av dessa sammanhang, däremot
vet vi genom prästens genomgång av sockeninvånarna i SørbymagleKirkerup hur fördelningen såg ut år 1648. Om vi antar att ålderssam
mansättningen i Sørbymagle-Kirkerup år 1656 då pesten slår till är un
gefär densamma, så innebär det att en ungefär en tredjedel av barnen
mellan 1 och zo år dukade under. För de unga och medelålders vuxna
blev skadan inte fullt så stor, cirka 10 %. Att det är de unga som är värst
utsatta i alla fall där pesten har dödlig utgång visar också uppgifter från
Bombay i Indien. Staden drabbades av pesten 1905-1906. Vanligtvis
brukar dödligheten vara störst bland spädbarn för att sedan sjunka,
men i pestens år är det de som har passerat det riskfyllda spädbarnsåret
som drabbas värst. Andelen spädbarn som dör är detsamma som under
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icke pestår. Att dödstalet inte var större bland spädbarnen har ibland
förklarats med att många unga kvinnor, dvs. de potentiella barnaföder
skorna dog. Ingen av de unga kvinnorna från Holje som vi har under
sökt har dock varit gravida, åtminstone inte i så långt framskridet till
stånd att det hade varit möjligt att i bäckenregionen identifiera skelett
efter ett foster, dvs. fjärde/femte fostermånaden.
Följderna av pestens framfart varierade naturligtvis mycket från by till
by och från familj till familj. Under alla omständigheter var det förödan
de att unga människor dog och både enskilda familjer, byar och hela sam
hällen blev lidande. Förutom den stora sorgen att mista sina nära och kära
och dessutom inte kunna ge dem en ”kristlig begravning” på grund av på
kallade förändringar i rådande begravningsregler, så fick det också konse
kvenser för det vardagliga livet när hela familjebilden kunde ändras i ett
slag. I vissa familjer kunde barn inom en vecka mista båda föräldrarna.
Förhoppningsvis hade de tur att få komma till någon släkting men de
kunde också stå helt utan någon anhörig och hamna i helt främmande
sammanhang. Vuxna förlorade de man levde för, barnen och därigenom
möjligheten att få uppleva en ny generation växa upp och se hur de som
skulle sörja för dem på ålderns höst försvann ur bilden. På gårdar där ge
nerationsskifte ägt rum och de äldre trätt tillbaka för de yngre, fick de
äldre åter igen komma tillbaka som aktiva brukare. Flera unga ingick
också äktenskap tidigare än brukligt. I allt elände kunde dock vissa posi
tiva effekter komma att skönjas, framförallt för de fattiga. En del histori
ker hävdar nämligen, att med minskad tillgång på arbetskraft stärktes de
fattigas position i samhället, vilket innebar att de hade både fler valmöj
ligheter och bättre utkomst. För enskilda familjemedlemmar kunde det
säkerligen också innebära att de som tidigare tjänat utomgårds som dräng
ar eller pigor nu kunde vända tillbaka till hemmet för att ta över gården.
Hur det förhöll sig för Holjeborna är inte känt och heller inte möjligt att
få reda på, eftersom kyrkböckerna har förstörts. Här vet vi inte vilka som
dog i pesten. Det är överhuvudtaget mycket svårt att få fram uppgifter om
enskilda familjebilder, dvs. hur många vuxna, hemmavarande barn, faroch morföräldrar och hur familjer hemsöktes av pesten. Bodil Persson har
dock i sin avhandling flera exempel på hur många familjer råkade illa ut,
där vissa drabbades av ett medan andra av flera dödsfall i familjen.
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Bland Holjeborna var det framförallt de mellan 7 och 40 år som dog i pesten.

1655

----------- 1656 -------------------------- -------------- 1657 -

m

toto

*****

M

60+

40-59

*****
20-39

*****
***********

15-19

4

7-14
1-6

o

************
***********
***********

*

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

to

Od
Pestepidemin i Norden 1656 drabbade de danska byarna Sørbymagle-Kirkerup på
Själland hårt då sex till sju ganger fler än normalt dog i ett svep under ett år.
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Pesten kotn till Österlövs socken redan under epidemins första
skede 1711 och till skillnad från tidigare år dog fyra gånger så många detta år.
Lövestads socken drabbades inte fullt lika illa men ändå dog fler
än dubbelt så många jämfört med andra år.
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Från de danska byarna Sørbymagle och K irker up kyrkoböcker framgår
att byar som hörde till dessa församlingar berördes av pesten 1656. Uti
från de grundliga noteringar i kyrkoböckerna om de döda och deras fa
miljesituation som gjordes av prästen Mads Prom kan vi utläsa att flera fa
miljer drabbades hårt. Som framgår av bilden kunde plågan för familjen
dessutom dra ut på tiden. Man kan mycket väl föreställa sig att man i en
familj tänkte, att nu har vi fått vår beskärda del, och därför invaggats i
förhoppningen om att faran var över för deras del. Ju längre tiden gick
från det första dödsfallet desto säkrare måste man ha känt sig. Illustratio
nen visar också flera exempel på hur det i familjer kan passera lång tid
mellan första och andra dödsfallet i pesten, likaväl som det finns enstaka
exempel på att en stor del av familjemedlemmarna dog inom en månad.
Som nämnts är pesten en sjukdom med ett så snabbt förlopp att det
inte lämnar några märken på skelettet. Enda möjligheten att fastställa
om de gravlagda verkligen dog i pesten skulle vara via DNA. De senaste
tio åren har flera DNA-studier utförts på skelett från pestens offer både
i material från Danmark, England och Frankrike. Tyvärr har man ännu
inte nått till resultat som man är överens om. Vissa anser sig ha funnit
DNA från pestbakterien Yersina pestis medan andra inte har lyckats.
DNA från arkeologiskt skelettmaterial är mycket fragmenterat och för
modligen dröjer det ännu ett antal år innan vi har metoder som är tillför
litliga. I väntan därpå ligger de ben som i samband med grävningen ta
gits tillvara för DNA-studier i tryggt förvar.

Exempel på hur olika familjer kunde drabbas. I Søvren Hansøns fall visar kyrk
böckerna att han mister halva sin familj, både den 42 år gamla hustrun och fem
av de tio barnen, fyra döttrar och en son inom mindre än en månads tid.
Frantz Jensøn är även han illa drabbad. Han hade redan tidigare i livet förlorat sin
hustru och deras två barn och nu tog pesten hans fem söner och två av döttrarna.
I tre månader från mitten av april till mitten av juli kastades familjen mellan hopp
och förtvivlan och efter varje dödsfall, hopp om att när en längre tid hade förflu
tit kunde familjen känna sig säker. Värst måste de ha varit den 25 maj då tre av fa
miljens barn begrovs. Man hade ännu inte fått den första i jorden förrän nästa
dödsfall kom. När den lille gossen Lavritz dog samma dag som hans syster och
bror skulle begravas lät man pojken läggas i samma kista som brodern.

