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Sommaren 1866 drabbades Karlstad av en koleraepidemi. Nationellt sett hörde den 
till de värre, men var med sina 4706 dödsoffer inte i närheten av varken 1853 eller 
1834 års epidemier. För Karlstads del var den däremot den värsta. Och för att förstå 
varför måste vi backa ett år, till den stora branden 1865.

”Att Carlstads samhälle, mera än nå-
gon annan stad i vårt land, under en 
längre följd af år varit befriad från de 
fasor, som större ödeläggande eldsvå-
dor medföra, hafva vi i främsta rum-
met att tacka en mild och skyddande 
Försyn /…/”. Så inleds en skrivelse från 
februari 1865 i vilken frivilliga brand-
kåren vänder sig till stadens ”bättre lot-
tade” invånare, med en vädjan om bi-
drag till en ny spruta. Tillståndet hos 
stadens brandkår var nämligen på ing-
et sätt optimalt, och vad som hände när 
Försynen fem månader senare vände 
bort sin blick vet alla; staden brann upp 
och flertalet Karlstadsbor blev i ett slag 
hemlösa. 

Under återuppbyggnaden inhystes 
större delen av befolkningen i provis-
oriska bostäder och i tre vid hamnen 
hastigt uppförda baracker, som i sina 
198 rum inrymde cirka 900 personer. 
Samtidigt vistades i staden bortemot 
1500 utifrån kommande arbetare som 
var sysselsatta i återuppbyggnadsarbe-
tet, och deras bostäder var än mer spar-
tanska – enligt dr Haak ”ofta utgöran-
des af några hopslagna brädor utan 
eldstad”.

Den stora trångboddheten och de 
usla sanitära förhållandena som rådde 
i denna lägerliknande stad utgjorde ut-
märkta förutsättningar för sjukdoms-
spridning, något som sundhetsnämn-

den var mycket medveten om. Mycket 
av diskussionerna där präglades under 
hösten 1865 av oro för epidemiska ut-
brott, en oro som nästan omedelbart 
besannades. Trots en rad åtgärder för 
förbättrad renlighet och hygien, bland 
annat genom dagliga inspektioner av 
de tillresta arbetarnas tältläger, kon-
staterade man nämligen i november 
tillbakablickande att ”sundhetstillstån-

det var högst tillfredsställande då en 
arbetare vid namn af Gustaf Olsson 
från Trankils socken af Nordmarks hä-
rad ankom”. Gustaf Olsson ankom i 
början av september, och med sig hade 
han smittkoppor. 

En viktig varningssignal
Smittkoppor var till skillnad från kole-
ran sedan länge känd i Sverige, och den 
hade sin storhetstid under 1700-talet. 
På 1800-talet fanns det bot för smitt-
koppor. Med vaccinering, revaccine-
ring och andra arrangemang kunde 
man minimera dödstalet till några tio-
tal under de cirka nio månader epide-
min varade. Enligt sundhetsnämndens 
mening hade dödsfallen blivit ännu fär-
re om inte den fattigare befolkningen, 
trots gratis vaccinering, i så hög ut-
sträckning underlät att vaccinera sig. 

Smittkoppsepidemin blev en viktig 
varningssignal för stadens styrande 
och den innebar ett verkligt test för sta-
dens beredskap. Ett sjukhus inrättades 
på Herrhagen, vaccinationskampanjer 
genomfördes, renlighet och hygien 
kontrollerades, anslag sattes upp på 
smittade personers dörrar, informa-
tion och rapporter spreds genom sta-
dens tidningar m.m. Den apparat som 
drogs igång hade också avsedd verkan, 
för smittkoppor förstod man sig på. 

När sundhetsnämnden utvärderade 

I brandens spår
Om koleraepidemin i Karlstad 1866

Dr Carl Axel Haak var huvudansvarig för 
koleravården i Karlstad 1866. 

Carl Axel Haak föddes i Kristinehamn 
1830. Som 36-åring kom han till Karlstad 
för att tjänstgöra som tillförordnad 
lasarettsläkare.

Han tjänstgjorde också som fältläkare 
vid Värmlands regemente på Trossnäs, 
och som frivillig fältläkare på fransmän-
nens sida i fransk-tyska kriget 1870.

Bland hans gärningar kan nämnas att 
han, som ordförande i Karlstads Teater 
AB, var en av de drivande krafterna 
bakom tillkomsten av teaterhuset i 
Karlstad. 

Bygget av gamla badhuset var också 
hans förtjänst – det byggdes tack vare 
en donation från honom.

