
 

 

 

 

 

Hösten 2011 
Högskolan Kristianstad  

Kandidatuppsats i historia SHI61L 

15 högskolepoäng 

 

 

 

Hanterandet av koleran i Karlskrona 
- en studie om de skyddsåtgärder som vidtogs i Karlskrona  

under åren 1834 och 1853 

 

 

 

  

 

 

 

Författare 
Annika Regnell 
Handledare 
Marie-Louise Rodén 
Examinator 
Zenita Johansson  

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 Hanterandet av koleran i Karlskrona 

- en studie om de skyddsåtgärder som vidtogs i Karlskrona  

under åren 1834 och 1853 

 

 

Abstract 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka åtgärder Karlskrona vidtog kring kolerafarsoten 

år 1834 och 1853 samt vilka reaktioner som uppstod kring åtgärderna hos stadens invånare. 

Materialet som använts består främst av sundhetsnämndens handlingar från åren 1834 och 

1853, kungörelser kring koleran och tidningsartiklar från dagstidningarna Carlskrona 

Veckoblad samt Blekings-Posten.  

Resultatet visar att Karlskrona vidtagit förebyggande åtgärder år 1834 från den stund då 

koleran nått Ystad. Tidigt inrättades och iordningställdes sjukhusanstalter, tillförsel av 

sjukhuspersonal, beredskap av likkistor, särskilda kolerabegravningsplatser, karantän och 

vakthållning. Övervakandet av ordning och renlighet utgjordes av inrättade kvartersmännen. 

Karlskrona strävade efter att noggrant kontrollera vilka personer som intog staden. Läkarnas 

insatser tyder på att de förespråkade att förebygga smittspridningen i staden främst bland 

stadens fattigare befolkning. Skyddsåtgärderna som vidtogs av Karlskrona år 1834 levde kvar 

i 1853 års skyddsåtgärder. Sundhetsnämndens verksamhet år 1853 visar att de flesta 

skyddsåtgärder inrättats efter att koleran utbrutit i staden, men att verksamheten handlade 

aktivt när koleran utbrutit i staden. Tillsyningsmän och ledamöter uppmanades kontrollera 

renligheten inom sjukkvarteren varav böter utdelades till personer som inte erhöll renlighet. 

Rökning och rening var skyddsåtgärder som ansågs kunna reducera smittspridningen. Oron 

om att smittspridningen skulle få förödande konsekvenser bland stadens fattigare befolkning 

levde kvar hos läkarna år 1853. För att hjälpa samhällets mest utsatta anskaffades friskt 

vatten för att förhindra förödande konsekvenser.   

 

Ämnesord: kolera, Karlskrona, sundhetsnämnd, skyddsåtgärder 
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1 INLEDNING 

Genom tiderna har en mängd olika sjukdomar härjat världen över som miljontals människor 

fallit offer för. 1800-talet kännetecknas som det sekel där flertalet sjukdomar kretsade i 

Europa samtidigt, däribland sjukdomen kolera, som uppges ha varit 1800-talets pest.
1
 

Innan koleran nådde Europa fanns en allmän uppfattning om att koleran enbart förekom i 

Asien och att den inte skulle kunna existera i andra delar av världen.
2
 År 1817 lämnade 

sjukdomen sitt ursprungliga område och började röra sig utanför Indiens gränser. Koleran 

intog europeisk mark år 1830 trots införandet av karantänsbestämmelser och förstärkt 

gränsskydd.
3
 

Under det tidigare och ständiga pesthotet hade människor fått ta lärdom av att karantän är en 

lämplig skyddsåtgärd då pesten tvingat människor och nationer att vara vaksamma mot 

främlingar. Då kommunikationerna mellan länder och världsdelar förbättrades gällde 

vaksamhet även mot okända fartyg. Lärdomen fanns hos människor om att sjukdomar smittar, 

men ingen visste hur och varför de uppstod.
4
 Övertygade om att koleran likt pesten bara 

kunde överföras genom beröring med en smittad, skapades en stor förvirring hos den tidens 

läkare. Trots de skyddsåtgärder som införts nådde koleran Sverige år 1834, och då 

smittspridningen ännu var okänd stod läkarna fullständigt maktlösa inför sjukdomen.
5
 

Med den rådande okunskapen om smittans spridning spreds smittan hastigt i Europa. Hur 

skulle Sveriges städer därmed undvika panik och oroligheter bland städernas invånare? Vilka 

åtgärder skulle inrättas? Men ingen kände till varför farsoten spreds och hur den kunde botas. 

Mot denna bakgrund började mina funderingar kretsa kring hur koleran hanterades i 

Karlskrona under 1800-talet och vilka åtgärder som vidtogs för att hålla smittan på avstånd.  

 

                                                 

1
 Berndt Tallerud, Farsoter genom tiderna (Stockholm 1991), s. 47. 

2
 Sven-Ove Arvidsson, De svenska koleraepidemierna – En epidemiografisk studie (Stockholm 1972), s. 9. 

3
 Tallerud 1991, s.48. 

4
 Tallerud 1991, s. 49. 

5
 Ulf Högberg, Svagårens barn – Ur folkhälsans historia (Stockholm 1983), s. 79. 
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1.1 Avgränsningar 

Studien inriktar sig mot hanterandet av koleran i staden Karlskrona. Anledningen till att jag 

valt att avgränsa mig genom att enbart välja Karlskrona är dels för att studiens omfång är 

begränsad samt att tiden inte är tillräcklig. Av det skälet att flertalet handlingar kring området 

finns på landsarkivet i Lund hade fler besök krävts om jag valt ytterligare en stad, vilket hade 

blivit kostsamt och ohållbart. Karlskrona valdes då det inte bara är min hemstad utan att det 

troligtvis är på denna ort jag kommer att bedriva min undervisning i framtiden.    

De utvalda årtalen valdes då det är av intresse att se vilka åtgärder som vidtogs år 1834, då 

koleran utbröt i Sverige för första gången och då koleran även utbröt i grannstaden Ronneby, 

för att få en inblick i vilka förebyggande skyddsåtgärder Karlskrona vidtog. Årtalet 1853 

valdes för att undersöka vilka skyddsåtgärder som vidtogs i Karlskrona då koleran intog 

staden.   

 

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka åtgärder som vidtogs i Karlskrona år 1834 och 

1853 samt vilka reaktioner som uppstod kring åtgärderna hos stadens invånare. De 

frågeställningar jag valt är: 

 Vilka åtgärder vidtog Karlskrona år 1834 och 1853? 

 Vilka åtgärder förordades av stadens läkare?  

 Vilka reaktioner skapades hos invånarna i Karlskrona kring skyddsåtgärderna? 

 

1.3  Metod 

Efter att jag gjort mitt val av ämne gjordes efterforskningar om hur mycket material som 

fanns att tillgå vilket det visade sig finnas rikligt med. För att fördjupa mig i ämnesvalet 

gjordes sökningar av källor i form av relevant litteratur och för att finna ytterligare litteratur 

lästes litteraturens referenser.  
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Kommunarkivet i Karlskrona, Länsstyrelsen och Blekingearkivet i Bräkne-Hoby kontaktades 

om vilka handlingar som fanns att tillgå, men vederbörande visade sig inte ha källmaterial 

kring de årtalen som studien inriktas mot. I arkivet på Blekinge Museum fanns handlingar i 

olika slag som berörde koleran. På museets arkiv hittades relevanta handlingar, men var för få 

för att täcka mitt syfte och frågeställningar. Vidare efterforskning av material gjordes i 

databasen NAD
6
 för att se vilka handlingar som fanns att tillgå och var de förvarades. 

Sundhetsnämnden i Karlskrona och dess handlingar som omfattar tiden 1831-54 fann jag 

genom NAD vara tillgängliga på landsarkivet i Lund.  

För att studiens syfte och frågeställningar ska kunna besvaras valdes en kvalitativ metod 

eftersom det intresserar mig att undersöka vilka skyddsåtgärder som vidtogs mot koleran i 

Karlskrona under åren 1834 och 1853.  

När materialet till undersökningen samlats in analyserades datamaterialet för att kunna dela in 

materialet i olika kapitelrubriker. Därmed utgörs studien av en innehållsanalys.
7
 

 

1.4 Källor 

Det primära källmaterialet består huvudsakligen av sundhetsnämndens handlingar och 

mötesprotokoll och av dagstidningar (Carlskrona Veckoblad och Blekings-Posten) från åren 

1834 samt 1853. Sundhetsnämndens handlingar och mötesprotokoll innehåller vilka 

diskussioner och bestämmanden som uppkommit och beslutats vilka återfinns på landsarkivet 

i Lund. Sundhetsnämndens protokoll var svåra att tyda då vissa handstilar var oläsliga och 

skicket av handlingarna skiftade. I texten återkommer symbolen …] för att vissa ord/namn 

inte gick att tyda i handlingarna.  

På statistiska centralbyråns hemsida
8
 hittades Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om 

kolerafarsoten i Sverige år 1853.
9
 Årsberättelsen från Sundhets-Collegii

10
 ger en översikt om 

                                                 

6
 NAD = Nationella Arkivdatabasen, http://nad.ra.se/ 

7
Andreas Vilhelmsson, Från pest och kolera till nutida pandemihot – Med en introduktion till folkhälsovetenskap 

(Lund 2011), s. 59. 
8
 www.scb.se 
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vilka åtgärder som vidtogs kring kolerafarsoten i de olika länen i Sverige under 1853, 

däribland om Blekinge Län samt Karlskrona stad.   

Kolerakungörelser återfinns i studien vilka innehåller de förmaningar som städerna skulle 

anpassa sig efter för att förebygga kolerans intåg. Kolerakungörelserna återfinns i 

sundhetsnämndens handlingar samt ur Sven-Ove Arvidssons avhandling, De svenska 

koleraepidemierna – En epidemiografisk studie. Kungörelserna
11

 kring koleran återfinns även 

i dagstidningarna Carlskrona Veckoblad
12

 och Blekingsposten
13

. Carlskrona Veckoblad finns 

tillgängliga på mikrofilm på Stadsbiblioteket i Karlskrona medan Blekingsposten samt Nyare 

Blekingsposten finns tillgängliga på Internet (digitaliserade svenska dagstidningar). I 

Carlskrona Veckoblad hittas även Karlskrona sundhetsnämnds mötesprotokoll. Det bör 

påpekas att enbart ett nummer av Blekingsposten utkom i september 1853 av den anledningen 

att nästan hela tidningens personal avlidit i kolera.
14

  

För att ta del av historisk fakta om Karlskrona under 1800-talet används Janrik Bromés bok, 

Karlskrona Stads Historia del II. Boken innehåller den samhällsstruktur som rådde i 

Karlskrona under 1700-talets slut fram till år 1862. Bromé inkluderar även koleraepidemin 

under ett antal sidor och om vilka åtgärder som inrättades i Karlskrona. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Avhandlingen, De svenska koleraepidemierna, utgiven av Sven-Ove Arvidsson behandlar 

kolerans framfart i Sverige. Arvidsson redogör i avhandlingen för vilka 

behandlingsordinationer, skyddsåtgärder samt omgivningshygieniska åtgärder som vidtogs då 

koleraepidemierna drabbade Sveriges olika städer under 1800-talet. Avhandlingen innehåller 

                                                                                                                                                         

9
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS%20aldre/Medicinalverket%20B

ISOS%20K/Sundhetskollegii%20underdaniga%20berattelse%20om%20Medicinalverket%20i%20riket%201853

%20Bihang.pdf  
10

 Sundhets-Collegii = myndighet, vilken ansvarade för hälso- och sjukvården. Sundhets-Collegii motsvarar 

Socialstyrelsen.    
11

 Kungörelse = ett offentligt meddelande av föreskrifter och underrättelser. 
12

 Första utgåvan av Carlskrona Veckoblad utkom 1754.  
13

 Blekingsposten utgavs mellan åren 1852-1884. Under de åren som tidningen utgavs ändrade den namn, Nya 

Blekings-Posten (1858), Nyare Blekings-Posten (1864), Nyaste Blekings-Posten (1865). 
14

 http://magasin.kb.se:8080/fedora/get/kb:92368/bdef:TextObject/getPdf/  s. 1. 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS%20aldre/Medicinalverket%20BISOS%20K/Sundhetskollegii%20underdaniga%20berattelse%20om%20Medicinalverket%20i%20riket%201853%20Bihang.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS%20aldre/Medicinalverket%20BISOS%20K/Sundhetskollegii%20underdaniga%20berattelse%20om%20Medicinalverket%20i%20riket%201853%20Bihang.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS%20aldre/Medicinalverket%20BISOS%20K/Sundhetskollegii%20underdaniga%20berattelse%20om%20Medicinalverket%20i%20riket%201853%20Bihang.pdf
http://magasin.kb.se:8080/fedora/get/kb:92368/bdef:TextObject/getPdf/
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en beskrivning om kolerans utbredning, från Indien till Europa, under de årtal då koleran 

härjade på svensk mark.
15

 Arvidsson anger även de svenska städer som drabbades kraftigast 

under de olika årtalen varav Karlskrona omnämns under årtalet 1853 på ett fåtal sidor. Längre 

fram ger Arvidsson en beskrivning av karantänsväsendet, gränsskyddsåtgärder, 

sjukvårdsförberedelser samt sundhetsnämndernas organisation och insatser under epidemierna 

i Sverige.  