76

Franz Jensøns

fam i u

77

Nödens

år sä^er spår

I flera hundra år höll ”Lilla istiden” Europa i sitt grepp. Klimatet hade
redan på 1300-talet börjat bli kärvare, medeltemperaturen sjönk och
med 80-90 års intervaller inföll exceptionellt kalla vintrar och torra
heta somrar. De för norra Europa redan korta växtperioderna blev ännu
kortare. Tjälen gick sent ur marken så att vårsådden försenades och
höstkylan satte in tidigt vilket gjorde att säden fick skördas innan den
var mogen. Förutom att skörden blev liten, var den av dålig kvalité och
dög ibland inte ens till utsäde. På 1690-talet upplevde Europa en period
av kallare klimat än vanligt. I England benämns åren 169z till 1699 som
sju svåra år, då skördarna slog fel, vilket resulterade i höjda spannmåls
priser. I Skottland var de sista åren på 1690-talet svåra år, då säden slog
fel sex år i rad. Även i Frankrike indikerar den kraftigt ökade dödlighe
ten under åren 1693-1694 och 1698-1699 att svälten var närvarande. I
Norden visar de skriftliga källorna att Finland 1696-1697 var svårt
drabbat, folkminskningen var en av de mest dramatiska i Europa. Under
dessa två år minskade befolkningen med ungefär en fjärdedel. I spåren
av hungersnöden följde sjukdomar och vid obduktioner kunde konstate
ras att svårartad tjocktarmskatarr på grund av onaturlig föda orsakade
död. I brist på mat åt man bland annat halm, vilket skadade magen och
tarmfunktionerna och resulterade i förstoppning, blodiga diarréer och
inte sällan dödsfall. Både vuxna och barn drabbades. Fattiga började
vandra runt och tigga och smittsamma sjukdomar spreds och orsakade
epidemier.
Exakt hur Blekinge drabbades av de dåliga åren på 1690-talet är inte
klarlagt, men att det även här fanns problem kan vi bland annat spåra
bland dem som dog i pesten 1710-1713. Även den som överlevde nöd
och sjukdomar kunde få bestående spår i skelett och tänder. När krop
pen inte får tillräckligt med näring och vätska till följd av brist på föda,
eller sjukdom, bildar inte heller tänderna fullgod emalj. Detta kan visa
sig på flera olika sätt men det vanligaste är en horisontell linje i emaljen
och de som har drabbats vid flera olika tillfällen uppvisar flera linjer.
Genom uppgifter om tidpunkten för tandens bildning kan vi få fram vid
vilken ålder individen varit utsatt för svält eller sjukdom. Det unika med
materialet från Holje är att vi på ett år när vet när dessa individer dog,
vilket innebär att vi också kan fastställa ungefär under vilka år som
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Horisontella lätt vågiga linjer ses på tänderna i underkäke hos en flicka som
dog i pesten 1710-1713 och som i början på 1690-talet då hon vid tre/fyra års
ålder drabbades av svält eller sjukdom vid upprepade tillfällen.

Redan under sitt första levnadsår har den lilla flickan haft problem med
näringsintaget, vilket satt djupa och tydligt synliga spår i flera av hennes
permanenta tänder i både över och underkäken.
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Människans kroppslängd har alltid varierat. De som levde i Holje var i
början på iyoo-talet ungefär lika långa som man var på medeltiden.

dessa män, kvinnor och barn varit drabbade av svält. Resultaten visar
att 24 av dem som dog i pesten i Holje bar spår efter svält eller sjukdom.
Femton av dessa 24 individer hade varit barn på 1690-talet och då över
levt svåra nödår. De andra 9 hade inte hunnit hämta sig nämnvärt från
svält förrän pesten slog till, dvs. i början på 1700-talet. En av de unga
flickorna på gravplatsen i Holje hade varit speciellt hårt utsatt. Grava
emaljstörningar på flera av tänderna i både under- och överkäken visar
att hon redan som mycket liten, under det första levnadsåret, inte haft
ett intag av fullgod föda ur näringssynpunkt.
Kroppslängd är en annan parameter som påverkas av tillgången på
ur näringssynpunkt fullgod föda. Hur lång man blir är avhängigt av
både arv och miljö. Människan är genom sina gener programmerad för
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Även om männen i Holje i genomsnitt var
ungefär lika långa som under medeltid så
visar resultaten att de yngre mannen, de
som växt upp under svältåren, var kortare
än de äldre.

20-40 ÅR

en viss längd som kan uppnås under optimala förutsättningar. I tider då
tillgången på mat är dålig eller ensidig resulterar det i att individer inte
når ända fram. Kroppslängd är således ett mått på hälsa hos en befolk
ning. Männen är mer sårbara i detta avseende medan kvinnorna klarar
sig bättre. Det innebär att skillnaden i kroppslängd mellan könen också
är en användbar parameter, vid jämförelser med andra grupper eller
mellan grupper från olika tidsperioder. Både de kvinnliga och manliga
Holjeborna hade en medelkroppslängd motsvarande den medeltida be
folkningens runtom i Sverige, dvs. 159,8 cm för kvinnor och 170,6 cm
för män. Det som däremot skiljer Holjeborna från en medeltid befolk
ning är att vi i Holje har mycket få långa individer, endast 3 % av män
nen var över 180 cm medan i en medeltida stad som Ahus under perio
den 1200-1500 fanns 15 % som var längre 180 cm. Människors kropps
längd har alltid varierat, från jägarstenålder till nutid. Osteologiska
