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Syfte och innehåll 
Hur ställde man i äldre tider diagnos när sjukdomar kom till by, hur bekämpade man 
sjukdomarna och hur skyddade man sig mot smitta?  Syftet med denna film är att ge  
levande bilder av sjukdomsbot och sjukvård i äldre tider och på så sätt skapa klarare be-
grepp om förhållandena och livsvillkoren. Filmen bygger huvudsakligen på 
uppteckningar från Mangskog i västra Värmland, men endast sådant har tagits med som 
vi funnit belägg för också i traditionen och uppteckningar från andra platser i landet. 
Innehållet kan därför i stort sett betraktas som allmängiltigt. 

Filmen visar olika typer av sjukdomar och bot mot dessa. Sjukdomsregistret var 
inte så långt förr, diagnosen torde således ha varit lättare att ställa. Enligt en utsago 
räknade man med tre sjukdomar: fanga (tarmvred), frossa och dön (döden). Fanga 
innefattade inte bara tarmvred utan alla slag av svåra magplågor. Smeden i filmen 
har magont. Han sväljer ett stycke bly, sköljer ned det med linfröolja för att på så 
sätt öppna vägen genom tarmen. Blyet skulle sedan skakas ned….  

Ungdomar ordinerades ibland att dansa polka hela natten efter en »blykur». Frossa 
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eller malaria var under 1800-talet en inte ovanlig sjukdom. Stina i filmen, som har 
frossa, har bäddats ned för att kunna svettas ut sjukdomen (detta tillhörde de s. k. 
uttömmande behandlingsmetoderna, se nedan) och får dricka kamomillavkok i 
brännvin. Diagnosen »dön» ställdes då någon tynade bort, hade s. k. »tyning» på 
grund av en på den tiden obotlig sjukdom såsom cancer eller lungsot, dvs. 
lungtuberkulos. 

 
Filmen visar även exempel på hur sår behandlades. På färska sår lades ofta 

groblad (läkeblad), eventuellt spindelväv för att stoppa lättare blodflöde. Men lille 
Jan i filmen har en blå strimma på armen. Det såret skall renas med tjära från en 
brinnande torrvedssticka. Även kall tjära var ett bra sårmedel, som ströks direkt i 
huggsår. 

 
Men i filmen möter vi även ett annat slags sårbehandling. En av byborna hugger sig  

och blodflödet är så kraftigt, att de vanliga botemedlen inte hjälper. Blodflödet måste 
stoppas med besvärjelse, s. k. blodstämning. Denna skall utföras av en »klok gubbe», som 
även är fjärrskådare. Då han kallas att stämma blod, har han just besök av en dräng, som 
kommit långväga ifrån för att söka bot för husbonden som har värk. Kloke gubben, som 
aldrig varit på den platsen, ser en hälsokälla för sin inre syn, men han ser också att 
drängen för egen del har gömt undan en del av den ull, som han medför som 
betalning. 

 
I filmen skildras sedan blodstämningen utan försök till vare sig förklaringar eller 

bortförklaringar. Besvärjelsen har till sin huvudsakliga del upptecknats i Mangskog: 
»Som månen i Ajalons dal stod still, som stång i mark stod still, som vattnet i 
Jordanens flod stod still. I tre heliga namn - blod stå!» Observera den trefaldiga 
upprepningen. Om månen i Ajalons dal se Josua 10: 12 13. Stång i mark kan möjligen 
anspela på majstången eller på Kristi kors. Om vattnet i Jordanens flod se Josua 3. 
Blodstämningen kunde även som i filmen ske på avstånd, om blodstämmaren kände den 
skadades namn och stod vänd i riktning mot honom. Det var frestande att i filmen ta 
med mera av den kloke gubbens sjukdomsbot, t. ex. borthuggning av »knarra» (värk 
i handleden) men det hade gett oproportioneligt stort utrymme åt magin, ett icke ovan-
ligt fel i skildringar av folklig läkekonst. Mer än kloka gubbar och trollkäringar betydde 
säkert de sjukvårdsintresserade kvinnor, som fanns litet varstans i byarna, och som hade 
tid och handlag och en viss kunnighet i sjukvård. Anna i Svarthåla är representant för 
dessa. Hon är jordemor, hon förbinder sår och spjälkar ben. Vid svåra sjukdomsfall 
kallar man på henne, hon ger de sjuka av sina dekokter av örter, som hon samlar. Kloke 
gubben använder bibelord som besvärjelser, medan Anna läser bibeln för att trösta och 
lugna de sjuka. 