Arvidssons avhandling är den närmsta forskning som ger en överblick över de olika 

koleraepidemierna i Sverige. I avhandlingen menar Arvidsson att, utifrån rapporter, under 

koleraepidemierna i Sverige utgjordes de enskilda sundhetsnämndernas insatser av en 

kombination av omgivningshygieniska åtgärder samt social omsorg. Vidare påtalar Arvidsson 

att kommunernas sundhetsnämnder arbetade likartat med den omgivningshygieniska 

tillsynen. Inom varje sundhetsnämnd delades en stad in i olika ansvarsområden, där utsedda 

tillsyningsmän, distriktschefer, ordningsmän samt kvartersmän ansvarade för att övervaka att 

renlighet rådde i bostäder, gårdar och på allmänna platser. Ansvarsmännen såg även till att 

rökning med tjära och enris utfördes i vissa hus samt ute på stadens gator. Metoden, som 

användes under första delen av koleraperioden, ansågs ha en fördelaktig effekt mot koleran då 

en uppfattning fanns om att sjukdomen spreds genom luften.
16

   

Det svenska karantänsväsendet uppges av Arvidsson ha inrättats i större utsträckning när 

Östersjöns kuster smittats av koleran år 1831. För att förhindra att koleran intog Sverige 

utfärdades år 1833 och 1834 bestämmelser om att alla fartyg som intog svenska hamnar skulle 

vara försedda med sundhetspass, ett s.k. intyg som innehöll fartygets avseglingsort.
17

   

Forskning kring de åtgärder som utförts under koleraepidemier har även gjorts av Brita Zacke. 

I avhandlingen från 1971, Koleraepidemien i Stockholm 1834, därav namnet redogör Zacke 

för de åtgärder som vidtogs i Stockholm samt studerades myndigheternas organisation. 

Utifrån ett socialhistoriskt perspektiv skildrar hon hur smittan rör sig från Gangesfloden till 

                                                 

15
 Årtalen som Arvidsson redogör för: 1834, 1850, 1853-59, 1866, 1873.  

16
 Sven-Ove Arvidsson, De svenska koleraepidemierna – En epidemiografisk studie (Stockholm 1972), s. 116-

117. 
17

 Arvidsson 1972, s. 107. 



10 

 

det att smittan når Stockholm 1834. Zacke redogör för hur koleraorganisationen formerades i 

Stockholm under åren 1831 samt 1834.
18

 Enligt Zacke lyckades Stockholm upprätta en bra 

organisation inom sjukvården och att de åtgärder som vidtogs utifrån kungörelsen 1831 

fungerade när koleran väl nådde mark i Stockholm.
19

 Zacke anger att sjukvårdsorganisationen 

mot koleran påbörjades tre år innan koleran nådde Stockholm 1834 och att år 1831 planerade 

överståthållaren
20

 i staden vilka sjukhus och vilka lokaler som skulle iordningställas och 

omvandlas till kolerasjukhus.
21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18
 Brita Zacke, Koleraepidemien i Stockholm 1834 (Stockholm 1971), s. 31-32. 

19
 Zacke 1971, s. 34-114. 

20
 Överståthållare = Överståthållarämbetet blev under 1800-talet en institution mellan staden och kungen där 

överståthållarens utlåtande krävdes innan staden kunde presentera förslag för kungen. Överståthållarämbetet 

avskaffas år 1967 och ersättes av länsstyrelserna i landet.  
21

 Zacke 1971, s. 46-47. 
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2 FORSKNINGSBAKGRUND 

2.1 Vad är kolera? 

Kolera är en enormt smittsam magtarmsjukdom som når hög dödlighet om den inte behandlas 

i god tid. Sjukdomen orsakas av bakterien, Vibrio cholerae. Bakterien förökar sig och bildar 

gifter, toxiner, när en viss mängd bakterier når tarmen via maten. Koleratoxinet påverkar 

tarmväggens celler, där den drabbade får diarréer och vätskebrist. Kolera smittas genom att 

bakterien utsöndras med avföringen, och om bakterien förs över till drickbart vatten, kan 

bakterien smitta människor. Ordentlig handhygien beskrivs vara ett skydd ifrån bakterien då 

den även kan spridas till födoämnen. Från att en person smittats till dess att sjukdomen brutit 

ut, är inkubationstiden vanligtvis mindre än två dygn, men kan vara upp till fem dygn. 

Vätskeförlusten beräknas vara så kraftig som 1 liter i timmen, och om vätskeförlusten inte 

ersätts, och om den överskrider 5-10 liter, kan den drabbades liv sväva i ren livsfara. Om den 

insjuknade ges korrekt och snabb behandling är dödligheten under en procent. För att 

förebygga kolerasmitta vid ett pågående kolerautbrott förordas det att dricka kokat eller 

desinficerat vatten, kokad opastöriserad mjölk, äta ordentligt tillagad mat, undvika rå fisk 

samt skaldjur samt undvika rå frukt och grönsaker.
22

    

 

2.2 Kolerans spridning 

När koleran härjade som värst under 1800-talet beräknas omkring 100 miljoner européer ha 

mist sitt liv. Från år 1817, då koleran lämnade sitt inhemska område kring Gangesdeltat i 

nuvarande Indien och Bangladesh, och fram till år 1896 uppstod totalt fem omfattande 

kolerapandemier. Först i den andra pandemin som beräknas ha varit mellan åren 1826-37, 

drabbades Europa. I augusti 1830 dök farsoten upp på en marknad i den ryska staden Nizjnij 

Novgorod (numera Gorkij), en månad senare nådde farsoten Moskva. Koleran spreds senare 

vidare och drabbade år 1831 Finland, Tyskland och Storbritannien medan Skottland, Irland, 

                                                 

22
 http://www.netdoktor.se/forkylning-infektion/?_PageId=622   

http://www.netdoktor.se/forkylning-infektion/?_PageId=622


12 

 

Frankrike och Norge drabbades av smittan år 1832.
23

 Första gången koleran nådde svensk 

mark var år 1834, då timmermannen Anders Rydberg i Göteborg insjuknade och avled i 

sviterna av kolera.
24

  

 

2.3 Smittspridningsteorier 

Innan det blev känt att sjukdomen kolera sprids genom vatten, fanns det under mitten av 

1800-talet olika teorier kring hur den överförs. Den första teorin, kallad miasma, menade att 

koleran smittades genom luften. Till följd därav förespråkades det att människor skulle 

förflyttas från områden med dålig luft samt att åtgärder för att förbättra luftens 

sammansättning skulle vidtas. Väderleksiakttagelser blev därmed betydelsefulla för 

miasmaanhängarna.  Den andra inriktningen, kontagion, menade istället att smittan spreds 

genom beröring mellan människor. Kontagionisterna förespråkade därför att karantän och 

gränsskydd skulle åtgärdas.
25

 De praktiserande läkarna kompromissade oftast mellan de båda 

uppfattningarna.
26

  

Den engelske läkaren John Snow utgav år 1849 en flygskrift där det framgick att han 

betvivlade att sjukdomen spreds genom luften av okända ångor, därför att stora 

befolkningsgrupper inte påverkades.
27

 Snow lät spåra koleran genom att avlägsna ett handtag 

till en vattenpump på Broad Street som befann sig utanför hans eget hus. Ifrån denna pump 

hämtade en stor del av stadsdelens invånare sitt vatten. Snows åtgärd gjorde att epidemin 

upphörde nästan direkt. I anslutning till vattenpumpen fanns latriner som hade använts av en 

kolerasjuk ett par dagar innan epidemin drabbade stadsdelen Broad Street. Snow menade att 

smittan spred sig genom att latrinerna filtrerade brunnsvattnet. Trots Snows upptäckt 

imponerade den ändå inte på andra läkare och vetenskapsmän och därmed fick den inget 

större genomslag. Inte förrän år 1883 kunde Snows teori bekräftas, då av den tyske läkaren 

                                                 

23
 Arvidsson 1972, s. 9-17. 

24
 Tallerud 1991, s. 54. 

25
 Carl-Magnus Stolt, Kaos och kunskap – Medicinens historia till år 2000 (Lund 1997), s. 108-109. 

26
 Stolt 1997, s. 131. 

27
 Vilhelmsson 2011, s. 179. 
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Robert Koch som fann att kolerabakterien levde i tarmarna och att sjukdomen spreds med 

förorenat vatten.
28

 

 

2.4 Sundhetsnämnder inrättas 

Hälsofrämjande åtgärder vidtogs först 1813 då den lokala hälsovården blev mer organiserad. I 

en kunglig cirkulärskrivelse, som riktades till kyrkans män och landshövdingar, klargjordes 

det att prästerna i socknarna skulle ansvara för den allmänna hälsovården i respektive 

församlingar. Genom den första sockenstämmoförordningen som inrättades år 1817 

utvecklades den kommunala självstyrelsen. Genom förordningen blev det sockenstämmans 

och kyrkorådets uppgift att förvalta den allmänna hälsovården i socknen eller församlingen. 