resultat tillsammans med skriftliga källor, dvs. rullor på uppmätta sol
dater, visar att kroppslängden, åtminstone för män, hade minskat från
1500-talet fram till mitten på 1800-talet.
Genom materialet från Holje har vi den unika möjligheten att för förs
ta gången få en liten inblick i hur förhållandena var under senare hälften
av 1600-talet. Eftersom alla de gravlagda dog under samma år, kan vi med
hjälp av dödsålder få fram ungefär när de enskilda individerna var födda
och på så sätt få informationer om huruvida kroppslängd förändrats över
tid. Vi kan konstatera att de män som var mellan 20 och 40 år när de dog,
varav de flesta var födda mellan 1680-1690, hade en kroppslängd på 166
cm, medan de som var mellan 40-60+ år hade en genomsnittlig kropps
längd på 171 cm. För kvinnorna var skillnaden inte lika stor: 159 cm för
20-40 åringarna och 162 cm för 40-60+ åringar, vilket stämmer överens
med att kvinnorna inte påverkas lika snabbt som män av dåliga tider.
Dessa uppgifter stämmer också överens med de svältperioder på 169 o-ta
let som tycks ha satt sina spår i tändernas. Kanske infann sig svälten i någ
ra delar av landet redan under vissa år på 1680-talet. Undersökningar från
staden Linköping i Östergötland har indikerat att kroppslängden för män
i slutet av 1700-talet var fortsatt låg men dock något högre än i Holje. Det
ta kan bero på att det i en stad också fanns ett högre samhällsskikt som
har haft större möjlighet att införskaffa näringsriktig föda.
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”Halta och lytta” men på benen ändå
Förutom att de drabbades av pesten har Holjeborna ådragit sig en del
åkommor medan de levde. Fem av dem, tre män och en kvinna, har un
der sin livstid råkat ut för olyckor som resulterat i frakturer. Kvinnan
har ådragit sig ett otäckt brott på vänster lårben förmodligen i samband
med ett fall från hög höjd. Frakturen har visserligen läkt så att hon så
småningom har kunnat stödja på benet men infektion i såret har hållit
det öppet en längre tid. Dessutom har hon blivit kraftigt låghalt då de
larna av det avbrutna benet läkt omlott och förkortat benet med minst
3 cm. Männens frakturer är av mindre allvarlig karaktär. En av dem har
en nyckelbensfraktur och en fraktur på vänster skenben, den senare
frakturen har dock läkt utan felställning eller förkortning av benet. Den
andra mannen har en fraktur på pekfingret, den tredje en lättare fraktur
på femte ländkotan. Precis som hos kvinnan har männens frakturer
läkt. Förekomsten av frakturer bland Floljeborna är vad man kan för
vänta i ett förindustriellt samhälle och också jämförbart med förhållan
dena i en medeltida stad, innan maskiner och motordrivna fordon kom
in i vardagsbilden.
Ledproblem av olika slag har alltid besvärat människan och en av de
elva Holjeborna som passerat fyrtio års ålder har under sina sista år för
modligen haft bekymmer med vänster höft. Höftartros som denna
åkomma benämns är även i dagens samhälle, med en allt ökande äldre
befolkning, ett vanligt förekommande ledproblem, som kan leda till oli
ka former av handikapp. Det skyddande brosket i vänster höft har till
stora delar varit skadat och ben har nött mot ben.
På 1700-talet började tuberkulos, en av vår historias stora folksjuk
domar bli vanlig. Endast få av dem, 2-3 %, som ådrar sig sjukdomen
har förändringar i skelett. Det är utifrån de skriftliga källorna, och då
framförallt kyrkböckerna, som vi kan läsa att lungsoten breder ut sig.
Bland Holjeborna finns det en äldre man som bär spår efter en infektion
i landryggen, vilket skulle kunna vara tuberkulos. Något tydligt fall av
tuberkulos med puckelrygg till följd av kollapsade kotor har däremot
inte noterats. Om man jämför hälsotillståndet hos Holjeborna, studerat
genom osteologin, så uppvisar de överhuvudtaget få tecken på kroniska
infektioner som satt spår i skelettet.
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Hon var en av de något äldre som dött i pesten i Holje. En tid innan sin död bade
bon ådragit sig en kraftig snedfraktur på vänster lårben.
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En av de yngre männen har trots sin relativt korta levnad varit besvärad av
en sjukdom som går under den medicinska benämningen Bechterews sjuk
dom. Sjukdomen har inneburit att han så gott som dagligen besvärades av
värk i ryggen. Så småningom har rörligheten i ryggen kraftigt avtagit.
Studier av skelettmaterial från medeltiden brukar ofta visa en relativt
hög förekomst av vad vi osteologer brukar benämna cribra orbitalia, en
förändring som bedöms vara orsakad av järnbrist. I skelettet visar den
sig som små håligheter i ögonhålans tak. Omkring io % av Holjeborna
uppvisar cribra orbitalia, vilket är mindre jämfört med dem som levde
ett par hundra år tidigare. Periostit, dvs. benhinneinflammation som of
tast ses på skenben och vadben är också en förändring som var relativt
vanlig i det medeltida samhället. En del av skeletten från Holje var del
vis förstörda. Men i de fall där det var möjligt att studera, lyste föränd
ringen med sin frånvaro. Dessa två sista noteringar är viktiga och man
frågar sig om det är indikationer på förändringar i hälsotillståndet och i
så fall på vilket sätt?