 
   Anna hjälper också koppkvinnan med koppning. Att tappa av en del blod var ett 
mycket anlitat  
1. Medelst blodigel som lades t. ex. på nacken vid huvudvärk eller i munnen vid 
tandvärk för att suga bort det »onda» blodet. 
2. Medelst koppning då blod sögs ur små blodkärl. 3. Medelst åderlåtning, då ett större 
blodkärl öppnades, ofta av en fältskär. Vi har valt att i filmen visa koppning, som 
var det vanligaste sättet i folklig läkekonst. Man använde därvid ofta ett avsågat 
kohorn, uppborrat i den spetsiga ändan och där täckt av en fin hinna, fästad på ett 
sådant sätt att luften kunde komma ut men blodet som sögs upp samlades och 
stannade i hornet.  
I filmen visas hur koppkvinnan först suger upp en bula på armen på den sjuka för att på 
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så sätt åstadkomma en blodanhopning i de små blodkärlen. Sedan slår hon hål med 
koppkniven, ett krökt knivblad. Ibland användes en snäppare, en mässingsask med 
stålklingor, som kunde spännas av en fjäder och vid utlösningen samtidigt slå flera 
hål. Även en snäppare visas i filmen. Därefter suger koppkvinnan upp blodet i 
hornet (observera att det måste förklaras för eleverna att blodet stannar i hornet) 
och tömmer det sedan det fyllts. Så kunde flera horn, ända till en halv liter blod sugas 
bort. 
 
Naturligtvis fanns i mycket av sjukdomsboten under förra seklet inslag av magi, ofta 
är det svårt att ange vad som är magi och vad som är verklig läkekonst. 
Uppfattningen växlar och växlar med tiden. Många gånger försökte man med olika 
metoder. Då Annas örter inte hjälpt Henrik som har riset, engelska sjukan, drar hon 
honom under en trädrot en månljus torsdagsnatt, s. k. rotdragning eller smöjning. 
 

 Gamle Erik i filmen har tandvärk, en folkplåga före den moderna tandvården. Han 
försöker först döva smärtan med tobak i tanden, sedan sätta bort värken i ett träd 
norr om huset genom att sätta fast en sticka, som han petat i tanden med, för att 
härigenom överföra sin värk till trädet. Då inte ens detta hjälper, går han till smeden 
och får tanden utdragen, verklig bot om också mycket smärtsam. 
Men då sjukdomar kom till byn, kände alla sitt ansvar att hjälpa till med arbetet 
på den gård som drabbats av sjukdom eller dödsfall. I filmen visas en sjukstav som 
använts i Dalarna med-bomärke för alla i byn. På den staven är förutom bomärken 
för gårdarna följande text inskuren: Vakt för de sjuke. Staven fick vandra i tur 
och ordning mellan gårdarna, så att ansvaret delades lika. Sjukstav tycks inte ha 
förekommit på många platser, men på ett eller annat sätt brukade man ofta organisera 
byhjälpen. 
 
 Filmen hade inte varit uttömmande om inte någon av de stora farsoterna berörts. 
Koleran var kanske den mest fruktade under 1800-talet. Den gick som epidemi under 
1830- och 1850-talen och dök även upp på 1860- och 1870-talen. I en grannsocken till 
Mangskog krävdes några offer 1853. Vi lyckades finna några gamla, som hade hört 
hur man i socknen försökt skydda sig mot koleran, bl. a. genom tjärrök och rök från 
småmilor och genom att hålla vakt vid sockengränsen för att hindra vandrande från 
den smittade grannsocknen att komma in. 

Filmen är med undantag av koppningen och den inledande bybilden inspelad i 
Mangskog med mangskogsbor som, agerande. Med. dr Elisabeth Dillner spelar rollen 
som koppkvinna, och hon har även varit rådgivare för denna del av filmen. Den 
koppade spelas av leg. sjuksköterskan Ruth Wilander. 
                                                     
Elisabet och Nils Håkanson  
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Ovan. Teckningar av den tång och den tandkrok - 
även kallad tandnyckel - som förekommer i filmen. 
Observera tandkrokens rörliga bygel - ju mer man 
vrider åt vänster, desto bättre blir greppet om 
tanden. För att i någon mån mildra trycket mot 
tandköttet har man i detta fall försett ändan med 
en liten kudde av skinn. Lägg också märke till 
tångens skålade käftar. 