1828 utfärdades en mindre ändring i 1817 års förordning, genom två kungörelser, för en 

förbättrad hälsovård i landsorterna.
29

 

 I kolerakungörelsen år 1831 föreskrevs det av Sundhetskollegiet att varje stad och 

landsförsamling skulle inrätta sundhetsnämnder vars uppgift skulle vara att ansvara för hälso- 

och sjukvården i församlingarna. Anledningen till att hälsovården organiserades på nytt var 

för att den enskilda individen skulle bli omhändertagen omedelbart och att det skulle finnas 

tydliga direktiv till den insjuknade samt anhöriga om var sjukvård fanns att tillgå. För att 

människor skulle få information kring var de kunde vända sig gavs tryckta anvisningar ut till 

hushållen. I nämnderna ansvarade ledamöter för olika distrikt då varje församling eller stad 

ingick i olika distrikt. Ledamöterna ansvarade för att det skulle hållas ordning och reda samt 

förhöra sig om församlingens hälsotillstånd för att därefter rapportera till sundhetsnämnden 

om det inträffat något allvarligt. Ledamöterna hade även i uppdrag att skicka en sjuk person 

till närmsta sjukhus samt skulle de varje morgon befinna sig vid kyrkogårdarna och turas om 

att vakta sundhetsbyråerna. Förutom ledamöterna hade sundhetsnämnden även möjlighet till 

att utse uppsyningsmän som kunde arbeta i ett distrikt samtidigt som de hjälpte till med andra 

sysslor åt sundhetsnämnden. Sjukanmälningar kunde göras på sundhetsbyråerna samt fick den 

besökande råd av läkare om hur den sjuke skulle omhändertas. Respektive sundhetsnämnder 

                                                 

28
 Arvidsson 1972, s. 101-  102. 

29
 Arvidsson 1972, s. 111. 
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skulle enligt kolerakungörelserna stå för ansvaret att inrätta särskilda sjukhus där kolerasjuka 

personer skulle vårdas.
30

   

 

2.5  Karantäner som smittskyddsåtgärd i Sverige 

Redan under 1700-talet upprättades ett flertal karantäner i hamnar vid epidemier och fartyg 

som anlänt från smittade hamnar avvisades från svenska hamnar. Om förbudet inte följdes 

skulle skepp och gods förbrännas. År 1806 utfärdades den karantänsförordning som gällde då 

koleran nådde svensk mark. I förordningen skulle all karantän behandlas och koncentreras till 

Göteborgs skärgård och ön Känsö samt innebar förordningen att åtgärder skulle vidtas längs 

Sveriges kuster. När koleran trängde fram längs Östersjöns kuster år 1831 anlades nya 

karantänsanstalter, däribland Drottningskär i Karlskrona.
31

  

För att försöka hindra införandet av kolera i Sverige utfärdades nya bestämmelser år 1833 

samt 1834. Bestämmelserna angick att de fartyg som skulle inta hamnar i Sverige var tvungna 

att redovisa ett sundhetsintyg som skulle innehålla vilka eventuella sjukdomar som befann sig 

på avseglingsorten. Ett sundhetspass räknades som giltigt om det utfärdats av en svensk eller 

norsk konsul i den aktuella hamnstaden. Om ett fartyg saknade sundhetspass samt anlänt från 

en stad där koleran härjade fick fartyget bege sig mot en utsedd karantänstation. Antalet dagar 

i karantän berodde på var fartyget anlänt ifrån. Om fartyget lämnat en smittad hamn var 

karantänstiden upp till 10 dygn och fartyg som lämnat en hamn där det var misstankar om 

smitta fick vara i karantän under 5 dygn.
32

 Det ansågs inte enbart vara människor som 

utgjorde en smittorisk utan även olika slags varor. Alla varor som importerades från Finland 

förbjöds utom ved, smör, talg, saltad fisk och humle vilka istället skulle sättas i karantän. 

Följderna blev att det rådde varubrist i Stockholm därmed tvingades regeringen år 1831 att 

avfärda de strikta karantänrestriktionerna.
33

          

 

                                                 

30
 Arvidsson 1972, s. 112-113. 

31
 Arvidsson 1972, s. 105-109. 

32
 Arvidsson 1972, s. 107. 

33
 Tallerud 1991, s. 48. 
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3. KARLSKRONA UNDER 1800-TALET  

 3.1 Kort om Karlskrona 

År 1680 grundades Karlskrona av Karl XI och blev den svenska flottans huvudbas av den 

anledningen att Sverige behövde en sydlig örlogsbas för att kunna behålla greppet om 

Östersjön.
34

 Staden är anlagd på öar och är således en militär anordning. För att avskilja 

stadens civila invånare och den militära örlogshamnen byggdes en slutningsmur, vilken än 

idag utgör ett viktigt inslag i stadsbilden.
35

  

 

3.2 Administration 

Vid ett sammanträde år 1834 väcktes ett förslag om att drätselkommissionen skulle bli det 

centrala organet för stadens alla inkomster och utgifter. Karlskrona stads drätselkommission 

sattes i verksamhet den 1 januari år 1836. Kommissionen bestod av tolv ledamöter som var 

noga utvalda och däribland ingick ämbets- och tjänstemän, borgare, magistratspersoner, 

polisborgmästaren samt landshövdingen. När koleran intog Karlskrona var H. F. Christiersson 

stadens borgmästare vilken även ådrog sig ordförandeskapet i sundhetsnämnden vid denna 

tid. De uppgifter som kommissionen bland annat ansvarade för var att underhålla och uppföra 

stadens allmänna byggnader och anläggningar samt underhålla stadens broar och vägar.
36

   

 

3.2 Sjuk- och fattigvården  

Den civila sjukvården i Karlskrona växte fram under 1790-talet. Stadens första 

statsfinansierade lasarett var beläget på Bredgatan i Karlskrona stad och öppnades i december 

1797. Lasarettet och kurhuset genomgick i mitten av 1830-talet en genomgripande förändring 

eftersom sjukhusutrustningen antyddes vara utsliten och bristfällig. I fastigheten inreddes nio 

användbara sjukhusrum samt anskaffades en komplett utrustning beräknad för 24 sängar på 

                                                 

34
 Rune Hillbom, Karlskrona 300 år (Karlskrona 1979), s. 2. 

35
 Leifh Stenholm, ”Örlogsstaden Karlskrona – vårt 9:e världsarv” i Bo Swahns, red. Karlskrona – ett världsarv 

(Karlskrona 1999), s. 22-23. 
36

 Janrik Bromé, Karlskrona stads historia 2 1790-1862 (Karlskrona 1934), s. 86-95. 
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lasarettet och 36 sängar på kurhuset. År 1841 utvidgades fastigheten och nya förbättringar 

åstadkoms, då ett badhus iordningställdes och tre celler anordnades för sinnessvaga 

personer.
37

 

Sjukvårdsanstalterna vid flottan beskrivs ha varit under all kritik. Berättelser skildrar att då 

flottans sjukhus inte kunde ta emot alla sjuka uppställdes provisoriska sjukhus i kalla och 

dragiga skjul. Sjukhusrummen beskrivs ha varit smutsiga och även maten till de sjuka 

rubriceras ha varit otillräcklig.
38

  

En särskild fattigvårdsdirektion grundades år 1804 vilka bestod av tolv ledamöter från 

prästerskapet, borgerskapet samt amiralitetsstaten. Direktionens ansvarsområden var att på 

lämpligaste sätt besörja underhåll av stadens fattiga som var i behov av samhällets 

omvårdnad. År 1817 inrättades en s.k. kokanstalt där flera tusen portioner soppa kunde delas 

ut årligen till behövande. Fattigvårdsdirektionen blev år 1821 innehavare av en fastighet på 

Pottholmen och under 1830- och 1840-talet genomgick fattigvården på Pottholmen 

omfattande renoveringar och antalet rum utökades. I det sjukhus, som var beläget vid 

fattigvården, skulle i första hand fattigvårdsanstaltens sjuka vårdas, men de som inte var 

tillhörande i fattigvården kunde anlita sjukhuset mot en särskild avgift.
39

        

  

3.3 Stadens vattenförsörjning  

Av den anledningen att kolerabakterien sprids genom förorenat vatten ges en inblick i stadens 

vattensituation. Innan stadens tillkomst av det första vattenverket
40

, vilken byggdes i början 

av 1860-talet, var dricksvattnet en bristvara. Detta utgjorde ett stort besvär för stadens 

invånare och framförallt för stadens fattigare invånare. Brunnar fanns att tillgå på Trossö samt 

Wämö, men vattnets kvalité var bristfälligt samt otillräckligt för behovet. Flottan fick allt 

dricksvatten levererat från Lyckebyån med särskilda konstruerade s.k. vattenskutor.
41

 Med 

                                                 

37
 Bromé 1934, s. 263-264.  

38
 Bromé 1934, s. 261-268. 

39
 Bromé 1934, s. 286-293. 

40
 Vattenverket (även kallad vattenborgen) finns bevarad på Stortorget i Karlskrona.   

41
 Vattenskuta = även kallad vattenbåt. 



17 

 

tiden fick stadens civila senare erhålla vatten från dessa skutor, dock mot en viss avgift. 
42

 Ett 

flertal diskussioner och planer inleddes med att inrätta vattenledningssystem under 1700-talet 

fram till 1800-talets mitt, men av ekonomiska skäl och utdragande debatter blev detta aldrig 

genomfört.
43

 År 1859-60 godkände riskdagen ett förslag om att iordningställa en 

vattenledning från Lyckebyån till Stortorget. Rening av vattnet skulle göras i 

filtreringsbassänger, och med hjälp av ångkraft vid intaget, tryckas in mot staden genom 

Gullberna.
44

 Vattenborgen stod klar hösten 1863 och drevs fram till 1898-99 av det 

mekaniska departementet på örlogsvarvet, därefter övertogs den av staden.
45
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43
 Bromé 1934, s. 196-209. 

44
 Hillbom 1979, s. 139. 

45
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4. KARLSKRONAS SKYDDSÅTGÄRDER 1834 OCH 1853 

4.1 Om Cholera inom Riket skulle yppas 

Till skillnad från 1806 års karantänsordning samt senare utfärdade karantänskungörelser som 

innebar vilka åtgärder som skulle vidtas längs Sveriges kuster utfärdades en ny 

kolerakungörelse år 1831. Den beträffade de karantänsåtgärder som skulle vidtas inom landet. 

Den 9 juli 1831 offentliggjordes ”Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om hwad iakttagas bör i 

händelse farsoten Cholera skulle inom Riket yppas”
46

. Innehållet i kungörelsen omnämns ha 

haft flera invecklade och stränga bestämmelser. I paragraf 34 beslöts det att orter såväl som 

smittade hus skulle avspärras genom vakthållning vid gränserna. I händelse om en frisk 

person var bebodd i ett smittat hus fick personen inte lämna huset samt sättas i två veckors 

karantän. De som sattes i huskarantän skulle förses med livsmedel genom försorg ifrån 

sundhetsnämnden eller stadens polis. Smittade hus skulle förses med en vit flagga som skulle 

placeras på utsidan av huset för att varna främmande personer att inträda detta hus. Vidare 

stadgades strikta straff i paragraf 94 gällande överträdelser av spärrningsbestämmelser och att 

”Den som från spärrad ort söker, att med våld öfwerträda spärrnings-linien, mötas med wåld, 

och ligge ogild om han derwid dödas”.
47

 Handel innanför stadens gränser var förbjuden, 

undantaget gällde om handelsmannen kunde uppvisa ett sundhetspass som intygade att den ort 

mannen lämnat var kolerafri. I november samma år stadgades det i en ny kungörelse att de 

strikta spärrningsbestämmelserna inte stoppade smittspridningen i andra länder, därmed drogs 

spärrningsåtgärderna in i Sverige. Istället föreskrevs det i en senare kungörelse att om farsoten 

drabbade staden skulle allmänheten ha uppsyn över resande eller kringvandrande personer.
48

    

En ny kungörelse utfärdades i september 1834 med innehållande föreskrifter för hur 

inrikestrafiken skulle fungera under rådande koleraepidemi. Trots att flertalet skyddsåtgärder 

vidtagits spreds farsoten vidare mellan landskapen vilket meddelades i kungörelsen 1834. 

Klagomål inkom från industrier och andra näringar som satts ur funktion orsakat av de strikta 

restriktioner som använts. Vidare kungjordes det att kolerafarsoten spreds längs kusterna 
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genom floderna och att farsoten i denna riktning skulle kunna förhindras. Om koleran drivits 

in i landets inre delar fanns däremot uppfattningen att farsoten inte kunde hindras trots 

karantänsanstalter. Övertygade om att andra länders förebyggande åtgärder inte kunde hindra 

farsotens spridning inriktades arbetet istället till att bekämpa koleran när den anlände. Därmed 

stadgades följande:    

1. Landsvägstrafiken skulle vara obehindrad och utan karantänsanstalter. 

2. Stad tilläts att på egen bekostnad hindra vägfarande, om de ej vistats tio dagar på 

frisk ort från att uppehålla sig i staden. 