Socker fortfarande en lyxvara
Importen av socker till Sverige hade börjat i liten skala redan under med
eltiden. I de skriftliga källorna nämns det första gången 1329, då man I
samband med gravölet efter heliga Birgittas far inköpte 2 kg. Vid denna
tidpunkt har sockret kommit till Europa från Asien, där de tidigaste be
läggen för sockerframställning kommer från Indien på 500-talet f.Kr.
Med européernas kolonisering av Amerika ökade sockerimporten till
Europa. Fortfarande utvanns sockret från sockerrör och det skulle kom
ma att dröja ända till 1800-talet innan man började utvinna socker ur
sockerbetan. I Sverige var det två holländare som startade det första soc
kerföretaget år 1647. Konkurrensen från importerat raffinerat socker
var dock sådan att de svenska företagen tvingades lägga ner. Först 80 år
senare började man i Sverige bygga raffinaderier på nytt. Sockerkonsum
tionen i början på 1700-talet var oerhört sparsam jämfört med idag, ca
i hg per person och år mot dagen 41 kg per person och år. Det var mel
lan 1870 och 1900 som konsumtionen av socker steg från dåvarande 6 kg
till 20 kg för att 1920 vara uppe i hela 50 kg per person och år. Intressant
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är att under de svåra åren i början på 1900-talet med krig och ont om
mat så steg konsumtionen av socker dramatiskt, ett fenomen som också
är känt från delar av den fattiga världen idag. Finns tillgången på sock
er så tycks det prioriteras framför annat. En undersökning av svenska
familjers matvanor idag har nyligen visat att godis finns högt upp på lis
ta av det som barnfamiljer använder pengar på, mer än mjölk och nyttiga
matprodukter.
Hur var då konsumtionen i Holje, en mindre by i Sverige i början av
1700-talet? Att döma av de dödas tandhälsa så var sockerkonsumtionen
hos Holjeborna högre än hos medeltida stadsbefolkningar runtom i Sve
rige och Danmark. Däremot är den något lägre än hos befolkningen i
staden Linköping vid sekelskiftet 1700/1800. I det senmedeltida Lund
1300-1536 hade mellan 35-40 % av den vuxna befolkningen karierade
tänder. Även de äldre tonåringarna hade en kariesförekomst motsvaran
de de vuxnas. De yngre barnen, 6-11 år, hade däremot mindre karies.
Bland de vuxna Holjeborna hade 70 % karies medan det bland tonår
ingarna var ungefär hälften så vanligt. De mindre barnen, de mellan 6
och n år, hade faktiskt en lägre kariesförekomst än jämnåriga lundabor
från senmedeltiden, knappt 5 %. I Linköping runt sekelskiftet 1700/1800
hade 90 % av den vuxna befolkningen karies. Vid den tiden hade emel
lertid kaffedrickandet börjat bli allmänt och med kaffedrickande följde
också en ökad konsumtion av socker. Socker hade dessutom blivit mer
tillgängligt när det i Sverige fanns ett zo-tal raffinaderier för förädling
av importerat råsocker.
Kariesangreppen hos Holjeborna var ofta stora och djupa, vilket bör
ha resulterat i obehag och värk varje gång personen åt och speciellt då
maten var mycket varm eller kall. Hålen i tänderna sitter ofta på ytan
där tänderna möts. Kindtänderna är de som oftast har drabbats men hos
vissa med omfattande karies är även övriga tänder angripna.
Förutom karies hade de vuxna Holjeborna problem med tandloss
ning. Närmare 40 % hade förlorat en eller flera tänder medan de levde.
Några hade förlorat en stor del av sina kindtänder, vilket avsevärt har
påverkat deras förmåga att finfördela föda och därmed också begränsat
deras näringsintag. Ingen av de undersökta Holjeborna var dock helt
tandlös. Orsaken till tandlossningen är svår att fastställa. Hälften av
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Denne unge man hade redan ådragit sig fem ganska stora kariesangrep.
De stora djupa hålen på båda sexårständerna i överkäken har helt säkert
vållat honom besvär.