Till höger. Koppsnäppare och kopphorn. 
Snäpparens 12 stålklingor spännes med hävarmen 
på översidan. Skärdjupet regleras med översidans 
skruv på så sätt att snäpparens botten med sina 12 
rektangulära hål höjes eller sänkes. Klingorna 
utlöses, då man trycker på knappen på sidan. 
Koppsnäpparens bottenyta är i detta fall 43 x 45 mm. 
Istället för koppsnäppare använde man ofta ett krokigt 
knivblad. Det knivblad, som användes i filmen har 
enligt uppgift varit en gåva från en ung man till hans 
fästmö. Kopphornet är ett avsågat och uppborrat 
kohorn. Upptill är en tunn hinna fästad med 
ventilverkan - luften kan komma ut men inte blodet. 
 
 
MEDICINHISTORISKT TILLÄGG 

Blodavtappning i olika former hörde till de s. k. uttömmande behand-
lingsmetoderna. Andra metoder bland dessa var utdragande av »skämda» vätskor 
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genom svett-, diarre- och kräkframkallande medel. 
De uttömmande metoderna var länge det viktigaste i sjukdomsbehandlingen. 
Medicinerna räknades i regel som understödjande. Denna grundregel bygger på 
antikens uppfattning om de fyra kroppsvätskorna, blod (från hjärtat), gul galla 
(från levern), svart galla (från mjälten) och slem (från hjärnan). Så länge dessa 
vätskor fanns i lagom proportioner var kroppen frisk, men rubbades jämvikten 
blev man sjuk. Detta är humoralpatologiens grundprinciper. 
 

Det kan förtjäna nämnas att den framstående franske läkaren Bouillaud - sin tids 
mest berömde expert på invärtesmedicinens område - så sent som på 1830-talet 
rekommenderade en kraftig åderlåtning som den mest verksamma sjukdomsboten. 
Professor R. Fåhreus berättar: »Redan den första dagens morgon då B. såg patienten 
utfördes åderlåtning på cirka en :halv liter blod och en lika stor på aftonen. Under 
påföljandedag sattes 15-20 blodiglar på den sjuka sidan eller utfördes koppning, 
som i erfaren hand gav ungefär 1/3 liter blod.» De följande dagarna företogs 
åderlåtning minst en gång om dagen och dessutom ansattes sammanlagt 60-70 
blodiglar.» 

 
Under 1850-talet lade Rudolf Virchow grunden till en ny syn i avhandlingen 
Cellularpathologie, i vilken han hävdar, att sjukdomar uppkommer genom rubbningar i 
cellernas livsfunktioner. 

I många fall var det nog till långt fram på 1800-talet lika farligt att gå till en läkare 
som till någon sjukdomskunnig person i hemtrakten. Det är först efter 1850-talets 
mitt som den medicinska läkekonsten mer på allvar börjar skilja sig från den 
folkliga ifråga om diagnos och behandlingsmetoder (magin hade dock avsevärt 
tidigare försvunnit från de flesta läkares praktik). 

Filmens användning 
 
Filmen kan utnyttjas i olika sammanhang och på olika stadier. I årskurs 6 och 8 i 
grundskolan liksom i årskurs 2 av gymnasiet läses 1800-talet. Bl. a. kan filmen ingå 
som ett led i ett längdsnitt om kampen mot sjukdomar. Om tandutdragningscenen inte 
anses för skrämmande, kan filmen också användas för lägre stadier, t. ex. i 
hembygdsundervisningen. Eftersom filmen innehåller exempel på magi, kan den få 
värde i religionsundervisningen i avsnittet om magiska föreställningar. Vid en sådan 
användning kan det vara lämpligt att låta eleverna själva söka få fram exempel på 
magi. Också i samhällskunskapen kan filmen utnyttjas. Stoffet bör då kanske närmast 
användas som bakgrund till nutida sjukvård. I sjuksköterskeskolornas kurs i 
sjukvårdens historia bör filmen kunna få en självklar plats. 
Den för elever på lägre stadier tillgängliga litteraturen om sjukvård i äldre tider är 
föga omfattande. En och annan läsebok för grundskolan har något enstaka stycke. 
Följande böcker kan ge läraren mycket stoff och ett och annat parti kanske också kan 
överlämnas till elever: 
af Klintberg, Svenska trollformler. W & W. 
Fåhreus, Läkekonstens historia del 1-3, Bonniers. Utgången på förlaget. 
Tillhagen, Folklig läkekonst. LT:s förlag. 
Kock, Medicinhistoriens grunddrag. Natur och kultur. 
Bergmark, Vallört och vitlök. Om folkmedicinens läkeörter. Natur och kultur. 
Holmquist, W., Den stora döden. STF:s årsskrift 1947. 
Av skönlitterära verk, som behandlar farsoter, kan nämnas: 
Rydberg, Singoalla. Kapitlet Pesten handlar om digerdöden under 1300-talet.  
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Ger dock inte mycket om själva pesten. 
Lagerlöf, Nils Holgersson. Kapitlet Åsa gåsapiga och lille Mats handlar om  