3. Om kolera utbröt på någon ort fick ej förbindelserna brytas med omgivande 

landsbygd, men man fick förordna om, att torghandel skulle ske å särskilt anvisade 

platser utanför staden eller tätorten. 

4. Även trafiken på rikets vattenleder lämnades fri, men strandägarna tilläts att på egen 

bekostnad från gemenskap med land avhålla passagerare och besättning å fartyg från 

kolerasmittad ort. 

5. Fartyg från kolerasmittad inrikes ort hade tillåtelse att avgå direkt till 

destinationshamnen, men om koleran där ej var gängse, ankom det på ortens invånare 

att avgöra, om de genom egen försorg och på egen bekostnad skulle låta sådana 

fartyg genomgå undersökning och vid behov karantänsbehandling.
49

 

När kolerans smittspridning avstannat i Sverige 1834 påtalade myndigheterna att införa 

restriktioner för när staden ska anses vara smittfri. I oktober 1834 kungjordes att när en 

kolerasmittad inrikes ort inte drabbats av dödsfall inträffat i kolera under två veckor, kunde 

orten förklaras smittfri från farsoten.
50

    

 

4.2 Karlskronas skyddsåtgärder 1834 

I september år 1834 meddelades Karlskronas invånare att kolerafarsoten utbrutit i de 

närliggande orterna Karlshamn samt Ronneby. Trots att farsoten lurade bakom hörnet 

undkom Karlskrona att drabbas av farsoten trots att smittan inte var långt borta. 
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4.2.1 Stadens invånare informeras 

Sundhetsnämnden anger att deras verksamhet sattes igång från den stund då kolerasjukdomen 

utbröt runt Sveriges gränser och att ansträngningar gjorts för att iordningställa anstalter till 

farsotens förekommande. Sundhetsnämnden medger att den tidiga verksamheten och 

förberedandet dels trätt i kraft för att kunna redovisa goda åtgärder och dels för att lugna 

stadens invånare. För att invånarna i Karlskrona skulle bli medvetna om omständigheterna 

och om vad som inrättats utgavs sådan information till invånarna. Vidare menade 

sundhetsnämnden att om invånarnas informeras om vad som kan förhindra sjukdomens fart 

och lindra de lidanden den medför kunde detta lugna stadsinvånarna uti nödens stund.
51

  

Stadens invånare informeras av sundhetsnämnden att en förebyggande åtgärd till att hindra 

sjukdomens framfart är att i rättan tid söka hjälp. Den som anfölls av sjukdomen skulle därför 

genast antingen förfoga sig till närmaste sjukhus, anmäla sig till en nödhjälpsanstalt eller hos 

någon av kvarterets ledamöter eller uppsyningsmän. Sundhetsnämnden menade att det av 

erfarenheten har visat sig att flera av dem smittade som omskötts i husen har avlidit än av dem 

som vårdats på sjukhusen där läkare alltid fanns tillgängliga.
52

 Därmed uppmanades 

invånarna av sundhetsnämnden att: 

Var och en husfader att hos sin familj och sina tjänstehjon vårda förtroende för de allmänna 

sjukanstalterna och uppmuntra dem att vid påkommande sjukdom sig därav begagna. Rum 

för bättre folk är å alla sjukhusen att tillgå och det är varje sjuknade icke allenast tillåtet att 

för mera bekvämlighet egen säng och sängkläder; utan Sundhetsnämnden väntar till och 

med att var och en, som därtill bor råd och lägenhet, ska medföra säng med nödiga 

sängkläder, lakan å skjortor; vilket även bör iakttagas av husbönder, som ditsända sina 

tjänstehjon.
53

  

                                                 

51
 Carlskrona Veckoblad, 10/9 1834, s. 293. 

52
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Av den ovanstående uppmaningen till invånarna i Karlskrona framgår det att 

sundhetsnämnden arbetar på fullaste allvar med att vidta åtgärder för att förhindra 

smittspridning.
54

 

Inrättning av sundhetsbyråer skulle inrättas på flera ställen i staden där användbara läkemedel 

skulle vara tillgängliga och där invånarna kunde få föreskrifter om sjukdomens första 

behandling om farsoten skulle bli epidemisk. Hjälp fanns även att tillgå på stadens Apotek, 

men sundhetsnämnden var rädd för att om hjälpsökande inte skulle hinna expedieras kunde 

hjälpen vara för sen.
55

 För att insjukna personer skulle erhålla skyndsam hjälp och få 

föreskrivna medikamenter, som föreskrivits i Cholera-Regime, samt anvisningar om var 

sjukbetjäning och sjukbärare fanns att tillgå, meddelades stadens invånare av 

sundhetsnämnden att det därmed har inrättats nödhjälpsanstalter och var anstalterna fanns i 

staden. Vidare meddelades det att anstalterna var utrustade med kräkpulver och övriga 

föreskrivna medikamenter.
56

      

 

4.2.2 Kolerasjukhus 

För att vara i god beredskap om ifall kolerafarsoten skulle anlända till Karlskrona beslutade 

sundhetsnämnden i Karlskrona följande: 

Ehuru helsotillståndet här i staden, enligt vad av Herrar Läkare intygas, för närvarande är 

gott, har Sundhetsnämnden, för att icke försumma någon av de förberedande anstalter som 

fordras, för den olyckliga händelse att någon större farsot möjligen kunde utbrista, ansett 

sig böra hålla ett sjukhus i beredskap och därför genast gått i befattning om 

iordningställande av stadens Rådhus i sagde ändamål.
57  
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Förutom Rådhuset iordningställdes även ett sjukhus på Björkholmen och fanns av 

sundhetsnämnden vara nödvändigt. Till en början ordnades tio sjuksängar. Till ändamålet 

hyrdes Bryggaren Gunne Reufers hus på 2 år från inrättandet av sjukhuset för 100 Riksdaler.
58

  

Sundhetsnämnden samtalade om att anordna ett sjukhus på Pantarholmen. För att finna en 

lämplig lokal utsågs ledamöterna i kvarteret att lösa denna uppgift.
59

    

I september meddelas stadens invånare att sundhetsnämnden har beslutat och inrättat ett antal 

sjuksängar vid olika sjukhusanstalter i staden. Åtgärderna inrättas om olidlig nödvändighet 

skulle uppstå medger nämnden. Invånarna underrättas att 160 sängar finns tillgängliga för 

Kronans manskap, 100 sängar vid stadens sjukhus i Rådhuset, sjukhuset på Björkholmen i 

bryggare Sune Svenssons gård med 38 sängar, ett på Västraudden i förvaltaren Törnströms 

hus med 25 sjuksängar, samt ett i Kalvhagen på bryggaren Dalssons gård med 25 sängar.
60

    

 

4.2.3 Sjukhuspersonal 

Vid beredskapen om kolerafall skulle inträffa i staden beslutade sundhetsnämnden att 

rapportera i Carlskrona Veckoblad, att de personer som ville tjänstgöra i egenskap av 

sjukvårdare, sjuksköterskor, baderskor, sjukbärare etc., skulle anmäla sig till 

sundhetsnämndens ledamöter eller utsedda uppsyningsmän.
61

 

Sundhetsnämnden beslöt även att utfärda ett cirkulär till Konungen Befallningshavande om att 

få ansöka efter läkare för att vara i god beredskap vid sjukdomens utbrott. Kungliga 

karantänskommissionen meddelade senare att de inte kunde skicka några läkare.
62

 

Anledningen till att sundhetsnämnden ansökte om fler läkare var att stadens läkare hade blivit 
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tillsagda att biträda i allt de kunde åstadkomma och tjänstgjorde därmed i städer där koleran 

nått mark. Istället skickades två läkare till Karlskrona från Medicinska Fakulteten i Lund.
63

 

För att transportera kolerasjuka och lik till sjukhusen meddelar sundhetsnämnden att Kungliga 

Sjöartilleri-Regementet lämnat in manskap som förbundit sig att arbeta som sjuk- och 

likbärare.
64

  

 

4.2.5 Koleramedicin  

För att stadens invånare skulle få kännedom om hur den kolerasjuka skulle bli medicinerad 

beslöt sundhetsnämnden att utdela den tryckta s.k. Cholera-Regime
65

 bland invånarna. 

Cholera-Regime innehöll vilka symptom som uppstod samt hur den kolerasmittade skulle 

behandlas.
66

 Sundhetsnämnden underrättar att koleramediciner som rekommenderas i 

Cholera-Regime finns att tillgå på Apoteken.
67

 För att undvika trängsel på Apoteken 

rekommenderade sundhetsnämnden stadens invånare att anskaffa medikamenter inom kort om 

farsoten skulle nå staden.
68 

 

4.2.2 Tillsyningsmän och ledamöter  

Den 20 augusti kungjordes sundhetsnämndens beslut i Carlskrona Veckoblad om vilka 

ledamöter och tillsyningsmän som skulle ingå i de sex olika kvarteren. Sundhetsnämnden 

omnämner att de utsett följande herrar i händelse om koleran skulle utbryta i staden och 

därmed att dessa herrar skulle ha inseende inom sin trakt över sundhetstillståndet.
69

 Den 3 

september meddelas invånarna att antalet tillsyningsmän skulle utökas i kvarteren för att 

upprätthålla en bättre ordning i staden, vilket beslutats av stadens invånare.
70

 Tillsyningsmän 
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och ledamöter som tillkommit i de olika kvarteren presenterades den 10 september. Även 

tillsyningsmän över inrättade sjukhus hade utsetts och presenterades härmed.
71

  

 

4.2.4 Karantän och vakthållning 

Stadens invånare blev uppmärksammade i Carlskrona Veckoblad att då koleran utbrutit i 

Göteborgs- och Bohus-, samt Elfsborgs län, även i Jönköpings stad och trakten där omkring, 

att hålla uppsikt över resande och kringvandrande personer. Poliskammaren beslöt därmed 

följande: 

att Värdshusvärdar, de som föreslå …] härbergen och andra av Stadens Invånare, som 

sådana personer emottaga, skola, vid 3 Rdr 16 sk vite, genast hos Polis-Kammarens 

Ordföranden därom göra anmälan, genom passets uppvisande och avlämna skriftlig uppgift 

å de resandes namn, karaktär och orten, varifrån de komma, samt i övrigt å dem och deras 

helsotillstånd fästa den sorgfälligaste uppmärksamheten, särdeles om från någon smittad ort 

anlända, och i händelse sådan sjuklighet förmärkes, som giver anledning misstänka, att den 

kunde vara Cholera, förhindra den resandes vidare fortkomst, anvisa honom särskrivet rum, 

varefter nödig vård bör lämnas, samt genast tillkännagiva förhållandet hos 

Sundhetsnämndens Ordförande eller närmaste Tillsyningsman.
72

   

För en noggrannare tillsyn av resande och kringvandrande personer hölls vakthållning vid 

Hvita Krog
73

 vilken arrangerades av karantänbefälhavaren varav frivilliga bland stadens 

invånare deltog i bevakningen. Var och en som inte kunde uppvisa sundhetsbevis eller intyg 

om undergången karantän avvisades från staden. Förbud utfärdades om att inga resande fick 

infraktas sjöledes.
74

  