dem som drabbats är unga vuxna individer yngre än 30 år. Majoriteten
av dessa har också haft en eller flera karierade tänder, varför en möjlig
orsak är att de tappade tänderna varit så hårt karierade, att man varit
tvungen att dra ut dem. Det finns ingen indikation på generell inflam
mation i tandfästet och käkbenet utom i några fall och då framförallt
hos de äldre. Däremot ses lokala inflammationer i käkbenet hos ett min
dre antal av Holjeborna. I de flesta fallen sammanfaller den lokala in
flammationen med att tanden är hårt karierad. Bakterier har förmodli
gen kommit ner i roten genom hålet i tanden. Passagen ut från tanden
har då och då täppts till och resulterat i att en kronisk inflammation i
käkbenet uppstått. Under medeltiden har hårt tandslitage, som öppnar
vägen till pulpan, varit en vanlig orsak. Holjeborna uppvisar detta inte
alls i samma utsträckning med undantag av enskilda fall. Skillnaden i
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slitaget skulle enligt agrarexperter kunna bero på att kvarndriften nu är
mer storskalig till skillnad från under medeltid då det fanns kvarnar till
husbehov. Den sten som användes i dessa större kvarnar var förmodli
gen av bättre kvalité för att kunna hålla längre, vilket fick till följd att de
inte gav ifrån sig lika mycket stenmjöl vid malningen. En av orsakerna
till slitage på tänderna anses vara just fina stenpartiklar i mjöl som kom
från malningen.
Användning av tandpetare är ett mycket gammalt bruk. De tidigaste
märkena av tandpetaranvändning är från Schweiz, där man i material
från äldsta jägarstenålder funnit spår efter användning av tandpetare.
Det är på tandhalsen i utrymmet mellan tänderna man kan se märken
efter upprepad användning av tandpetare i trä eller ben. I bland annat
Danmark hnns det tänder med samma typ av märken i material från vi
kingatid.
Som redan nämnts har tandrengöringsredskap, en sorts tandpetarkrok i metall påträffats hos tre av individerna i Holje. En av dem är en
äldre man, 60 år eller äldre som säkerligen skulle ha haft mycket bättre
tandstatus om han nyttjat denna tandrengöringskrok lite oftare. Hans
tandstatus är erbarmlig med mycket karies speciellt mellan tänderna.
Sammanlagt hade han 18 karierade tänder och fem gluggar i munnen vi
sade att han hade han blivit av med viktiga kindtänder under sin livstid.
Hans tandstatus präglas av dålig munhygien och generell inflammation
i tandfästet och käkbenet har orsakat mycket problem. Nu tycks dessa
bronsföremål ha dinglat i sitt snöre istället för att göra nytta. Den andra
som hade tandpetare med sig i graven är också det en man, dock myck
et yngre än den förre, 2.5-30 år. Några märken på tänderna efter an
vändning av tandpetare har inte kunnat påvisas. Inte heller på den tred
je individens tänder finns det märken som tyder på ett upprepat rensan
de av tänderna med tandpetare. Denna individ var mycket ung (10-12.)
år vid sin död. Man kan naturligtvis ha använt dessa tandpetare på ett
sätt som inte kan spåras utan studier av emaljen med hjälp av svepelektronmikroskop. Tyvärr är det svårt att utföra sådan undersökning på
dessa skelett, då emaljen är mycket skör och faller av vid minsta berö
ring.
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En åldrig man från Hölje har haft problem med sina tänder, karies och
tandlossning. Han om någon av Holjeborna borde ha använt sin tandpetare
för att hålla rent mellan tänderna.
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Slav under nikotinet
Det ovala hålet i den sammanbitna käken skvallrar om att här har vi att
göra med en inbiten rökare. Det dagliga användandet av kritpipa har
sakteliga slitit ner tändernas emalj så till den milda grad att pipskaftet
till sist skapat sig en avfasad plattform att vila på. Vid denna tid, 1710,
har tobaksrökning varit i bruk i närmare åttio år bland svenskarna. To
baken kom till Europa från Amerika med Columbus besättning. Något
varmt välkomnande fick den inte vid sitt möte med européerna. Det var
en av Columbus följeslagare, Rodrigo de Jerez, som försökte introduce
ra tobaksrökning. Något långvarigt rökande blev det inte för hans del
då inkvisitionen, trons försvarare, grep honom för att driva ut den djä
vul som man trodde tagit plats i hans kropp. Det skulle ta ytterligare
drygt 50 år innan tobaken på nytt introducerades i Europa och då fram
förallt som ett läkemedel som skulle bota allehanda sjukdomar. Det
tycks ha varit hos de regerande drottningarna i Frankrike och England
på 1500-talet som Jean Nicot respektive Sir Walter Raleigh lyckades få
gehör för tobakens betydelse.
Tobaken användes inte enbart till att röka utan även för snusning och
i mitten på 1700-talet snusade individer av båda könen, s.k. luktsnus.
Snusbruket bland damerna försvann dock ganska snabbt och ersattes
med rökning i långa vita pipor. När och hur tobaken kom till Sverige är
inte känt men ett konsistorieprotokoll från Uppsala från 1629 talar om
att tobaksrökning förekom bland studenterna. Att tobaksbruket var
ganska utbrett visar en avhandling 1633 med titeln ”Om tobakens ut
märkta egenskaper”. Till Sverige importerades tobaken till en början
från Holland och först 1725 odlades tobak kommersiellt i Sverige. Det
var bland andra Jonas Alströmer, mer känd för införandet av potatisen
till Sverige, som var den som odlade växten här hemma. I Skandinavien
spreds rökandet av tobak framförallt av sjömän och timmerflottare men
även soldaterna tog seden att röka med till hemtrakten. Fynden av krit
pipor är många och ett av de äldsta i Sverige är från regalskeppet Vasa
som gick till botten på sin första seglats 1628.
Till en början importerades piporna från England och Holland men
fram emot mitten av 1700-talet kom tillverkningen igång i Sverige. Jo
nas Alströmer lät inte enbart odla tobak utan startade även ett pipbruk
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i Alingsås, med 8i anställda. De flesta pipbruken i Sverige fanns dock
kring Stockholm och att döma av antalet pipor som tillverkades enbart
på bruken i den trakten, 1,6 miljoner pipor på ett och ett halvt år juli
1742 till december 1743, så har nikotinisterna varit en ansenlig skara,
speciellt med tanke på att Sverige vid den tiden hade totalt 1,7 miljoner
invånare.
De äldsta osteologiska beläggen för piprökande i Sverige har påträffats
i material från 1700-talet och kommer från Domkyrkoparkens gravplats
i Linköping, Varnums kyrka i Kristinehamn, S:t Gertruds kyrka i Kal
mar, samt bland dem som dog i pesten i Holje by. Att det inte finns några
tidigare observationer beror förmodligen på att material från 1600-talet
är ytterst sällsynta. I övriga Skandinavien finns exempel på piprökande
från Jellings kyrka i Danmark, Färöarna (1700-talet) och från spinnhuset
i Oslo i Norge (1808-1880). Från England och Holland finns också flera
exempel både från 1700- och 1800-talet.
Även om det var bland de europeiska kvinnorna som tobaken först fick
gehör så indikerar de osteologiska resultaten att det till en början framfö
rallt var männen som rökte. Spår efter rökande kvinnor har endast obser
verats i material från 1800-talet men då har det nått både hög som låg. I
material från Holland har man funnit fyra kvinnliga rökare från staden
Den Bosch, samtliga tillhörde en högre privilegierad socialklass och är
från tiden 1833-1858. Till en annan socialklass hörde de kvinnliga rökar
na från Christiania tukthus i Oslo. Tukthuset var en tvångsarbetsanstalt
dit lösdrivare, tiggare, alkoholister och andra som begått mindre brott
fördes. En av arbetsuppgifterna var bland annat tobaksspinneri, vilket sä
kerligen bidrog till att det var lätt att komma över tobak. Bland de 107
skelett som undersökts kunde man spåra att ca 25 % av männen och
28,5 % av kvinnorna hade varit piprökare.
Att seden att röka pipa snabbt spred sig över landet och var vanlig i
minsta lilla by, visar skeletten från Holje. Inte mindre än sju av de 37
männen i materialet bär spår efter piprökning. En del av dem kan säkerli
gen ha lagt sig till med vanan när de var ute i krig. Hur gammal man var
när man började röka har förmodligen varierat. Att från pipslitaget på
tänderna få fram hur lång tid en person varit rökare är vanskligt, eftersom
det var avhängigt hur mycket man rökte per dag. Det finns beskrivningar
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Ett av pestens unga offer i Holje var en hängiven rökare. På vänster sida
i munnen, mellan andra framtanden och hörntanden, har pipan vilat.