tuberkulosen. 
Moberg, Brudarnas källa. Andra avsnittet handlar bl. a. om den stora 
pesten i början av 1700-talet. FIB:s förlag, 1959. Sidorna 82-115. Almanackan 1855 
innehåller en artikel om koleran, varur några avsnitt återges nedan. 
Nordiska museet har en betydande mängd uppteckningar om sjukdomar och 

sjukdomsbot i äldre tider. Några av dem som handlar om koleran redovisas nedan. 
Det synes lämpligt att läraren alltefter vad han främst vill belysa med filmen dels ger 

några frågor och uppgifter, som efter filmen kan besvaras av alla eller av olika 
grupper, dels utdelar några läsestycken till enskilda elever eller till grupper. 
Redovisning av de senare längre uppgifterna kan naturligtvis inte ske under samma 
lektion som filmen visas. 

Naturligtvis bör det stoff som filmen behandlar organiskt inpassas i ett större 
avsnitt om kampen mot sjukdomar. 

Före filmen bör vissa termer och begrepp klargöras, i första hand de som satts 
med kursiv stil i innehållsredogörelsen ovan. De bilder av tandkrok, tång, 
koppsnäppare och kopphorn, som finns i texthäftet, har tryckts i sådan skala, att 
läraren lätt skall kunna framställa stordia att visa eleverna före eller efter 
filmvisningen. 

Förslag till uppgifter som också kan utföras som grupparbeten 
 
A. Sårbehandling 
1. Hur behandlades i filmen friska sår? Tag från böcker eller från 
    hemorten reda på andra exempel på sårbehandling. 
2. När använde man huvudsakligen spindelväv på sår? 
3. Vad betydde en blå strimma på Jans arm? Hur behandlade man i 

  filmen det infekterade såret? Tag reda på annan behandling t. ex. olika 
  medel för att dra ut det onda ur såret. 
 

B. Medicinalörter 
I filmen nämns några örter som används som botemedel: rölleka, kamomill,  

    renlav, hästhovsört, ormbunke. Vilka av dessa finns nu att köpa på apotek?  
Nämn också några andra medicinalörter. Rita örterna.  
Tag reda på deras användningsområden. 

 
C. Sjukdomsbot och magi 
    Ofta fanns i gammal sjukdomsbot ett inslag av magi. Gruppera filmens 
    sjukdomsbehandlingar i a) verkliga botemedel, b) magi och c) mellanformer. Om 
    man t. ex. till den senare gruppen hänför inblåsning av het piprök i örat på 
    barnet, vad är magi och vad är botemedel? Tag från hemorten eller från 
    litteratur reda på andra exempel på magi i sjukdomsbehandlingen. 
 
 
 
 
 
 
D. Koppning och åderlåtning 
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Koppning och andra former av blodavtappning - se texthäftet - är ett sedan gamla 
tider använt medel vid alla sjukdomar, ordinerat av läkare i olika länder. Vilken 
nytta kunde det eventuellt ha för den hjärtsjuka i filmen? 
Studera i texthäftet och i annan angiven litteratur koppning och åderlåtning och (le olika 
instrumenten. 
 
Kolera och andra farsoter (Se också  filmen DIGERDÖD I BYN och tillhörande 
kommentarhäfte). 
I. Läs i någon läkarbok eller i nedanstående utdrag ur almanackan 1855 om symtomen 
vid kolera. Läs Nordiska museets uppteckningar om koleran nedan. Slå upp i Statistisk 
årsbok, historiska delen, och gör ett diagram över i koleran döda under 1800-talet. Vilka 
andra farsoter krävde många dödsoffer under 1700- och 1800-talet? Gör diagram. 
 