För att inga resande som anlänt från smittade orter skulle kunna ta sig in obemärkt sjöledes 

stationerades båtar vid östra och västra vikarna, vilket åtgärdades utifrån 

karantänsbefälhavarens order. För att denna tillsyn skulle stärkas ännu mer utsågs inspektören 
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Reuendorff till att ha uppsikt över personer vid Skeppsbron medan handlaren Gassén utsågs 

till att ha uppsikt vid Borgmästarebron. Till biträde åt dessa herrar kommenderade 

tulldistriktschefen en tullvaktmästare på respektive ställe.
75

     

Den 10 oktober 1834 fördes ett sammanträde mellan sundhetsnämnden och herr Baron och 

den f.d. landshövdingen. Herr Baron samt den f.d. landshövdingen framförde för 

sundhetsnämnden följande: 

att sedan Cholerasmittan nu utbrutit i Calmar Län och flere af stadens Hantverkare avrest 

till Calmar för att bevilja marknaden …], på Hästö quarantainsplats finna nog utrymme för 

alla quarantains undergående så väl ifrån nämnde Län kom ifrån Carlshamn och Ronneby, 

så wida quarantainstiden bibehålles till hvad den nu är, eller 10 dagar; hvadan herr Baron 

och f.d. landshövding, sedan …] överfältläkaren Hr Doctor Furst, närvarande upplyst att 

enligt flere godkände Författares uppgifter, erfarenheten visat, att 24 timmars quarantain, då 

den af wederbörlig …] åtföljes, är tillräcklig till utrönande …] smitta finnes eller ej, 

öfverlämna de till Sundhetsnämnden, som hade sig …]om helsotillståndet i staden 

uppdragen, att bestämma en kortare quarantainstid.
76

   

Av det ovanstående framförandet till sundhetsnämnden av herr Baron och den f.d. 

landshövdingen framgår det att karantänstiden bör kortas ner då stadens hantverkare avrest till 

Kalmar där koleran senare utbrutit. Vidare förklarar herr Baron och den f.d. landshövdingen 

att om karantänsplatsen på Hästö ska kunna ta emot de som måste undgå karantän som anlänt 

från såväl Kalmar Län som Karlshamn och Ronneby bör tiden för karantän reduceras samt att 

läkare C. A. Furst upplyst att 24 timmars karantän är tillräcklig.
77

 Efter en tids överläggning 

av herr Baron och den f.d. landshövdingen framförande av reducerad karantänstid beslutade 

sundhetsnämnden att införa fem dygns karantän istället för tio dygns karantän. Beslutet 

innehöll att de personer som kom ifrån smittad ort skulle sättas i fem dygns karantän, men att 

om en person anlänt ifrån misstänkt smittad ort halverades karantänstiden. Sundhetsnämnden 

påtalade i beslutet att karantänstiden var tillräcklig för invånarnas säkerhet, men att under 

denna karantänstid skulle personen övervakas ordentligt och erhållas varma bad samt att 

                                                 

75
 Carlskrona Veckoblad, 10/9 1834, s. 293. 

76
 Landsarkivet Lund, Karlskrona sundhetsnämnden, volym A2. 

77
 LL, Karlskrona sundhetsnämnden, volym A2. 



26 

 

personens alla medhavande linnekläder skulle tvättas och undergå stark rökning med rökkulor 

på karantänsplatsen. Utifrån detta beslut anbefallde sundhetsnämnden att avlämna två badkar, 

såpa, handdukar samt en baderska till karantänsplatsen.
78

      

   

4.2.5 Begravningsplatser och likkistor  

Lämpliga begravningsplatser kungjordes den 8 september 1834 av sundhetsnämnden. De 

personer som avlidit i kolera fick inte begravas intill kyrkorna på kyrkogårdarna. Istället lät 

sundhetsnämnden planera lämplig begravningsplats intill staden på Wämö nära Krutviken, dit 

liken med största försiktighet skulle föras sjöledes, varför även en tilläggningsbrygga anlades 

på platsen. Begravningsplatsen hade tidigare använts år 1788 och invigts som vilorum för 

bortgångna
79

. Sundhetsnämnden omnämner att en begravningsplats på Saltö har diskuterats 

för de som avlidit i farsoten om den utbryter i staden.
80

   

Den 14 oktober 1834 invigdes den begravningsplats på Saltö om i händelse att kolerafarsoten 

skulle utbryta i Karlskrona. Vid invigningen av kolerakyrkogården medverkade änkefrun och 

grevinnan Wachtmeister, som sett till att upplåta begravningsplatsen på Saltö, och 

kyrkoherden Magister Schaar höll i akten. Sundhetsnämnden och några få andra personer var 

även närvarande.
81

 

Invånarna i staden blev underrättade i Carlskrona Veckoblad den 10 september att 

sundhetsnämnden låtit tillverka ett lämpligt parti av likkistor och att fattiga erhöll kistorna 

gratis. Befälhavaren Herr Amiralen meddelade att om ytterligare kistor kom att behövas, 

skulle dessa påräknas från Kronans förråd. Enligt begäran ifrån sundhetsnämnden tillverkade 

Snickare-Ämbetet i staden likkistor för att vara i beredskap.
82
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4.2.4 Läkares förordade åtgärder  

Läkare C. A. Westring samt läkare C. Hallström, utgav i samråd med sundhetsnämnden den 

Cholera-Regime i samband med kolerans framfart inom Sveriges gränser. Westring och 

Hallström skrev en underrättelse för hur en kolerasjuk person kunde behandlas samt vilka 

medikament den sjuke bör ges. Läkarna förordade under ett sammanträde med 

sundhetsnämnden att Cholera-Regime skulle utdelas till stadens invånare innan koleran hunnit 

anlända till staden.
 83

    

Läkaren Westring förespråkade åtgärder som kunde förhindra att farsoten inträdde än att 

åtgärder skulle vidtas då koleran redan intagit staden. Westring menade att det av erfarenheten 

visat sig att farsoten slagit hårt mot de fattigare kvarteren. Därför borde sundhetsnämnden 

vidta åtgärder inom de fattigare kvarteren ansåg Westring. Sundhetsnämnden undertecknade 

och beslöt att uppköpa ved som skulle ställas till sundhetsnämndens disposition, vilket skulle 

vid behov utdelas bland de fattigare i staden.
84

   

 

4.2.7 Reaktioner kring åtgärderna hos stadens invånare  

I en insändare till Carlskrona Veckoblad den 23 augusti omnämns åtgärderna som vidtagits i 

staden. Skribenten påtalar först att alla anstalter iordningställts samt att tre sjukhus inrättats, 

däribland stadens Rådhus och för kronans manskap på Laboratorieholmen och att dessa är 

relativt rymliga och väl belägna. Därefter omnämner skribenten att det känns lugnande att 

anstalter och sjukhus inrättats i staden om koleran skulle intåga i staden, men att 

karantänsåtgärderna inte är tillräckliga för att skydda staden mot smittan. Kritiken riktas till 

att trots att de göteborgska läkarnas försäkran om att smittan inte är kontagiös är det ingen 

som tror på detta påstående eftersom karantänsåtgärderna till sjöss inte har mött några 

invändningar. Skribenten påtalar att medan riket bekostar traktamenten och arvoden åt 

karantänskommissioner och befälhavare samt underhåll åt bevakningsmanskap till sjöss, får 

fri kommunikation äga rum längs landsvägen med de smittade orterna. Av skribenten anses 
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det att polisen i staden bör ansvara för sådana åtgärder i detta anseende.
85

  Vidare omnämner 

skribenten vilka bevakningsåtgärder som borde vidtas för att skydda Karlskrona stad från 

farsoten; 

Huru lätt kan ej Carlskrona skyddas; staden äger blott en enda införsport; om wid 

landttullen, som trenne broar skiljer från staden, någre Polistjenstemän eller och friwillige 

af stadens inwånare med en lämplig militärpostering lemnades uppdrag att undersöka alla 

resandes pass, och huruwida de passerat smittad eller misstänkt ort, samt desse i sådant fall 

förlades i några dagars karantän i ett dertill på stället inrättadt hus, hwarå tillgång finnes, 

skulle troligtvis detta werka ganska nyttigt.
86

  

Därefter framför skribenten att även allmogen borde få uppge namn och vistelseort, men att 

de istället får inkomma fritt till staden. Slutligen omnämner skribenten att allmän upprördhet 

råder bland stadens invånare att inga åtgärder kring landsvägen vidtagits utan att resande från 

koleraplatserna har fått passera in fritt.
87

    

 

4.3 Karlskronas skyddsåtgärder 1853 

Kolerafarsoten hemsökte Karlskrona stad år 1853, varav första sjukdomsfallet av kolera 

inträffade den 3 augusti, och skördade många liv bland stadens såväl civila som militära 

befolkning. Antalet insjuknade i Karlskrona stad beräknas ha varit 1925 personer, av vilka 

1055 personer beräknas ha avlidit i kolerafarsoten.
88
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4.3.1 Stadens invånare informeras  

I Blekings-Posten den 9 augusti meddelar stadens läkare att koleran utbrutit i Karlskrona 

sedan tre sjukdomsfall inträffat i staden och sju dylika fall med kolerasymptom inom Flottan, 

vilka inträffat inom loppet av fem dygn.
89

  

För att inte oroa kringliggande orter informeras stadens invånare av sundhetsnämnden att 

under den rådande farsotens härjning beordras stadsinvånarna att inte bege sig iväg på 

utflykter eller utfärder till landsbygden.
90

 Sundhetsnämnden uppmanade även stadsinvånarna 

att inte låta sända kläder till tvättning på landsbygden och att denna uppmaning bör följas 

eftersom klädespersedlar ansågs kunna medföra smitta.
91

    

För att sjukdomen nått ytterligare spridning i staden meddelade sundhetsnämnden att det är av 

största vikt att rengöring och rökning fullföljs. Därmed upplyste sundhetsnämnden stadens 

respektive invånare att noggrant iaktta följande: 

Så snart sjukdomsfall af Cholera i något hus inträffar bör, så widt den sjuke skall skötas 

hemma, ett så ensamt som möjligt liggande rum inom huset utväljas samt alla personer 

derifrån aflägsnas, som ej äro nådiga för den sjukes vård. Närgränsande förstugor eller rum 

böra lindrigt rökas med tjära eller enris eller golven fuktas med Chlor-watten. Linne och 

öfriga persedlar, som den sjuke smutsa, böra genast läggas i watten, hwari är upplöst en 

portion wanligt koksalt samt de uppträdda eller afförda uttömningarna, så ofta ske kan, 

bortslås, helst i en aflides grop, och överstrås med ofläckt kalk eller blandning af aska och 

utbrända träkol.
92

 

Invånarna i Karlskrona stad uppmanades även att om en kolerasjuk avlidit i enskilt hus, skulle 

klorvatten eller ofläckat kalk utslås på golvet samt skulle obehöriga och nyfikna personer 

avlägsnas. Efter tre timmar skulle den avlidna upptas ur sängen och läggas i det linne han 

avlidit i. Det rum som den sjuke vårdats i skulle genast luftas en stund. En eller två rök-kulor, 

efter behov, skulle sönderdelas och läggas på glödande kol eller på en uppvärmd järnplåt. När 
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rökningen genomförts rekommenderades det att vädra sängkläderna och skura rum, golv och 

sängplatsen samt att linne och övriga persedlar behandlades i salt vatten i ett dygn.
93

      

För att hindra farsotens förödelse ombads personer i de trångbebodda delarna Kalvhagen och 

Västra Udden att erhålla renlighet och snygghet, både i rum och på gårdar samt spola 

rännstenar och avloppstrummor med rent vatten om illaluktande samlingar bildats.
94

     

Sundhetsnämnden meddelar att de inrättat två sundhetsbyråer i staden, den ena kallad södra 

byrån var placerad vid Wachmeisterska huset, väster om Borgmästaregatan och söder om 

Stortorget samt Kyrkogatan, och den andra kallad norra byrån fanns på Gästgivargården 

vilken omfattade hela den övriga delen av staden. Läkare meddelades även vara inrättade vid 

respektive sundhetsbyrå.
95

 När antalet personer som behandlades för kolera översteg 400 

personer inrättades en tredje sundhetsbyrå i staden.
96

 

Fattigvårdsdirektion ansåg att sundhetsnämnden borde anskaffa friskt vatten till fattigvården 

under den rådande sjukligheten.
97

 Stadsinvånarna blev underrättade den 17 augusti att stadens 

bättre lottade invånare under ett sammanträde erbjudit att anskaffa friskt vatten till de trångt 

bebodda stadsdelarna Kalvhagen, Möllebacken samt Pantarholmen, samt att öka de dagliga 

matportionerna till de fattiga.
98

 För att anskaffa friskt vatten till stadsinvånarna samt dess 

fattigare befolkning bestod sundhetsnämndens första åtgärder åt att en inrätta en vattenskuta 

vilken skulle förläggas mellan Björkholmen och Möllebacken. Sundhetsnämnden lät även 

inrätta att 400 portioner näringsrik soppa med bröd utdelades dagligen under två månaders tid 

till behövande, varav stadens fattigvård dagligen försågs med 200 portioner soppa och bröd.   