från Norge i slutet av 1700-talet som säger att männen i hamnarna hade
sin pipa i munnen från det att de steg upp på morgonen till de gick och
lade sig på kvällen. Bland de sju rökande Holjeborna fanns ingen tonår
ing. Fem av dem var dock unga, endast mellan 20-25 år då de dog, så de
kan naturligtvis ha börjat röka i övre tonåren. Slitaget på tänderna orsa
kades dels av att piporna gjordes av lera innehållande kiselalger som blan
dades med sand, vilket gav en rå yta som slet på tändernas emalj. Efter
som piporna var extremt sköra var de inte särskilt hållbara. Detta innebar
att produktionen måste hållas uppe genom tillverkning av stora mängder
pipor och alla som tillverkade pipor var inte duktiga hantverkare, varför
en del pipor var grovt gjorda. I vissa fall hann man kanske inte ens slita
ytan på pipskaftet slät förrän det var dags för en ny skrovlig pipa. Det run
da pipskaftet var dessutom svårt att balansera, vilket krävde att man bet
hårt om det. När pipan väl funnit en bra plats mellan tänderna att vila på
behövde man inte hålla i skaftet utan hade händerna fria till arbete.

92

Så har då några av de tusentals som föll offer från den sista pesten i Sveri
ge 1710-1713 gett oss kunskap om levnadsförhållanden vid denna tid. Ur
osteologisk synpunkt är detta material helt unikt, eftersom samtliga dog
inom loppet av ett år. Vad jag känner till finns det inget annat material där
man har fått ett så bra grepp om t.ex. perioder av svält och där man dess
utom kan knyta dessa till faktiska händelser som berörde många. Intres
sant är också att trots att de varit utsatta för perioder av svält, så har det
ta ännu inte nämnvärt påverkat kroppslängden negativt jämfört med i
medeltid. Vi har också fått kunskap om att tobaksvanorna var vitt sprid
da ute på landbygden och att piprökning förmodligen ännu var något
som endast utövades av männen. Att döma av jämförelser med material
från sent 1700-tal ser det ut som om sockret, åtminstone på landbygden,
ännu var en lyxvara.
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EPILOG
OM KATASTROFENS PLÖTSLIGA NÄRVARO
AV TORE ARTELIUS & JANIS RUNCIS

När vi nu avslutar vår arkeologiska, historiska och osteologiska analys kring
de döda i ”Pestbacken” i Jämshög så är det med förhoppningen att studien med
verkar till att 1700-talspesten åter blir mer synlig i vårt historiska medvetande.
Den ordning och de omsorger om de döda som kommer oss till mötes i den ar
keologiska dokumentationen visar kanske mer sanningsenligt än några av de
föreställningar vi vanligtvis har kring farsoters härjningar hur en helt vanlig
befolkning mötte detta slutgiltiga hot mot det egna livet och samhället. Mycket
i de beteenden som dokumenterades vid ”Pestbacken” visar snarare på männis
kans storhet än på hennes okunskap.
De omedelbara spåren av verkligheten ter sig ofta i sin nakenhet än mer
plötsligt katastrofala och omstörtande för oss än alla arkivalier och historiska
analyser. Förstod dessa människor inte faran och riskerna som de utsatte sig
för när de ordnade för de döda offren? Visst gjorde de det. Svaren till våra frå
gor om de omsorger man visat de döda kan man inte finna i medicinalhistoriska arkiv; Som så ofta finns svaren i den grundläggande verklighet som är män
niskans föreställningsvärld. För 1700-talets bondebefolkning var det oerhört
viktigt att de döda gravlades på ett vis som medförde frälsning. Evigheten kun
de annars stå på spel. I ”Pestbacken” ryms därför spår av handlingar och um
bäranden som för oss nästan ligger utom det fattbaras gräns. För den religiösa
1700-talsbefolkningen hade i verkligt bokstavlig mening helvetet brutit löst på
jorden. För dessa bönder var det fortfarande religionen och det sociala livet,
inte vetenskapen eller filosofin, som bestämde verklighetens yttersta ordning.
Begravningstraditionerna var därför mycket svåra att förändra, även när nö
den så krävde.
Pest är som begrepp närmast att likna vid en kulturhistorisk arketyp. Pest är
för oss nutidsmänniskor som begrepp synonymt med bilden av den mörka, kvalfyllda och smutsigt plötsliga död som i det förflutna hemsökte människan på
grund av hennes okunskap. Farsoter finns nästan inte längre menar vi, i alla fall
inte här. Detta tänker vi trots att ofattbara 5% av hela jordens befolkning dog i
Spanska sjukan för bara 90 år sedan. Inga skolungdomar hör talas om denna
farsot längre. Än mindre får man veta om den Stora Pesten åren 1710-1713.
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Det verkar ibland som om vi tror att historielösheten skall kunna göra oss osår
bara. Blundar vi bara tillräckligt hårt så finns inte det onda. Utmärkande för den
historiska forskningen kring de pandemier som drabbat Sverige från 1600-talet
fram till våra dagar är alltså paradoxalt nog att den nästan inte finns. Bodil Pers
sons avhandling är nästan undantaget som bekräftar regeln. Vi vill påstå att de
flesta människor i vårt land idag inte ens känner till den totala katastrof som
drabbade Sveriges krigströtta befolkning under åren 1710-1713. Ofattbara en
tredjedel av Stockholms invånare dog i svåra smärtor på mycket kort tid.
Tillsammans med spetälskan har pesten mer än någon annan sjukdom ge
nom kulturhistorien använts som en symbol för guds straff. Den kyrkliga his
torien visar oss hur dessa sjukdomar mycket bokstavligt användes som synner
ligen effektiva symboler och religiösa maktmedel. Liemannen avbildas tillsam
mans med pestoffren. De spetälska alienerades både mentalt och fysiskt på
effektivt vis från den mänskliga gemenskapen. De pestdöda faller ihop och dör
för att sedan begravas utanför den kristna gemenskapens traditioner. Sådana
är de bilder som kyrkan hade behov av att skapa kring dessa sjukdomar. Bilden
rimmar illa med det som framträder bland gravarna i ”Pestbacken”. Här möter
vi i stället en bondebefolkning i en avlägsen gränsbygd i det tidiga 1700-talets
Blekinge som med livet som bokstavlig insats kämpat för att bibehålla sin
mänsklighet. Mynt läggs i kistorna. Kvinnornas hår ordnas. Kläderna knäpps.
Hela tiden är de levande exponerade för den dödliga smittan. Om vi, som ge
nom åren arkeologiskt undersökt hundratals gravar, inte känt gravplatsens bak
grund skulle vi antagligen mena att miljön utstrålade frid.
Gemensamt för de föreställningar vi människor i allmänhet har av pesten är
att de mer hämtats från litteraturens, politikens och kyrkans värld än från his
torieforskningens och arkeologins data. Effekten har blivit att pest för de flesta
mer är en symbol för den hastiga kvalfyllda döden än en konkret och historiskt
belagd verklighet. Ett exempel finns i en av Gabriel Garcia Mårquez romaner.
Han skildrar hur en epidemisk kolera på mycket kort tid - det rör sig om dagar
- fullkomligt rammar och sliter sönder livet i en liten sydamerikansk 1800-talsstad. Helvetets plötsliga uppdykande kan inte vara mer realistiskt beskrivet.
Uppblandad med gryniga kräkningar ångar dödsångesten upp från boksidorna.
I både fysisk och mental mening faller de drabbade som träffade av blixten. På
vad som i historisk mening kan betraktas som några ögonblick rasar de sociala
och administrativa system samman som i sekler styrt människors beteende.
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Kampen för att upprätthålla grundläggande sociala normer blir hårdare och
hårdare i den lilla staden. Allt ackompanjeras brutalt av de kanonsalvor som
tillkännager katastrofens plötsliga närvaro. Tillvaron tar helt andra banor än
de tänkta. I den prunkande allé som löper fram till klostrets trädgård staplas
liken i upp till fyrdubbel höjd. I texten blir farsoten synonym med den yttersta
gränsen för människans möjligheter att påverka tingens absoluta ordning.
Annorlunda är Daniel Defoes 250 år äldre och nästan dokumentära roman
om pesten i London år 1665. Defoes sätt att återge katastrofen som under några
sommarmånader drabbade Londonborna, då ofattbara 69 000 människor av
led, är fullkomligt fasansfull. Den accelererande dödligheten stressar på kort tid
sönder allting i sin väg. Kyrkans administration kring döden brakar ihop. Reg
lerna i begravningsordningen kan inte längre följas. Individen, kollektivet och
snart hela samhället tvingas lämna sina invanda traditioner. Även om det kul
turhistoriska sammanhanget var ett helt annat är säkert delar av den stämning
som förmedlas i både Mårquez och Defoes texter representativ för hur männis
kor i Jämshögs socken upplevde sommaren 1710. Liksom i 1700-talets Sverige
låg ansvaret för administrationen av begravningar i London på sockennivå. Det
var lokala själavårdare och sockenadministratörer som hade till ansvar att orga
nisera döden på ett vis som anknöt till samhällets, kyrkans och individens be
hov. Det fanns också ett stort ekonomiskt intresse hos kyrkan i att upprätthålla
begravningsordningen. Inget fick ändras. Då var både den sociala ordningen och
frälsningen i fara. Engelska historiker menar att Defoe i ”A Journal of the Pla
gue Year” skapar den bild som de flesta av oss sedan bär med oss av pesten som
begrepp. I augusti 1665 nådde dödligheten sitt crescendo i den engelska huvud
staden. I detta skede staplas de döda i gränderna för att inte synas under dagtid.
I skydd av natten läggs de sedan i oordnade massgravar. Defoes teckning kring
förloppet i London ligger nära de uppgifter som medicinhistorikern Matts Berg
mark insamlat och som bland annat beskriver den tragiskt kaotiska situationen
i den svenska huvudstaden och i Karlshamn åren 1710-1711.
Administrationen i Blekingestaden hade havererat. På myndighetens befall
ning skulle de döda skyndsamt läggas i massgravar utanför staden. Arkivalierna avslöjar enligt Bergmark också att de anhöriga nattetid hämtade tillbaka
sina döda; Allt för att ge dem ”en hederlig begravning”. Enligt andra uppgifter
lät man också bli att anmäla dödsfall. Detta för att på egen hand kunna begra
va sina döda vid lämpligt tillfälle och såsom de religiösa traditionerna föreskrev.