Till de mindre goda gärningarna 
måste rivningen av Hybelejens kvarn 
räknas. 

Carl Axel Haak var medlem av 
Karlstads stadsfullmäktige i 35 år och 
ordförande i drätselkammaren i elva år.

Källa: www.wermlandsheraldik.se

Doktor Carl axel Haak (1830-1905)

Den fruktaDe koleran

Kolera är historiskt sett en av våra mest 
fruktade farsoter. Sjukdomen orsakas 
av bakterien Vibrio cholerae. Den 
utsöndrar ett gift som gör så att 
utströmningen av vätska till tarmen 
ökar, vilket resulterar i frekventa och 
rikliga tarmtömningar, ibland på över 
20 liter per dygn, följt av uttorkning och 
ibland cirkulationskollaps. Om ingen 
behandling sätts in dödar koleran upp 
till 50 procent av dem som insjuknar, 
ofta på bara några timmar. 

En människa som dör i kolera är ingen 
vacker syn; huden skrumpnar ihop som 
på en gammal människa, ögonen 
sjunker in i skallen och skinnet färgas 
blått eller svart, allt under ständiga 
diarréer och kramper. En sådan död 
spred naturligtvis skräck omkring sig, 
och många var de som själva hade 
upplevt koleran på nära håll när den 
1866, för tionde gången på 32 år, drog 
fram över Sverige. Någon behandling 
värd namnet fanns ännu inte. 

Koleran kom till Europa första gången 
1817, då den via handelsrutter fördes 
från sitt ursprungsområde i Gangesdel-
tat till Ryssland. Därifrån spred den sig 
sedan till övriga Europa och världen. 

Den första, och största, svenska 
epidemin ägde rum 1834, då 25 000 
människor insjuknade och drygt hälften 
av dem dog. Bakterien utsöndras med 
avföringen, och smittan sprids främst 
via vatten som förorenats med avlopps-
vatten. Även om försiktighetsmått 
vidtas vid hanteringen av de kolerasju-

ka sprids sjukdomen lätt vidare efter- 
som inkubationstiden vanligtvis är 2–3 
dygn, och eftersom 75 procent av de 
smittade aldrig uppvisar några symp-
tom, då det krävs en stor smittdos för 
att man ska insjukna. 

Detta vet vi idag, och vi kan minimera 
dödsfallen till mindre än en procent 
med vätske- och saltbehandling, eller 
förebygga sjukdomen med vaccin. På 
1860-talet visste man inget av detta. 
Däremot trodde man en hel del. 

Kunskapsläget på 1860-talet om hur 
sjukdomar uppkom och spreds kan 
sammanfattas med att det fanns två 
huvudsakliga skolor: miasmatikerna 
och kontagionisterna. 

Miasmatikerna menade att sjukdo-
men uppkom spontant genom 

utdunstningar från jordens inre eller 
från förruttnelseprocesser och andra 
orenligheter. De sjukdomsalstrande 
partiklarna, ”miasmerna”, kunde, i alla 
fall enligt renläriga anhängare, inte 
överföras från person till person. 

Kontagionisterna ansåg tvärt om att 
det var människan som var smittbärare, 
och som spred sjukdomen vidare till 
andra människor. 

Sedan fanns det också kombinationer 
av de två lärorna. I den redogörelse 
över koleraepidemin i Karlstad 1866 
som sundhetsnämndens ordförande, 
dr. Carl Axel Haak, skrev, är det tydligt 
att det är den miasmatiska läran som 
dominerar tolkningen. Dr. Haak var 
också den av stadens läkare som hade 
huvudansvaret för kolerasjukvården.

Till vänster en kärnfrisk kvinna. Till höger samma kvinna insjuknad i kolerra, enligt 
en okänd konstnär.
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fallen relativt få och samtliga smittade 
vars hemvist kan spåras bodde runt 
omkring hamnen. Dessa förhoppning-
ar grusades dock grundligt under den 
följande veckan fram till den 4 augusti, 
då 35 personer insjuknade i olika delar 
av staden. I och med det stod det klart 
för alla att det var epidemisk kolera 
man hade att göra med. 

Veckan fram till den 11 augusti regist-
rerades 64 insjuknade och 32 döda, och 
veckan därefter 100 insjuknade och 49 
döda. I det läget påpekar NWT att ”kole-
ran tyckes nu något saktat sig”. Märk-
ligt kan tyckas, för i själva verket blev 
den ju helt uppenbart alltmer aggressiv, 
vilket även statistiken för nästkomman-
de vecka (19-25 augusti) visar med 107 
insjuknade och 53 döda. 