99
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4.3.2 Kolerasjukhus  

Behovet av att upprätta ett permanent kolerasjukhus debatterades redan under våren på 

sundhetsnämndens möten. Den 26 april beslutade sundhetsnämnden att staden var i behov att 

förskaffa särskilda kolerasjukhus. Förfrågan gjordes till stadens invånare om det fanns 

personer som kunde tänka sig att hyra ut sitt hus för att kunna upprätta sjukhus i händelse om 

kolerafarsoten skulle utbryta. Handelsmannen Thörn föreslog under sundhetsnämndens möte 

att ett sådant sjukhus kunde upprättas i hans fastighet på Pottholmen.
 
Sundhetsnämnden 

beslutade att tillsammans med stadens läkare diskutera lokalens lämplighet.
100

  

Sundhetsnämnden uppgav den 27 juli att grosshandlaren Thörns lägenhet inte var av intresse 

att begagnas då läkare förklarat lokalen olämplig såsom sjukhus. Istället gavs 

sundhetsnämnden i uppdrag att anskaffa en lämplig lokal, men att om en sådan inte kunde 

erhållas skulle Rådhusets översta våning upplåtas till sjukhus.
101

  

Blekingsposten meddelade den 9 augusti att Kronans kolerasjukhus på Laboratorieholmen 

iordningställts för flottans manskap och att översta våningen i Rådhuset är utrymd samt att 

andra lokaler är påtänkta att hyras. Thörnska huset på Pottholmen angavs även vara 

iordningställd.
102

 Senare utrymdes Båtsmanskasernen på Stumholmen till kolerasjukhus, där 

inkvarterade båtsmän omvårdades.
103

 Senare inrättades ett konvalescenthus i stadens 

folkskolas lokal samt bereddes utrymme även i Amiralitetsförsamlingens folkskolas lokal där 

hjälplösa barn mottogs för vård. Läkare tillsattes vid samtliga inrättningar.
104

 

 

4.3.3 Sjukhuspersonal  

Den 30 juli efterfrågar sundhetsnämnden personer som vill åta sig befattning i egenskap av 

kokerskor, sjuksköterskor, tvätterskor, sjuk- och likbärare samt sjukvaktare.
105

 För att besörja 
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rening av kläder och boningar efter kolerasjuka personer anställdes särskilda personer för det 

ändamålet.
106

    

C. A. Furst var enbart den läkare som kunde påräknas till att hjälpa stadens invånare då övriga 

läkare tillhörde flottan. Provinsialläkaren Hellman togs nämligen i anspråk för sjukvården på 

landsbygden då farsoten även uppkommit där. När kolerafarsoten bröt ut var därmed antalet 

läkare otillräckligt i staden. Förutom stadsläkaren Furst och provinsialläkaren Hellman fanns 

fyra ordinarie och tre extra läkare vid flottan. Flottans läkare var indelade efter s.k. 

departement, inte inom olika distrikt eller inom särskilda trakter av staden, vilket försvårade 

läkarnas arbete. Läkarna vid flottan skulle endast besörja de som var sjuka inom det 

departement som de ansvarade för, vilket kunde innebära att flertalet läkare kunde finnas på 

plats i samma byggnad samtidigt som det rådde brist på läkare i andra delar av staden.
 
För att 

täcka behovet av läkare i staden beslöt sundhetsnämnden att rekvirera fler läkare. Sex extra 

läkare ankom den 16 augusti och ytterligare fyra läkare ankom till staden den 20 augusti. 

Under den svåraste perioden avled den 24 augusti en av Rådhusets biträdande läkare Kramér 

varefter läkare Magnus Furst
107

 ensam tvingades besörja sjukvården vid detta sjukhus, men 

även han avled senare i kolera den 29 augusti. Läkare Hellman övertog därefter 

läkarbefattningen vid Rådhuset.
108

 

  

4.3.4 Koleramedicin  

Läkare C. A. Furst meddelade i Carlskrona Veckoblad den 17 augusti att en överläkare vid 

namn Thielemann med bästa framgång behandlat sina patienter med en särskild metod som 

frälsat många människors liv, men att det läkemedel som Thielemann förespråkade redan 

föreskrivits i den utgivna ”Underrättelse för allmänheten”. Thielemanns medicin ”R:o 2 
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Cholera-droppar”  upplystes av Furst kunna användas på samma sätt och mot samma 

åkommor samt att Thielemanns koleradroppar fanns att tillgå på närmsta Apotek.
109

  

 

4.3.5 Uppsyningsmän i sjukkvarteren  

Utsedda uppsyningsmän samt ledamöter, vilka utsågs av sundhetsnämnden, fördelades inom 

sex olika sjukkvarter för att upprätta ordning och noggrannhet i staden. Varje sjukkvarter 

delades in i kretsar där uppsyningsmän och ledamöter ombads att vaka över hälsotillståndet i 

staden.
110

 Under farsotens härjande uppges det att kvartersmännen ska ha besökt sina distrikt 

varje dag.
111

 

Sundhetsnämnden beslöt att de utsedda uppsyningsmän samt ledamöter skulle ha följande 

ansvarsområden: 

1. Att Uppsyningsmännen fördele inom hvarje krets sig emellan göromålen så, att allt må 

tillgå med ordning och noggrannhet.  

2. Att de dagligen verkställa täta visitationer inom kretsarne för utrönande af 

helsotillståndet och om renlighet iakttages; och i händelse i senare afseendet något 

brister, utan att sådant på tillsägelse afhjelpes, derom göra anmälan hos Sundhets-

Polismyndigheten.  

3. Att om misstänkt sjukdomsfall inträffar, derom genast göra anmälan hos närmast 

tillgänglige Läkare eller å Sundhets-byråen inom distriktet.  

4. Att om Sjukbärare erfordras för att transportera sjuk till Sjukhus, derom göra 

reqvisition hos Uppbördsmannen å Sjukhuset på Pottholmen, i händelse den sjuke dit 

bör afföras, men i annat fall hos den å Sjukhuset på Rådstugan varande 

Uppbördsman.
112

 

Uppsyningsmännen beslöts även att iaktta att så snart en sjuk person blivit avlämnad till ett 

sjukhus, genast se till att den insjukna personens bostad röks och vädras samt att den sjukes 
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kläder och övriga persedlar blir korrekt rengjorda. De kläder som renats skulle tillvaratas av 

anhöriga ifall den insjuknade avlider. Behövliga rök-kulor kunde rekvireras på närmaste 

Apotek samt på sjukhuset i Rådstugan hos de stationerade tvätterskorna. Om en kolerasjuk 

person avlider hemma i sitt kvarter ansvarade uppsyningsmannen för att beställa likkistan om 

i händelse den avlidne var fattig och att dess anhöriga inte kunde tillhandahålla likkistan. 

Uppsyningsmännen skulle kontrollera att liket ströddes med kalk och att likbärare vid närmsta 

sjukhus rekvirerades för att transportera liket till sjukhuset på Pottholmen om likbärarna 

erhållits därifrån. Om likbärarna istället erhållits vid Rådstugan skulle liket föras till den 

uppbyggda likboden vid Wisens gränd intill sjön. En skriftlig uppgift skulle medfölja den 

avlidne innehållande namn, yrke och bostad vilken inlämnades på Pottholms-sjukhuset eller 

vid likboden hos den stationerande vakten.
113

 

 

4.3.5 Karantän och vakthållning  

Enligt ett utdrag av karantänsjournal vid Aspö hade 18 fartyg anlänt till karantänsplatsen 

mellan den 23 juli till den 3 augusti.
114

  

Stadens invånare diskuterade vid ett sammanträde i Rådhuset vilka karantänsåtgärder som 

skulle vidtas i Karlskrona då koleran utbrutit i Ystad
115

. Beslutet resulterade i att 

karantänsbefälhavaren Christiersson efter eget omdöme och på bästa sätt skulle iordningställa 

bevakning såväl till land som till sjöss, samt att en karantän även skulle inrättas på Hästö, där 

bevakningen skulle utgöras av tre båtar längs sjösidan samt av ”några pålitliga” personer vid 

Hvita Krog.
116 Blekings-Posten uppger i 1875 års upplaga om koleraspärrningarna vid Hvita 

Krog, att det inte fanns mer än en person vid Hvita Krog som innehade ständig befattning.
117
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För att undvika att angränsande friska orter skulle bli smittade av kolerafarsoten beslutade 

sundhetsnämnden att under den tid som sjukdomen härjade, skulle de personer som begav sig 

från staden genomgå rökning. Rökningen förekom i husen vid Hvita Krog för de personer 

som färdats längs landsvägen. Vid stadens hamn omhändertogs de personer som färdats 

sjöledes.
118

 Stadens karantänbefälhavare Christiersson meddelade den 27 augusti att 

rökningsanstalter blivit inrättade vid Borgmästarbron och Skeppsbron för de som inkommit 

till staden sjöledes och för de som vilja inta staden.
119

  

Arvid Faxe, landshövdingen i Blekinge, kungjorde den 9 augusti att omogen potatis blivit 

införd till staden och varnade stadens invånare att inte förskaffa sådan potatis samt omogen 

frukt, om omogen potatis eller frukt anskaffades skulle innehavaren fråntas dessa livsmedel 

samt förstöras.
120

 En total spärrning var inte möjlig eftersom staden försågs med 

förnödenheter från kringliggande orter samt att avskärmning från landskapen inte var tillåten. 