96

Uppgifterna från Karlshamn är intressanta för hur vi skall välja att betrakta
det faktum att det rådde en sådan närmast rigorös god ordning både i och
bland gravarna som fanns i ”Pestbacken” i Jämshög socken.
Arkivalierna ger inblickar i iyoo-talspopulationens mentala förhållnings
sätt till pestens härjningar. Vi kan förstå att det faktum att de döda lades i
massgravar inte på alla platser nödvändigtvis inneburit att de slutgiltigt kom
mit att begravas på detta vis. Det är framförallt i uppgifter från Stockholm som
massgravar omtalas. Pestgroparna på Södermalm skulle stå öppna till dess de
hade fyllts med mänskliga kvarlevor. Offren i Jämshög begravdes på helt annat
vis. Man kan bara tänka sig hur förloppet förvärrades genom att de döda om
sorgsfullt hanterades före den slutgiltiga begravningen. Samtidigt får vi också
genom att kontrastera det arkeologiska materialet med arkivalierna en finger
visning om hur viktigt man ansåg det var att de döda gravlades på ett enligt be
gravningsordningen riktigt vis. Detta visar också uppgifter från Stockholm.
Menigheten hade mycket svårt för att acceptera att de anhöriga istället för att
begravas på kyrkogården hastigt skulle gravläggas på platser som särskilt an
visats för pestoffren. Det hela var en fråga om frälsning, evigheten stod på spel.
Sjukdomen var ett straff och det gällde att genom begravningen skydda sina
käras själar.
Vanessa Harding har studerat pesten i London under 1600-talet på ett vis
som vi menar är intressant också för vår förståelse av människors beteende i
Jämshög under 1710-talet. Hon beskriver hur den kyrkliga organisationen un
der katastrofåret 1665 till att börja med arbetade effektivt med att upprätthål
la administrationen; Man utvecklade begravningsordningen, tog snabba beslut
om att befintliga begravningsplatser skulle utökas till sin yta samtidigt som nya
iordningställdes. Man började med nattliga begravningar. I ett dokument be
skrivs hur man inte hann begrava alla om man så höll på dygnet runt. Allt ef
tersom fler drabbades uppläts nya begravningsplatser. Ett problem som löstes
var till exempel att det på dessa platser inte fanns vigd jord. Andra myndig
heter blir mer delaktiga i hanteringen av de döda. Problemen övergår från att
ha varit individuella och religiösa till att bli allmänna och sanitära. Först i en
sista fas används massgravar. Harding avfärdar många av de myter som finns
kring pestgroparna. Man gick mycket långt i sina ansträngningar för att bibe
hålla den fastställda begravningsordningen. Det som präglade begravningarna
i London såväl som i Jämshög var i första hand religiösa ställningstaganden.
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Medvetenheten om riskerna fanns, men säkerheten var underordnad religiösa
ställningstaganden. Hon menar att det är Defoes roman som är utgångspunk
ten för myten om massgravarnas mångfald.
Även om pesten under åren 1710-1713 dödade en stor andel av befolkning
en i Sverige tar händelserna alltså inte upp stor plats i historieböckerna. Ibland
får man intryck av att katastrofen inte hör till det moderna samhällets historia.
Ändå ändrades vår historia för alltid på avgörande vis. Pesten är den definitiva
punkten för stormaktstiden. Befolkningsutbredningen i landet förändrades.
Hela landsändar var utpinade. Bygder avfolkas och överges. Nya människor
koloniserar de dödas gårdar och byar.
Trots att pesten hemsökte vårt land inte mindre än iz gånger under de 163
åren mellan 1548-1711 visade samhället varje gång en mycket ringa beredskap
just inför plötsligheten i katastrofens uppdykande. I samband med den Stora
Pesten 1710-1713 insåg centralmakten redan tidigt allvaret i situationen. Larm
rapporter strömmade tidigt in från öster. Återgivelser skildrar det dramatiska
förloppet när pesten väl fick fäste i Stockholm 1710.1 de 11 fastigheter som var
Stockholmskvarteret Röstrand överlever endast ”två små barn”. Alla andra är
döda. I Helsingfors avled ogripbara två tredjedelar av stadens befolkning. I
Sverige drabbades huvudstaden först. Man hade från medicinskt håll redan
anat att risken för en omfattande spridning över landet var överhängande om
smittan väl kom in från andra sidan Östersjön. Hur den fördes vidare visste
man inte. Förhållandevis kraftfulla åtgärder vidtogs av de dåtida myndigheter
na snabbt efter sjukdomens konstaterande. Skärpta gränskontroller upprätta
des, resandepass infördes, karantän föreskrevs och flera andra inskränkningar
i folkets rörlighet genomfördes - allt för att minska smittspridningen. I Karl
XII:s permanenta frånvaro kom alla förordningar att utfärdas av det Kungliga
Rådet och Collegium Medicum. Man kan ana en cynisk pragmatism i de utfär
dade förordningarna. Kanske kan man inläsa samma sorts tänkande bakom
den flytt av Kungliga Rådet till Arboga som anbefalldes av medlemmarna själ
va. Arkivalierna ger en bild som minner om när råttor söker lämna ett sjunkan
de skepp. Här gällde det att klara sig. I samband med flytten till Arboga utfär
dades en förordning om att omge just denna stad med mycket sträng karantän.
Rådets medlemmar ansåg sig förmodligen vara oersättliga. I Stockholm dolde
myndigheterna att pesten både fanns i närheten och också redan kommit till
staden - allt för att inte panik skulle utbryta. Frånvaro av information bidrog
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säkerligen till att många fler smittades än vad som varit nödvändigt. Hovet eva
kuerades snabbt och Svea hovrätt gav sig iväg till Västerås. En hastig decentrali
seringspolitik vidtog. För vanliga samhällsmedborgare fanns dock inga evakue
ringsplaner.
Av källorna framgår att det inte protesterades mycket mot innehållet i de
nya förordningar som infördes för att motverka pestens spridning. Ett komple
ment till begravningsförordningen möttes däremot av ett massivt folkligt miss
nöje i Blekingebygden. Vreden gällde det tillägg i förordningarna som påbjöd
att de avlidna omedelbart skulle begravas i en avsides belägen backe som var
tydligt åtskild från den invigda kyrkogården. Begravningarna skulle dessutom
genomföras utan traditionella inslag som predikningar och processioner. Jor
den behövde inte heller vara invigd av kyrkan. Naturligt nog upprörde dessa
”lättnader” i förordningen bönderna. Den hantering av de döda som nu plöts
ligen påbjöds i samband med nära anhörigas död kunde i människors medve
tande likställas med sådan hantering som tidigare endast varit förbehållen in
divider som förbrutit sig mot religionens kodex. De felaktigt genomförda be
gravningarna blev på så vis att likställa med straff som hade alldeles gruvliga
och eviga konsekvenser för de gravlagda. Prästerna blev envist ansatt av byoch ensamgårdsfolken i gränsbygden och vid flera tillfällen var protesterna
nära att övergå i handgripligheter. Mycket kunde påbjudas från statsmakten
och kyrkan utan att det föranledde några större invändningar. Men gav man
sig på ritualerna runt döden blev tonläget annat hos befolkningen. Situationen
var paradoxal. Samma kyrka som i århundraden påpekat hur viktig en riktig
begravning var för individens frälsning, ville nu själv upphäva denna av Gud
instiftade ordning. Man kan förstå ilskan. Många medborgare uppfattade sä
kert paradoxen i kyrkans och myndigheternas nya påbud och förordningar.
Hade kyrkan bedragit medborgarna i hundratals år? Källorna visar också hur
man på lokal nivå struntade i påbuden och fortsatte att gravlägga sina döda på
de sätt som religionen påbjöd. På så vis försäkrade man sig också om att även
de straffade pestoffren skulle få evigt liv.
Naturligtvis fanns det rationella och praktiska skäl till förordningen men
denna rationalitet överensstämde inte alls med bondesamhällets. Utifrån vårt
nutidsperspektiv kan böndernas inställning verka märklig, men givetvis var de
ras inställning i högsta grad rationell. Det var en religiöst grundad rationalitet.
Men vad skulle man göra då kyrkogårdarnas kapacitet helt enkelt inte räckte
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till? Vi vet att Skånes guvernör inte ställde sig negativ till kyrkans önskemål om
lättnader i begravningsrestriktionerna. Man kunde viga jorden där offren skul
le begravas. Dock tilläts inget ceremoniel vid begravningarna. Blekinges lands
hövding ställde sig först helt kallsinnig till biskopens önskemål men gav med sig
efter övertalning. Vi vet inte om ”Pestbacken” i Jämshög började användas före
eller efter landshövdingens eftergifter. Inget i gravplatsen, förutom läget, tyder
däremot på att de nya förordningarna följts. Detta noterades särskilt av utgrä
varna redan då gravarna undersöktes. Som redan omtalats fanns heller inga
tecken på att begravningarna utförts i panik. Alla offren låg prydligt klädda
med armarna väl tillrättalagda över bröstet. Gravarna var ordnade med en näs
tan geometrisk precision i den sluttande terrängen. Allt tyder på att organisatio
nen fungerade i sockensamfundet och att viljestarka Jämshögsbor kraftfullt
styrde och sökte efterleva de religiösa konventionerna trots den högst allvarliga
krissituation som den dödliga sjukdomen bar med sig. Många som levde på and
ra platser måste också ha förts till ”Pestbacken”.
Medicinhistorikern Matts Bergmark menade att dödssiffrorna åren 1710—
1711 för Nordens del översteg Digerdödens härjningar. Ibland inbillar vi oss att
vi har förmågan att som moderna människor och medborgare leva oss in en ka
tastrofal situation. Så är det givetvis inte. Vi kan läsa statistik och historiska
texter och ta del av vetenskapliga analyser. Vi kan se katastroferna svepa fram
över TV-rutan. Ändå kan vi aldrig gripa omfattningen. Vi har mycket svårt för
att förhålla oss till att var tredje invånare i Stockholm helt plötsligt rycks bort i
obeskrivliga plågor. Nästan ingen känner längre till omfattningen av den kata
strof som slet sönder Sverige vid 1700-talets början. Vi abstraherar historien till
den grad att den ibland helt upplöses och försvinner. Det är viktigt att vi låter
sådana livsöden som ryms i jorden på platser som ”Pestbacken” påminna oss
om att både historien och katastrofen alltid är konkret närvarande i våra liv.