II. Läs Den stora döden i STF:s årsbok 1947 och besvara följande frågor. 
1. Till vilket område har man lokaliserat digerdöden säkert? 
2. Vad heter den bakterie, som orsakade digerdöden? 
3. Vad berodde sjukdomen på enligt astrologerna? 
4. Vad angav läkarna i Paris som orsak till pesten? 
5. Vilka förebyggande åtgärder rekommenderades? 
6. 1 vilka landskap i Sverige tycks digerdöden ha varit mest utbredd? 
8. Hur många sjukhus fanns det under medeltiden? Hur stor befolkning 

 skulle dessa betjäna? 
9. Vilken sjukdom var hospitalen i första hand avsedda för? 
10. 1 vilka sjukvårdsinrättningar fick de sjuka den bästa vården? 
11. Till vilket ändamål använde man det vanligast förekommande sjuk 
       vårdsredskapet? 
12. Vilken negativ roll kom ofta de offentliga baden att spela? 
13. Vilka medel i Magnus Erikssons och drottning Blankas husapotek kan sägas ha rent  
        magisk karaktär? 

F. Farsoter i skönlitteraturen 
l. Läs Åsa gåsapiga och lille Mats (till Lille Mats begravning). 
1. Vilken svår folksjukdom handlar berättelsen om? 
2. Hur hade sjukdomen kommit till Åsas och Mats hem? 
3. Hur hade vandrerskan fått sjukdomen, enligt vad hon själv trodde?  
4. Vad fick Åsa och Mats lära sig av föreläsaren i skolhuset om sjuk- 
    domens orsak? 

 
II. Läs sid. 82-115 i Brudarnas källa. 
1. Vad kallades pesten? 
2. Vilka orsaker till sjukdomen angav man? 
3. Vilka åtgärder vidtog man för att »mota» sjukdomen? 
4. Vilka andra händelser tog man som tecken på att onda tider hade kommit? 
5. Var begravdes de döda? 
6. Hur blev jagpersonens son omhändertagen? 
 
 
 



 8 

 
G. Folkmängd, antalet läkare och sjukvårdsplatser 1861 och nu. 
År 1861 fanns i Sverige enligt tillgängliga uppgifter 2 835 vårdplatser på sjukhusen och 
477 läkare. Folkmängden var 3 859 728 personer. Tag t. ex. i Statistisk årsbok 
reda på antalet vårdplatser på offentliga och enskilda sjukhus och sjukhem, läkare 
och invånare under det i årsboken senast upptagna året på 1960-talet. Räkna också ut 
hur många personer i medeltal som fick »dela på» en läkare och vårdplats. 1861 resp. det 
senaste angivna året. 
 
 
ALMANACKAN 1855 Kolerans kännetecken. 
Utbildad kolera - som äfwen någon gång plötsligt utbryter utan föregående illamående - 
igenkännes af ymniga och täta kräkningar och afföringar af en tunn nästan färglös eller 
risvattenlik wätska, osläcklig törst, stor kraftlöshet, brånad i maggropen med swår 
ängslan och oro, kramp i armar och ben, en egen heshet i rösten, kall tunga och 
andedrägt, swag puls, iskyla först i händer och fötter, sedan i den övriga kroppen, 
blåaktig hudfärg, afstannad urinafgång, infallet ansigte o. s. w. 
 
 
Skyddsmedel mot koleran. 

Erfarenheten har lärt, att sjukdomen skördar de flesta offren, der befolkningen lefwer 
i smuts och elände, såwäl kroppsligt som andeligt; der menniskorna äro begifna på 
superi och annan liderlighet, likasom der stor förskräckelse för sjukdomen är rådande. 
Snygghet, ordentligt lefnadssätt och godt mod äro derföre i allmänhet de bästa medlen att 
undgå farsoten. 
Till råden hörde också att söka bibehålla en lugn och förtröstansfull sinnesstämning, 
samt icke frukta för sjukdomen, hwilken mindre ofta angriper den oförfärade 
menniskowännen, som egnar de sjuke sin omwårdnad och hjelp, än den klenmodige och 
fege, som, omgifwen af alla upptänkliga försiktighetsmått, ängsligt sträfwar att undwika 
faran. 
 