Istället beordrade Christiersson att varutrafiken skulle fortsätta. För att underlätta handeln 

upprättades särskilda handelsplatser. De som ankom sjöledes anvisades till bryggan vid Tyska 

Bryggaregården, medan de som anlänt längs landsvägen upprättades försäljningsställen vid 

Oxbacken och Blå Port.
121

    

 

4.3.6 Kolerabegravningsplatser 

Den tidigare iordningställda kolerakyrkogården på Saltö
122

 kom till användning då farsoten 

intog Karlskrona.
123

 Dödligheten steg drastiskt och inte förrän frivilligt arbetsmanskap från 

det förlagda kronoarbetskompaniet hade erhållits kunde ett skyndsamt arbete genomföras med 

att begrava koleraliken.
124
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Sedermera blev begravningsplatsen otillräcklig av den anledningen att ingen utvidgning var 

möjlig i anseende till den stenbundna marken. Sundhetsnämnden beslutade att låta upprätta 

ytterligare en viloplats för personer som insjuknat i koleran. Den 24 augusti meddelade 

sundhetsnämnden att en kyrkogård invigts på Långö.
125

   

 

4.3.7 Läkares förordade åtgärder  

I ett brev till stadens drätselkommission meddelade läkare C. A. Furst den 8 maj att vid ett 

hållet sammanträde var samtliga läkare överens om att ett kolerasjukhus inte borde inrättas 

bredvid en fattigvård då detta skulle utgöra en risk. Läkarna angav att det vid fattigvården 

fanns 200-300 personer som levde sammanträngda och att de hygieniska förhållandena var 

usla. Om ett sjukhus skulle inrättas intill stadens fattigvård och om koleran skulle få insteg 

bedömde läkarna att farsoten skulle kunna skörda så många offer att mortalitetsprocenten 

skulle stiga makabert. Ett permanent kolerasjukhus med 25 sjukhussängar beräknades av 

läkare Furst vara otillräckligt. Furst hade beräknat att varje rum skulle innehålla 396 

kubikmeter luft vilken inte ansågs vara tillräcklig för att inrymma patienter.
126

  

Områdena Kalvhagen, Möllebacken, Westerudden, Pantarholmen benämndes av 

provinsialläkaren Hellman vara områden där sjukdomen oundvikligen kunde inträda då de 

hygieniska förhållandena i områdena var bristfälliga och förordade därmed att åtgärder 

inrättades för att upprätthålla ordning och renlighet i de nämnda områdena.
127

     

Den 9 augusti utger provinsialläkaren A. F Hellman samt stadsläkaren C. A Furst en så kallad 

”underrättelse för allmänheten”, innehållande kännetecken för kolerasjukdomen, 

skyddsmedel för friska, behandling och läkemedel. Läkarna förordade att allmänheten skulle 

underrättas kring kolerasjukdomen och angav i den inledande texten följande:  

Då sedan några dagar spridda sjukdomsfall af werklig Cholera visat sig inom staden, 

synnerligast bland Kronans manskap, får wi på wederbörande myndigheters uppmaning 
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meddela några korta upplysningar rörande sjukdomens kännetecken, några råd i Diet och 

lefnadssätt, för att så mycket som möjligt skydda, samt en fort och lättfattlig föreskrift för 

första behandlingen af sjukdomen intill där Läkare hinner ankomma, eller Der Läkare ej 

finnes att tillgå.
128

 

Slutligen förordar läkarna i underrättelsen att varje hushåll i staden bör förse sig med ”en fats 

Cholera-Medicin” samt att medicinen kunde erhållas på Apoteken.
129

  

 

4.3.8 Reaktioner kring åtgärderna hos stadens invånare 

Sundhetsnämnden mottog ett brev den 4 augusti från handlanden Johan Aug. Pettersson. I 

brevet framkom det av Pettersson att det förekom orenligheter vid slaktaren S. Mobergs hus 

och gård samt att kraftiga åtgärder därmed borde vidtas av sundhetsnämnden för att åtgärda 

orenligheterna.
130

 Sundhetsnämnden beslutade därmed att den som uppträder ohövligt mot en 

uppsyningsman bötfälls med 6 riksdaler 32 skilling, samt att de som inte efter tillsägelse 

åtgärder orenligheterna bötfälls med 3 riksdaler 16 skilling.
131

    

I Carlskrona Veckoblad den 20 juli omnämner tidningen att ett antal personer visat stort 

missnöje med karantänsåtgärderna, vilka hävdat att de stränga spärrningarna ger konsekvenser 

för handeln samt att spärrningarna inte kan utestänga koleran. Hungersnöd yttrades uppstå om 

spärrningarna av handelsvaror fortlöpte, vilket omtalades vara värre än en epidemi.
132

   

Läkare C. A. Furst uppgav att han förmodade att stadens invånare hade delade åsikter 

beträffande de spärrningar som rådde; 

Härom äro i staden liksom öfverallt åsigterna ännu betydligt delade och jag skulle tro att 

mängden af stadens invånare visserligen anse spärrningar omöjligen kunna fullt 

ändamålsenligt och konseqvent genomföras, men är dock benägen tro det de i samma mån 
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minska möjligheten för kolerans invasion, som de afhålla en mängd annars från smittad ort 

inkommande. Motsatta åsikter finnas dock på båda sidor.
133 

I sundhetsnämndens handlingar återfinns ett brev från en viss Lindström innehållande kritik 

till likhanteringen. När han en dag passerade Fisktorget i staden fick han se trettio lik 

liggandes utanför likboden. Intill likboden möttes Lindström av en anställd likbärare som 

förklarade att liken placerats utanför boden eftersom den inte rymde fler lik. Ett annat brev 

beskriver hur likhanteringen uppfattades då avsändaren anlände till kolerakyrkogården på 

Saltö. Avsändaren uppger att ha sett fem lik ligga kvar på stranden dagen efter att han återigen 

anlänt till Saltö, vilket upprört avsändaren.
134
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5 SAMMANFATTNING 

5.1 Skyddsåtgärderna 1834 

År 1834 angav sundhetsnämnden att förebyggande åtgärder vidtagits från den stund då 

koleran utbrutit intill Sveriges gränser samt att särskilda anstalter förberetts till den härjande 

farsoten. Den tidiga ansträngningen uppges även av sundhetsnämnden ha förekommit för att 

lugna stadens invånare. Att tidigt informera invånarna var hjälp fanns att tillgå föreskrevs i 

kolerakungörelsen år 1831. Sundhetsnämndens tidiga verksamhet visar att de strävade efter 

att tidigt motverka sjukdomens framfart genom att informera stadens invånare att tidigt 

uppsöka hjälp vid de iordningställda koleraanstalterna samt vid sundhetsbyråerna som 

inrättats på flera ställen i staden. I 1831 års kolerakungörelse stadgades det att varje stad 

skulle övervaka hälsotillståndet genom sundhetsnämnder, ledamöter och tillsyningsmän. I 

enlighet med kolerakungörelsen var sundhetsnämnden fast besluten om att upprätta ordning 

och renlighet i staden genom att utse ledamöter och tillsyningsmän i sex olika kvarter som 

skulle vaka över hälsotillståndet bland invånarna. För att bättre ordning skulle förekomma i 

staden utökades senare antalet tillsyningsmän samt ledamöter i kvarteren. Ytterligare åtgärder 

visar att sundhetsnämndens verksamhet präglats av förberedelser inför kommande kolerahot 

varav tidiga sjukhusanstalter, tillförsel av sjukhuspersonal, beredskap av likkistor, särskilda 

kolerabegravningsplatser, karantänsplatser och vakthållning upprättades och iordningställdes.  

Trots upprättade karantänanstalter intog koleran stad efter stad, vilket skapade uppfattningen 

om att farsoten inte gick att förhindra trots karantänsåtgärder. Därmed inriktades arbetet mot 

att förhindra koleran när den anlänt till en stad. Från de förutnämnda förebyggande åtgärderna 

som vidtagits av Karlskrona präglades Karlskronas arbete mot att vara i god beredskap om 

koleran skulle utbryta i staden.    

Den 23 augusti ges skyddsåtgärderna kritik i en insändare innehållande att 

karantänsåtgärderna inte är tillräckliga. Kritiken riktas till att inga åtgärder vidtagits längs 

landsvägen utan att resande från smittad ort fått passera in fritt. För att ha uppsyn över resande 

och kringvandrande personer, vilket föreskrevs i kolerakungörelsen år 1831, inrättades en 

vaktstation vid Hvita Krog i början på september. Vakthållningen hölls av stadens frivilliga 

vilka bevakade att inkommande personer till staden uppvisade ett sundhetsintyg om 
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undergången karantän. Två båtar bevakade att inga resande från smittade orter intog staden 

sjöledes, varav ytterligare åtgärder inrättades genom att utse inspektören Reuendorff samt 

handlaren Gassén till att övervaka Skeppsbron och Borgmästarbron. Poliskammaren 

förordade att hålla uppsikt över resande och kringvandrande personer då kringliggande län 

drabbats av kolera. Poliskammaren meddelade att gästgivare som mottagit personer från 

annan ort skulle underrätta poliskammarens ordförande och överlämna sundhetsintyg 

tillhörande gästen. Åtgärderna speglar att sundhetsnämnden samt staden ville vidta strikta 

bestämmelser och noga kontrollera vilka som intog staden.  

För att motverka kolerans intåg i Sverige utfärdardades bestämmelser år 1833 samt 1834 

gällande fartyg som intog svensk hamn. För att få tillträde till svensk hamn var fartygen 

tvungna att uppvisa ett sundhetsintyg. Om fartygen inte uppvisade intyget anvisades fartyget 

till närmsta karantänstation. Om fartyget anlänt från en smittad hamn uppgavs karantänstiden 

vara 10 dygn, men om fartyget anlänt från en misstänkt smittad ort var karantänstiden 5 dygn.  

Diskussioner rådde mellan f.d. landshövding, herr Baron samt sundhetsnämnden gällande att 

Hästö karantänsplats skulle kunna inrymma de personer som måste genomgå karantän. När 

koleran intog Kalmar län infann sig flera hantverkare från Karlskrona i Kalmar varav koleran 

även utbrutit i de närliggande orterna Karlshamn och Ronneby. Herr Baron samt den f.d. 

landshövdingen förordade att karantänstiden borde reduceras för att Hästös karantänsplats för 

att inrymma folk från Kalmar, Karlshamn samt Ronneby. I förslaget meddelades det att läkare 

Furst ansett att 24 timmars karantän var tillräcklig. Sundhetsnämnden antog förslaget att 

reducera karantänstiden och karantänstiden halverades. De fartyg som anlänt från smittad ort 

skulle genomgå karantän i fem dygn, medan anländande fartyg ifrån misstänkt smittad ort 

skulle genomgå 2,5 dygn. Beslutet om reducerad karantänstid uppgavs av sundhetsnämnden 

vara tillräcklig för invånarnas säkerhet, men att under karantänstiden skulle personen erhållas 

varma bad vars kläder noggrant skulle rengöras samt att personen skulle genomgå rökning. 

Beslutet om reducerad karantänstid stred visserligen mot 1833 och 1834 års 

karantänsbestämmelser, men synes vara av den anledning att kunna inrymma alla personer 

som skulle inta staden hellre än att personer intog staden utan att genomgå någon form av 

karantän. Läkare Fursts rekommendation om enbart 24 timmars karantänstid kan även ha 

speglat en roll i beslutet om reducerad karantänstid. Med hänsyn till dagens föreskrifter att 

inkubationstiden vanligtvis är mindre än två dygn men kan vara upp till fem dygn kan 
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sundhetsnämndens beslut om reducerad karantänstid anses ha varit otillräcklig för invånarnas 

säkerhet. Karlskronas invånare skonades dock från kolerasmittan detta år.  

År 1831 föreskrevs det i kolerakungörelsen att det skulle finnas tydliga direktiv till den som 

insjuknat samt till anhöriga gällande behandling av sjukdomen. Läkarna Hallström och 

Westring utgjorde en strävan av att förebygga att kolerasmittan spreds bland stadens invånare. 

Hallström och Westring påtalade inför sundhetsnämnden att tidigt underrätta stadens invånare 

kring behandling samt vilka medikamenter den sjuke skulle ges, vilket resulterade i att 

stadens hushåll försågs med den s.k. Cholera-Regime. Läkare Westring påtalade att det av 

erfarenheten visat att den fattigare delen av invånarna drabbats hårt av kolerasmittan. 