100

ATT LASA VIDARE
Arcini, C. & Tagesson, G. 2005. Kroppen som materieil kultur. I: Kaliff, A. &
Tagesson, G. (red). Liunga Kaupinga. Kulturhistoria och arkeologi i linköpingsbygden. Riksantikvarieämbetetet Arkeologiska Undersökningar Skrif
ter nr 60. Stockholm.
Arndt, J. 1695. Paradis Lustgård, Stockholm.
Bergmark, M. 1983. Från Pest till Polio - Hur farsoterna ingripit i människor
nas öden. Tredje upplagan. Stockholm.
Bolin, S. 1963. Pesten i Skåne. ALE. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och
Blekinge 1963:3.
Bring, S (Petrus Miitzell), Gradualavhandling, beskrivande en särskild del av
Blekinge, Lister härad, Sölvesborg, 1996. (Ursprungligen de Listria, 1748).
British Medical Journal, 1900.
Broberg, J. V. 1966. Om pesten i Stockholm 1710.1: Hammarström, I. (red.).
Historia kring Stockholms Vasatid och stormaktstid. Stockholm.
Collegium Medicum. 1710. Kort Underrättelse Huru man sig förhålla skal,
när Gud Land och Rike med en grym Pestilentialisk Fahrsoot straffa täck
es, Stockholm. Collin, K 1963. Tobak. Norstedt.
Darphin, J-P. 1994. Sockrets katedraler. Riksantikvarieämbetet. Almqvist &
Wiksell. Stockholm.
Defoe, D. 1983. Pestens år. I svensk dräkt av Per Erik Wahlund. Stockholm.
Garcia Marquez, G. 1985. Kärlek i kolerans tid. Köpenhamn.
Hagberg, L. 1937. När Döden gästar. Svenska folkseder och svensk folktro i
samband med död och begravning. Stockholm.
Harding, V. 1993. Epidemic Disease in London. Centre for Metropolitan Histo
ry Working Papers Series No 1, s. 53-64. Red. J.A.A. Champion. London.
Harrison, D. 2.000. Stora Döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa.
Stockholm.
Højrup, O. & Jensen, S. 1963. Levnesløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebø
ger 1646-1731.
Jacobsson, B. 2002. Pestbacken. En begravningsplats för pestoffer från åren
1710 och 1711, Blekinge, Olofströms kommun, Jämshögs socken, Holje
5:68 och 5:69. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd
Rapport 2002:15.
Johansson, I. 1983. Nödåren i Finland på 1690-talet i ett europeiskt perspek
tiv. I: Nils Erik Villstrand, N.E. (red.). Ockuperat område: 18 elevuppsat
ser kring stora ofreden i Finlands och i synnerhet Åbolands historia.
Jönsson, S. 1964. Pipor och Tobak. Forum.

IOI

Krönika över zo:de århundradet, Bonniers, 1988.
Kungliga Senaten, ”Kongi. Maj:ts samtel. härwarande Råds Förordning, til
hämmande af den beklageliga farsoten, som på några orter i Riket sig redan
inritat och formenes alt mer och mer sig utwidga”, 1710-11-08 Se: Stiernman!
Kvaal, S.I. & Derry, T.K. 1996. Tell-tale teeth: abrasion from the traditional
clay pipe. Elsevier Science Ltd.
LLA: Skånska Guvernementskansliets arkiv, Lunds Domkapitels Arkiv, Vil
lands häradsrätt, Näsums kyrkoarkiv, Oppmanna kyrkoarkiv, Karlshamns
stads rådstuguprotokoll.
Muroma, S. 1993. Hungersnöd och farsoter under de stora katastrofåren i Fin
land 1696-1697. Karolinska förbundets årsbok s. [izo]-i58.
Myrberg, N. 2000. Myntfynd från Blekinge. Sveriges Mynthistoria 9- Land
skapsinventeringen. Piteå.
Myrdal, J. 2003. Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på sen
medeltidens Sverige. Scripta minora. Uppsala.
Olsson, H. 1952. Angående skelettgravar på Pestbacken, Nya folkhögskolan i
Olofströms köping, Blekinge. Skånes Hembygdsförbund. Rapport dnr. A
4761952.
Ottosson, P-G. 1986. Pestskrifter i Sverige iyyz-iyn, Linköping.
Ottosson, P-G. 1988. ”Fighting the plague in 17th- and 18th-century Sweden:
A survey”, Se: Brändström, Anders & Lars-Göran Tedebrand (Red.), Soci
ety, Health and Population During the Demographic Transition, Umeå, s.
309-322.
Ottosson, P-G. 1992. ”Ett faderligt ris och barnaga. Om synen på pest och
pestbekämpning i andlig litteratur under reformations- och stormaktstid”,
Lychnos, s. 25-69.
Persson, B.E.B. 1996. ”En epidemi av fruktan”, Se: Gottfries, Ingrid & Bodil
E. B. Persson (Red.), Humaniora och medicin, Lund, s. 216-238.
Persson, B.E.B. 2001. Pestens gåta. Farsoter i det tidiga iyoo-talets Skåne,
Lund.
Pollitzer, R. 1954. Plague, WFIO/Geneva, Riksarkivet: Eriksbergsarkivet.
Salje, S. E. 1963. Med de våra genom sekler.
Salje, S. E. 1968. Natten och brödet.
Stenbock, Magnus, Greftve Stenbocks Pest-ordning, Se: Loenbom, Samuel,
Kongi. Rådets och Fältmarskalkens Herr Grefwe Magni Stenbocks lefwerne, Del 2, 1758, s. 282-286.
Stiernman, A.A. 1775. Samling utaf kongi, bref, stadgar och förordningar
etc... - Band 6, Stockholm.
Tallerud, B. 1999. Skräckens tid. Farsoternas kulturhistoria. Stockholm.

102

Troels-Lund, T F. 1984. Att dö i Norden. Föreställningar om livets slut på
1500-talet. Stockholm.
Vejde, P.G. 1938 ”Om pesten i Småland 1710-11”, Hylten-Cavallins-förening
en, Årsbok, i s. 161-195.
Öller, J. J. 1967. Beskrifning öfwer Jemsbögs sochn i Blekinge, Wexiö, 1800
(Faksimil, 1967).
Krigsarkivet: Livregementet till häst, Reg.exp.

103

BILDREGISTER
Hansson, Thomas, omslag, s. i, 7, 33, 71.
Hyll, Staffan, s. 23, 24, 26 (överst), 27, 28, 29, 30, 47, 54, 74, 75, 77, 79, 81,
84, 87, 89, 92.
Jacobsson, Bengt. s. 17, 19, 21, 25.
Jeppsson, Annika, s. 18, 26 (nederst).
Pihi, Henrik, s. 9, 12, 13, 69.

IO4

Stanken och värmen var outhärdlig i rummet där liket legat sedan
tidig gårdag. Stora svarta flugor surrade: I köket satt de enda kvar
varande i familjen på gärden, den gamla låghalta mormodern och
hennes sonson på tre år. Även hon hade känt sig febrig de sista tim
marna och befarade att det var hennes tur nästa gång, men ännu
hade inga bölder slagit upp vare sig i armhålorna eller ljumskarna.
Ute i hagen gick korna råmandje, ingen hade mjölkat,-dem pa flera
dagar. Det bankade på dörren och in klév två piprökande män. Se
dan prästen och byns båda dödgrävare dött | pesten, vär det nu de
som fick ta liket till pestbacken. Den unga flickan som låg pa sängen
hade in i det sista försökt laga den skjorta hon skulle ha på sig in
den sista vilan. Ingen hade tvättat kroppen. Fingerborgen satt fortfarande kvar på den blå fingertoppen.
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