Notisen är dock symptomatisk för lo-
kalpressens rapportering (Nya Werm-
lands-Posten, NWP, hade en liknande 
hållning) som mer syftade till att hålla 

befolkningen lugn och förtröstansfull 
– vilket säkerligen behövdes – än att 
sakligt informera om läget. Tre dagar 
tidigare, den 8 augusti, menade man 
till exempel att ”koleran tyckes nu stå 
på kulminationspunkten”, enbart ba-
serat på att kolerafallen var så många 
jämfört med veckan innan, samtidigt 
som man publicerade en artikel under 
rubriken ”Ingen fara mer!” om mira-
kelmedicinen kamfersprit. 

Extra sjukhus och läkare
Från stadens sida vidtogs en rad åtgär-
der för att bekämpa farsoten. Man in-
rättade flera tillfälliga sjukhus, anställ-
de sex extra läkare, inrättade en 
ständigt bemannad sundhetsbyrå där 
man tog emot sjukdomsanmälningar 
och delade ut mediciner, sex extra leda-
möter utsågs i sundhetsnämnden för 
att bättre kunna utföra tillsyn över 
”snygghet och renlighet”, spritförsälj-

ningsförbud infördes då man ansåg att 
fler personer smittades i fyllan på lör-
dagar och söndagar (vilket kolerasta-
tistiken också ger visst stöd för),  
massiva informationskampanjer ge-
nomfördes i media och genom utdel-
ning av Svenska läkaresällskapets 
sundhetsregler och så vidare. Man 
hade ju så att säga vanan inne sedan 
smittkoppepidemin som knappt hann 
klinga av innan koleran bröt ut, och i 
den meningen var beredskapen god. 
Skillnaden var att man inte hade någon 
chans mot koleran eftersom man inte 
förstod sig på den. 

Det var den miasmatiska sjukdoms-
läran som dominerade i kampen mot 
koleran 1866, och även om mycket fo-
kus låg på renlighet för att undvika att 
sjukdomsbringande miasma skulle 
bildas hjälpte det föga så länge man 
inte förstod att det i huvudsak var vatt-
net, och inte luften, som bar smittan. 

SPrITFörSäljNINGSFörbUD INFörDES Då MaN aNSåG
aTT FlEr PErSONEr SMITTaDES I FyllaN På HElGEN.

läget i april 1866 stod det klart att be-
fintliga lokaler inte skulle räcka till om 
en ny epidemi skulle bryta ut till som-
maren. Något nytt sjukhus tilläts de 
dock inte bygga, istället identifierade 
man en rad lokaler runt om i staden så-
som möjliga att omvandla till sjuksalar 
vid trängande behov. Man fortsatte sina 
sundhetsinspektioner, särskilt vid ba-
rackerna och arbetarbostäderna, och 
förberedde sig på de sätt man kunde för 
det värsta tänkbara scenariot: att en 
farsot man inte behärskade skulle bryta 
ut nu när befolkningen i en sådan oer-
hörd grad var blottad och förhållandena 
var så gynnsamma för smittspridning. 

Utbrottet
ju längre sommaren led desto större 
blev oron bland sundhetsnämndens le-
damöter. Särskilt märkbart är detta 
från och med juli, då de hade nåtts av 
budet att koleran i slutet av juni hade 
trängt över rikets gränser. 

I det längsta försökte man hålla kole-
ran borta från staden, slutligen endast 
genom förnekelse. När man så här 150 
år efteråt betraktar händelserna är det 
lätt att se de första troliga tecknen på 
kolerautbrottet redan i stadsläkare 
Göthlins redogörelse över hälsotill-
ståndet den 17 juli, där bland annat 10 
fall av diarré rapporterades den senaste 
veckan. 

I nästa redogörelse, som rör perio-
den 15–22 juli, noteras ytterligare 20 
fall av diarré. Men redan den 18 juli in-
träffade sannolikt det första kolera-
dödsfallet, även om varken läkarna el-
ler sundhetsnämnden erkände det i sin 
vilja att hålla farsoten borta och befolk-
ningen lugn. 

Det var i en av barackerna som en ti-
digare frisk 40-årig kvinna hastigt in-
sjuknade i diarré, kräkningar, kramp 
och cyanos (blåaktig missfärgning av 
huden). Kvinnan dog inom loppet av 

sju timmar. Kroppen obducerades da-
gen efter, enligt Haak ”dock utan att 
härvid några bestämda tecken på cho-
lera kunde återfinnas”. 