UR NORDISKA MUSEETS UPPTECKNINGAR OM KOLERAN 
UNDER 1800-TALET 
Östergötland 

1855 gick koleran så svårt i Motala, att en särskild kolerakyrkogård måste 
 anläggas. Då tjärades husknutarna för att förhindra kolerans inträngande i husen. 

 
Lena, Uppland 

Allmänt troddes vid första kolerabesöket, att koleran såg ut som ett litet barn, 
vilket vandrade vägen från ort till ort, och att det var detta lilla barn, som vakten vid 
gränsen skulle försöka mota. Många sades kunna beskriva dess klädsel och 
utseende. Och så kom det ett strängt påbud att det var dag skulle rökas i stugorna 
samt alla, stora och små, dricka ett visst mått av en vederstygglig smörja, som var kokt 
på tjära och andra starka saker. 
 
Strängsered, Västergötland 

Kolera talade mor om. Då fick vi inte förtära annat än vatten med krösamos i. 
Vi var tvungna att elda under en gryta med tjära utanför vartenda hus. 
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Kumla, Västmanland 
Men innan koleran kom, så luktade det illa och var tryckande i luften. Brunnbo, Skåne 

Då koleran härjade i Ryd, Höganäs, var de rädda här. Det var på sommaren. Vi väntade, 
att sjukan skulle komma hit varje dag. För att undersöka om luften var smittad och om 
koleran låg i luften, hängde far ut ett köttstycke. Han gick och tittade på köttstycket 
flera gånger om dan, för såg köttstycket skämt och svart ut, så var det kolera i luften. 
Men så länge köttstycket såg friskt och bra ut, så var det ingen fara. 

Gullholmens kapell, Bohuslän 
När koleran gick rökte man med tjära. Man lade en järnbult i elden så att den blev 
röd och så ned med den i tjärpytsen. Det rykte rysligt. 

Värmlandsnäs, Värmland 
När koleran gick, så rökade de med enris. Så tog de ett par kannor tjära 
och satte in i huset och släppte en het sten i den, så att det skulle ryka. 
Det skulle driva bort sjukdomen. 
 
Vänersborg, Västergötland 
Snickare Tomas tjänade sig rik på att göra och när koleran slutade att 
härja i staden, beklagade sig hans hustru över att det var slut med 
förtjänsten för dem. 
Myndigheterna hade förordnat att till »firandet» av kolerans besök »festeeldar» skulle 
ständigt brinna vid alla gårdar och öppna platser, samt att av koleran omtyckta droger 
såsom beck, tjära, enris, näver, svavel och ruttna björkris skulle kastas på eldarna vilket 
hade den effekten att till följd av den ständiga vindstillan ett tjockt rökmoln liknande ett 
gråsvart bårtäcke ständigt låg över och fördystrade den olycksaliga staden, och i 
synnerhet under nätterna sänkte sig detta hemska täcke tungt och svart över 
boningshusen och det gjorde klockringningen dovare och mera enerverande 
inträngande. 
 
Tived, Västergötland 
Sista gången koleran rasade i vårt land var det en bonde i Rödjorna i Tiveds 
socken som av fruktan av att drabbas av sjukdomen beslöt att taga sin tillflykt till 
vargaklämman. Efter någon tids vistelse där kom han tillbaka för att förnya sin 
matsäck och skulle just ge sig av tillbaka till grottorna, då han insjuknade och dog i 
koleran. Han var den ende i hela Tiveden, som dog av denna sjukdom. 
 
Ale-Skövde, Västergötland 
Uppteckning 1921 
För en god mansålder sedan rasade koleran mycket svårt i Ale härad och det fanns 
inte en socken utan att det var en hel del människor, som dog. De gamla berättade 
att i Ale Skövde socken vägrade kvinnorna att vårda de sjuka. Man fruktade att bli 
smittad av den hemska sjukdomen. Då fanns det en soldat vid namn Vän. »Jag har 
icke mer att förlora än livet», sade han. Sedan övertog han vården av dem som 
blivit sjuka. Sålunda gick han från gård till gård för att se vad de behövde.  
Han lade de döda i sina kistor och svepte dem på sedvanligt sätt och han blev 
inte ens illamående under hela den tid pesten rasade. Efteråt fick han belöning för 
sitt uppoffrande arbete. 
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