Westring förordade därmed att åtgärder borde inrättas för att hjälpa stadens fattigare 

befolkning, vilket resulterade i att sundhetsnämnden inköpte ved till stadens fattigare 

befolkning. Westrings insats tyder på att det förelåg farhågor om att även den fattigare delen i 

Karlskrona hade större benägenhet att smittas av koleran än övriga stadsinvånare. Läkarnas 

insatser och rekommenderade åtgärder antyder att läkarna förespråkade att förebygga 

smittspridning bland invånarna.  

 

5.2 Skyddsåtgärderna 1853 

1834 års skyddsåtgärder lever kvar i skyddsåtgärderna år 1853. Synen på karantän, 

vakthållning, kontroll av ordning och renlighet genom tillsyningsmän och ledamöter, 

införandet av kolerasjukhus samt kolerabegravningsplatser levde kvar under årtalet 1853. En 

anledning till att synen kring skyddsåtgärderna inte förändrades kan vara i händelse av att det 

inte tycks ha kommit nya instruktioner genom kungörelser vilket kan innebära att aktuellare 

kunskap om hur koleran skulle förebyggas inte tillkommit efter år 1834.  

Att underrätta stadsinvånarna kring var hjälp fanns att tillgå samt hur den sjuke skulle 

behandlas var en åtgärd som utfärdades tidigt efter att koleran intagit staden. Läkarna 

Hellman och C.A. Furst utgivning av ”underrättelse för allmänheten” utdelades till stadens 

invånare den 9 augusti, samma dag som läkarna förklarat att koleran utbrutit i staden.  

Förebyggande åtgärder omdiskuterades redan under våren varav behovet av att upprätta 

särskilda kolerasjukhus om i händelse kolerafarsoten skulle utbryta uppmärksammades. 
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Handelsmannen Thörns erbjudande om att ett sådant sjukhus kunde iordningsställas vid hans 

fastighet på Pottholmen möttes av motstånd från stadens läkare. Luften konstaterades vara 

otillräcklig i Thörns fastighet och att inrätta ett sjukhus intill fattigvården ansågs utgöra en 

stor risk då hundratals människor levde sammanträngda under dåliga hygieniska förhållanden 

vid fattigvården. Utifrån sundhetsnämndens beslut att tills vidare inte upprätta ett sjukhus i 

Thörns fastighet visar att sundhetsnämnden följde läkarnas förordade åtgärder. 

Sundhetsnämndens senare beslut åt att iordningställa kolerasjukhuset på Pottholmen intill 

fattigvården då koleran utbrutit i staden i augusti antyder att staden var i stort behov av att 

iordningställa särskilda kolerasjukhus. Oron över att trångboddhet och att farsoten kan få 

förödande konsekvenser bland den fattigare befolkningen levde kvar bland läkarna år 1853 

vilket visar sig i läkare Hellmans förordade åtgärder och likaså utifrån läkare C. A. Fursts 

uppmaning att inte iordningställa ett sjukhus intill fattigvården. Fursts antydan om att luften 

inte är tillräcklig i fastigheten på Pottholmen tyder på att Furst var anhängare till 

miasmatikerna, att smittan var luftburen.  

Karantänsplatsen på Aspö var inrättad för att förhindra att koleran skulle nå staden samt 

iordningställdes en karantän på Hästö i slutet av juli av karantänbefälhavaren Christiersson. 

1853 års skyddsåtgärder i Karlskrona visar dock att flertalet förberedande åtgärder om i 

händelse koleran utbryter inte vidtogs förrän koleran utbrutit i staden. En antydan kring detta 

återfinns i läkare C. A. Furst årsberättelse från år 1853 där han beskriver att 

sundhetsnämndens verksamhet inte inletts förrän koleran var i närheten, men att under 

kolerans härjningar var dess verksamhet ytterst berömvärd och aktivt agerande.
135

   

Rökning och rengöring är de förebyggande skyddsåtgärder som sundhetsnämnden omnämner 

kunna förhindra smittspridningen. Tidigare inriktades arbetet enbart mot att personer som 

ville inta staden skulle genomgå rökning. Istället inriktades arbetet senare mot att även 

förhindra att angränsande orter skulle smittas och därmed beslutade sundhetsnämnden att 

personer som beger sig från staden skulle genomgå rökning. Senare meddelades att särskilda 

rökningsanstalter inrättats vid Borgmästarbron samt vid Skeppsbron. Rökning inriktades även 

åt att fullföljas i hemmen där den insjuknade avlidit vilket även skulle följas av rengöring av 

                                                 

135
 http://www2.ep.liu.se/dokument/provlak/1853/P8531080_2.htm  

http://www2.ep.liu.se/dokument/provlak/1853/P8531080_2.htm


43 

 

den insjuknades kläder samt rengöring av det rum som den avlidne vårdats i. Att arbetet 

utökades till att även innefatta rökning av personer som begav sig från staden ger intrycket av 

att staden hade en stark uppfattning om att rökning och rengöring kunde förhindra 

smittspridningen.  

Sundhetsnämnden indelade staden i sex olika sjukkvarter varav uppsyningsmän och 

ledamöter skulle upprätta ordning och renlighet i kvarteren. I kungörelsen den 16 augusti 

omnämner sundhetsnämnden vilka ansvarsområden som tillfallit ledamöterna och 

uppsyningsmännen i kvarteren. Att sundhetsnämnden tog renligheten på största allvar i 

kvarteren uppenbaras när sundhetsnämnden erhöll ett brev ifrån handlanden Johan Aug. 

Pettersson innehållande att orenligheter förekom vid slaktaren S. Mobergs hus och gård. 

Sundhetsnämnden upplyste invånarna att om orenligheter inte åtgärdades utskrevs böter till 

den person som stred mot att erhålla renlighet eller uppvisade ohövlighet mot en 

uppsyningsman.  

Då koleran intagit staden förhöll Karlskrona stad sig till att inte bryta förbindelserna med 

omgivande landsbygd vilket stadgats i 1834 års kungörelse. Däremot uppmanades 

stadsinvånarna att inte avresa till landsbygden samt att inte sända klädespersedlar för tvättning 

på landsbygden. Omogen potatis meddelades ha inkommit till staden, och för att inte bryta 

förbindelserna med landsbygden beordrade Christiersson att varutrafiken skulle fortsätta. 

Däremot kunde innehavararen av omogen potatis eller frukt fråntas dessa livsmedel. För att 

underlätta varuhandeln samt att stadens invånare skulle kunna förse sig med förnödenheter 

upprättades särskilda handelsplatser sjöledes samt längs landsvägen. Stadens invånares 

reaktioner kring att hungersnöd befarades uppstå om spärrningar av handelsvaror fortlöpte 

kan antydas ha lugnat stadens invånare då särskilda handelsplatser inrättades.     

Behovet av friskt vatten efterfrågades av fattigvårdsdirektionen varav sundhetsnämnden 

senare inrättade en vattenskuta intill flottans vattenskutor. Stadens invånare inrättade även 

friskt vatten till de trångbodda områdena i Kalvhagen, Möllebacken och Pantarholmen. 

Utökade matportioner inrättades även till den fattigare befolkningen. Åtgärderna visar att 

Karlskrona strävade efter att utföra extra insatser för de mest utsatta i samhället då farsoten 

härjade i staden. 
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6 SLUTSATS 

Skyddsåtgärderna år 1834 präglades av att vidta tidiga åtgärder ifrån den stund då koleran nått 

Ystad. Den tidiga ansträngningen av att inrätta och iordningställa sjukhusanstalter, tillförsel 

av sjukhuspersonal, beredskap av likkistor, särskilda kolerabegravningsplatser, karantän och 

vakthållning, uppges av sundhetsnämnden ha förekommit för att lugna stadens invånare. 

Sundhetsnämnden visar beslutsamhet till att upprätta ordning och att vaka över stadens 

hälsotillstånd genom att inrätta ledamöter och tillsyningsmän i olika kvarter. För att 

åstadkomma ytterligare renlighet inrättar sundhetsnämnden fler ledamöter samt 

tillsyningsmän i kvarteren.  Strävan av att noggrant kontrollera vilka som intog staden kan 

utgöras från de karantänsåtgärder som Karlskrona vidtog genom vakthållning längs land och 

till sjöss. Diskussionerna kring reducerad karantänstid vid Hästö karantänplats visar att 

Karlskrona inte ville att någon person skulle undgå rökning. Läkarnas insatser tyder på att de 

förespråkade att förebygga smittspridningen bland invånarna då tydliga direktiv och tidig 

underrättning kring kolerasjukdomen förordades av läkarna vilket resulterade i att stadens 

hushåll försågs med Cholera-Regime. Med utgångspunkt i läkare Westrings uttalande om att 

den fattigare befolkningen borde förses med förnödenheter då det av erfarenheten visat sig att 

smittan drabbat den fattigare befolkningen kraftigt visar att farhågor fanns att även 

Karlskronas fattigare befolkning hade större benägenhet att smittas än övriga stadsinvånare. 

Sundhetsnämndens beslut att inköpa ved till den fattigare befolkningen visar att deras 

verksamhet inriktades mot att hjälpa den fattigare delen av invånarna.   

De skyddsåtgärder som vidtogs av Karlskrona år 1834 levde kvar i 1853 års skyddsåtgärder. 

Sundhetsnämndens verksamhet år 1853 visar däremot att de flesta skyddsåtgärderna inrättats 

när koleran utbrutit i staden, men att dess verksamhet under koleran var väl utfört genom ett 

aktivt handlande. När koleran utbrutit i staden underrättades stadens invånare genast om 

kolerasjukdomen och var hjälp fanns att tillgå. Ordning och renlighet togs på största allvar av 

sundhetsnämnden då tillsyningsmän och ledamöter uppmanades eftersträva de anvarsområden 

de tillgetts samt att böter utdelades till de personer som inte erhöll renlighet i stadens kvarter. 

Införandet av att även personer som avreste från staden skulle genomgå rökning vid de 

särskilt inrättade rökanstalterna samt att rökning och rening skulle fullföljas i hemmen där den 

avlidne vårdats visar att staden hade en stark uppfattning om att smittspridningen därav kunde 
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reduceras. Oron om att smittspridningen skulle få förödande konsekvenser bland stadens 

fattigare befolkning levde kvar hos läkarna år 1853. Anskaffande av friskt vatten till 

fattigvården samt till de trångt bebodda stadsdelarna visar att Karlskrona även år 1853 uti i 

nödens stund strävade efter att hjälpa samhällets mest utsatta och att förhindra förödande 

konsekvenser.   
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Bilaga 1 

Cholera-Regime  

Vid första tecken för illamående, smak, ängslan, äckel, kräkning, utsot, kramp och kyla i 

lemmarna, torr tunga, huvudvärk mm-, tages genast ett kräkmedel, hvarefter den sjuke bringas 

till sängs och i svettning så fort ske kan medelst fotbad med lut eller senap, ingnidningar 

öfwer magen af i kamperbrån= thee på sötört, krusmynta, fläder, rölleka, citronmeliss o.dyl. 

Derjemte gifwes en matsked i timmen af en upplösning af 2:ne matskedar totalt i ett halft 

qwarter watten och försatt med fyra matskedar krusmyntwatten. Tilltager sjukdomen flyttas 

den sjuke ofördröjligen till sjukhus under warsamhet och warm betäckning. 

Obs. Personer under 15 år undfå hälften, och under 7 år fjerdedelen af den uppgifne portion. 

                  C. Hallström                                                C. A. Westring  

                                                     Carlskrona 1834. 

 

En fats Cholera-Medikament: 

Ett kräkpulver 4 st. 

2 Lod af Kryddorne 5 st. 

Champert-Spitius 1 ½ uns 17 st. 

Krusmyntwatten 2 uns 6 st. 

Summa 32 st R:gs 
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Bilaga 2 

 