Mot bakgrund av de symptom kvin-
nan visade upp, de tidigare observera-
de fallen av diarréer och det faktum att 
man visste att koleran härjade runt om 
i landet sedan tre veckor tillbaka, kan 
man tycka att de borde ha insett vad det 
rörde sig om för sjukdom. Den här re-
aktionen var dock inte unik för Karl-
stad; det finns flera exempel från andra 
orter där man i det längsta dementera-
de kolerans ankomst. 

även lokalpressen deltog i förnekel-
searbetet, fast på ett ganska tvetydigt 
sätt. å ena sidan skrev NWT den 21 juli, 
två dagar före det första erkända kole-
rafallet, att det inte längre råder något 
tvivel om att det är koleran som hemsö-
ker landet, och att Karlstad knappast 
kommer att kunna undgå smittan med 
tanke på stadens livliga förbindelser 
med Stockholm. 

Vidare publicerades den 28 juli, då 
enligt Haaks sammanställning fyra 
personer hade insjuknat i kolera varav 
två avlidit, i samma tidning en under-
rättelse från Svenska läkaresällskapet 
om hur man ska skydda sig mot kole-
ran. Men å andra sidan förnekar man i 
ett P.S. till denna underrättelse de, vis-
serligen överdrivna, rykten som flore-
rade på landsbygden om att koleran 
skulle ha brutit ut i Karlstad. Enligt 
NWT var dödligheten de senaste två 
veckorna mindre än vanligt, och ingen 
hade avlidit i kolera. 

När koleran inte längre kunde förne-
kas försökte man i ett par artiklar istäl-
let göra gällande att den var lindrig och 
snart överstånden, men snart gick inte 
heller det. 

Grusade förhoppningar
Den 23 juli insjuknade ännu en kvinna 
i samma barack som den första med 
likartade symptom. även hon dog efter 
sju timmar, och hon kom alltså officiellt 
att räknas som det första koleraoffret. 

Nästa fall inträffade den 26 juli, då 
en bostadslös arbeterska insjuknade 
och lades in på sjukhus där hon senare 
tillfrisknade. Dagen efter insjuknade 
en skeppare på sitt fartyg i hamnen och 
avled nio timmar senare, och den 28 
insjuknade en treåring i en av barack-
erna och en kvinna på Kanikenäset. 
båda avled. 

ännu fanns hoppet att koleran inte 
skulle bli epidemisk. än så länge var ju 

I fonden stora baracken på Hamntorget. De tre provisoriska barackerna inhyste i sina 198 rum över 900 människor. På grund av 
lokalbrist tvingades man under kolerans härjningar ta i anspråk delar av den stora baracken som epidemisjukhus.

Protokoll från Sundhetsnämndens 
sammanträde den 3 september1866.
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der den sjätte koleraveckan, insjukna-
de 165 personer och 77 dog. Först 
därmed hade man nått kulmen på epi-
demin, men den avtog endast långsamt 
och härjade i ytterligare några veckor 
med 171 insjuknade och 76 dödsfall. 

Sammanlagt under epidemin insjuk-
nade 647 personer, varav 302 (47 %) 
dog. antalet döda utgjorde 5 % befolk-
ningen (inklusive det uppskattade an-
talet invandrade arbetare som då vista-
des i staden). översatt till dagens folk- 

”SläPP UT MEj,
ja ä INTE Dö!” 

Något avlopps- och vattenlednings-
system fick inte Karlstad förrän i slutet 
av 1880-talet. latrin och andra oren-
ligheter tömdes därför direkt i Klaräl-
ven där merparten av stadens befolk-
ning också hämtade sitt vatten. Det i 
kombination med den extrema trång-
boddheten efter branden och de usla 
sanitära förhållandena i övrigt förkla-
rar varför just Karlstad, av alla kolera- 
drabbade städer under denna epidemi, 
uppvisade högst dödlighet i landet. 

Kamfer och opium ”bäst”
läkarna försökte på alla sätt bekämpa 
farsoten. Haak menar i sin redogörelse 
att kamfer och opium var det som 
hjälpte mest – på vad sätt det hjälpte 
kan man i och för sig fråga sig, för någ-
ra liv räddade han knappast på det sät-
tet – medan han inte gav så mycket för 
de så kallade lidbeckska kamferdrop-
parna som tidningarna vurmade så för 
(det gjorde tydligen så ont i munnen att 
ta dem att man sällan fick ned mer än 
en kur i patienten). Morfin och terpen-
tin nämns också bland de medel som 
användes i koleravården. Kanske kan 
man förstå den spänstige värmlänning 
i exil som NWP berättar om, som istäl-
let för att uppsöka läkarvård valde att 
springa bort koleran: 

”Klok och rask som alla wärmlän-
ningar, fattade han genast det beslu-
tet, att barfotad som han war företaga 
ett löpande emellan bostaden och 
Tranebergsbro och tillbaka twenne 
gånger, utgörande tillsammans en 
mil, på en tid af ¾ timme. Efter att 
därpå ha ömsat torrt linne och intagit 
ett halft qwarter malörtsbrännwin föll 
han i tolf timmars sömn. Efter uppwak-
nandet frisk, och under yttrande, att 
”nu måtte den d-n icke komma åter!” 
skyndade han sig, med hopsparade 
nära 200 rdr, genast från Stockholm.”

Dödstalen stiger
För en modern läsare är det i vart fall 
inte särskilt förvånande att dödstalen 
fortsatte att stiga. Mellan den 26 au-
gusti och 1 september, det vill säga un-

Tältlägret som upprättades efter branden 1865 låg i närheten av inre hamn. Södra 
Herrhagen syns i bakgrunden. Foto: Carlstads-Gillets samlinGar

Dr. Haak förde noggrann statistik över kolerans härjningar. Här är en av sju tabeller 
som redovisar insjuknade och dödsoffer i olika kategorier.

mängd skulle detta innebära nästan 
4500 döda Karlstadsbor inom loppet 
av drygt två månader. Det är ohyggliga 
siffror. 56,6 % av de döda avled inom 
det första dygnet. 

Hårdast drabbades de utifrån kom-
mande arbetarskarorna (130 döda) – 
vilkas levnadsförhållanden alltså var av 
uslaste slaget – men även den bofasta 
arbetarbefolkningen drabbades hårt. 
Det är dock viktigt att poängtera att 
man bland de döda finner hela samhäl-
let representerat. av samtliga döda var 
189 män och 113 kvinnor, vilket till stor 
del bör få sin förklaring av könsfördel-
ningen bland arbetskraftsinvandrarna. 

Den våldsamma hastighet med vil-
ken folk dog skapade naturligtvis en 
hel del logistiska problem. Det rykta-
des bland annat att det slarvades med 
jordfästningen. Enligt vad NWT erfor 
begravdes hundratals koleralik på 
stadskyrkogården i illa hopfogade kis-
tor, endast betäckta med ett tunt lager 
sandmylla. 

Förnekade allt slarv
För att undvika att sjukdomsbringande 
utdunstningar spreds ansåg man att 
kalk skulle strös över liken, att alla fo-
gar i kistorna skulle beckas och att de 
skulle grävas ned ordentligt utanför 
staden på Djäknefältet, som hade an-
vänts som begravningsplats vid liknan-
de situationer förr. Pastorsämbetet för-
nekade dock allt slarv med hanteringen 
av koleraliken, och menade att några 
särskilda åtgärder inte behövde vidtas. 

även läkarna och likbärarna hade 
bråda dagar. Det finns flera uppgifter 
om att det i vissa fall kunde vara svårt 
att avgöra huruvida den kolerasjuke 
hade avlidit eller inte, och enligt en 
uppteckning ska ett par likbärare i Karl-
stad ha lagt en inte helt död kvinna i en 
kista för vidare transport till kyrkogår-
den. På vägen dit ska de ha tappat kis-

tan, varpå kvinnan vaknade och börja-
de skrika: ”Släpp ut mej, ja ä inte dö!”. 

Det hör till saken att likbärarna i re-
gel drack en hel del för att klara av det 
krävande arbetet, liksom att de fick be-
talt per fraktat lik. Svaret blev nämli-
gen: ”Tig, kärring, dä förstår doktorn 
bättre än du!”. Enligt samma uppteck-
ning lyckades dock kvinnan rädda sig, 
samt tillfrisknade och levde vidare i 
många år till. 

Värre än branden
Mänskligt sett var koleraepidemin 
1866 en långt värre katastrof än den så 
omtalade branden året innan. Samtida 
bedömare tycks instämma i detta: 
”jämföra vi denna pröfvotid med förra 
årets eldsvåda var denna senare en 
småsak, som snart hade sin öfvergång” 
skrev Nya Wermlands-Posten den 29 
december 1866. 

liksom branden drabbade koleran 
hela staden; ingen lämnades oberörd. 
Men i koleraepidemin miste 302 perso-
ner livet i ett mycket plågsamt sjuk-
domsförlopp. I branden miste noll per-
soner livet. 
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