Carl Fredrik Adlers journal - En källa till kunskap om sjukdomar och
sjukvård på de gamla ostindiefararna
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Sjukdomar, lidande och död var en del av vardagen ombord på det gamla Swenska OstIndiska Compagniets fartyg under deras långa expeditioner. Verksamheten började med att
det första fartyget, Friedericus Rex Sueciae, avseglade från Göteborg den 9 februari 1732 för
att återkomma drygt 18 månader senare. Den expeditionen var på sätt och vis representativ för
vad besättningarna skulle råka ut för under följande 75 år. Tio av besättningsmännen rapporterades således ha avlidit ombord men ingenting är känt om dödsorsaker eller bakomliggande
sjukdomar.1 Då den betydligt mindre Maria Carolina återvände till Göteborg den 1 mars
1806 som den allra sista fullbordade expeditionen hade fartygen tillsammans bemannats med
drygt 18 000 påmönstringar och detta manskap tjänstgjort under sammanlagt nästan 30 000
manår ombord.2 Antalet expeditioner varierar i olika publikationer, mestadels för att den allra
sista expeditionen, femte oktrojens enda fartyg, Hoppet, som avseglade i december 1808 inte
brukar räknas med eftersom hon endast kom till London. Oftast anges således 133 expeditioner ha genomförts, men en av dem borde endast anges som en halv, eftersom kompaniets
allra minsta fartyg, Fredrica, inköptes 1799 på Mauritius och seglades hem därifrån.
Antalet personer som avled under en expedition rapporterades i allmänhet i tidningarna
efter att skeppen hade återvänt till hemmahamnen. Tyvärr saknas trots detta information om
mortaliteten på nästan 30 expeditioner. En skattning ger vid handen att det totala antalet
inträffade dödsfall kan ha varit i storleksordningen 1 500, motsvarande en årlig mortalitet på
5,01 % eller 8,2 % av manskapet.2
Informationen om sjukdomar ombord är ännu mer begränsad än den gällande dödligheten. Då dödsfallen även noterats i kyrkoböcker finns ibland noterat i vilken sjukdom
vederbörande avled. När Finland avseglade i februari 1764 fanns således en smittsam sjukdom ombord och flera ur manskapet hade avlidit efter påmönstring men innan avfärd. De var
hemmahörande i Amiralitetsförsamlingen och noterades ha avlidit av ”feber”.3
I skeppsjournalerna som fördes ombord står oftast dödsfallen noterade med namn och
datum samt ibland vilken sjukdom vederbörande lidit av. På expeditionen med Finland 1764
avled till exempel 1:e fältskären Axel Grundell i ”hetsig feber” mindre än en månad efter avsegling från Göteborg.4
De säkraste källorna för beskrivning av sjukdomarna ombord de gamla ostindiefararna
måste förstås vara de eventuella anteckningar som fältskärerna fört ombord. De allra flesta
expeditioner var bemannade med såväl en 1:e som en 2:e fältskär.5 Ibland förekom också en
3:e fältskär, en slags lärling. Idag är dock endast två handlingar med noteringar av ostindiska
fältskärer kända. Den ena är en anteckningsbok, där Daniel Gabriel Rönnow fört noteringar
som kan härledas till hans tid som 1:e fältskär på Terra Nova under tiden 1784-1786.6 Där kan
man se noteringar om behandling av olika åkommor eller symtom, såsom bröstsot, blodspottande, gulsot, skörbjugg, dröppel och tandvärk. Men det finns inga noteringar om vare sig
enskilda patienter eller expeditionens sexton dödsfall.

Den andra bevarade fältskärsskriften har varit i okänd ända till omkring millennieskiftet
då en ättling till fältskären och Linnélärjungen Carl Fredrik Adler upplät den för tolkning och
publicering. Fältskären Adler var född 1720, han kom ursprungligen från Örebrotrakten men
bodde från 12-årsåldern i Stockholm där hans far blev kapten vid brandvakten. Han skrevs in
som student vid Uppsala universitet 1842, ägnade sig åt medicinska studier och kom på så sätt
i kontakt med Carl Linnæus.
På sin första ostindiska resa tjänstgjorde Carl Fredrik Adler som 2:e fältskär,
med Hoppet som lämnade Göteborg 1748
och återkom på sommaren följande år. Han
var anmodad av Linnæus att samla naturalier och fortsatte sina studier i Uppsala
efter hemkomsten. 1752 försvarade han pro
exercitio en avhandling om mareld7 – se
figur. Följande år mönstrade han som 1:e
fältskär på ostindiefararen Prins Carl, som
lämnade Göteborg tidigt i mars månad.
Expeditionen skulle bli den tidsmässigt
längsta av alla 133, nästan på dagen tre år
och tre månader. Under denna expedition
förde Carl Fredrik Adler noggranna anteckningar om sina patienter, en handskrift
som således därefter bevarats i släkten och
nu är transkriberad och kommenterad.8
Under resan med Prins Carl hade Carl Fredrik Adler svårt att uppfylla direktiven från
Carl Linnæus. Det var dyrt att skaffa det önskade materialet och detta förfors genom angrepp
av insekter. I ett brev av den 20 december 1754 till Carl Linnæus framgår hans bekymmer: ”
Til widare enskyllan i denna ofulkomligheten torde thet äfwen hielpa mig, at jag som ung
Medicus, och ofta hafwer många och varianta siukdomar, behöfwer mina små lediga stunder
ifrån deras skötsel, at consultera authores, i synnerhet som jag måste wara både Medicus,
Fältskiär och apothekare, med tilhielp af 2:ne Gesäller, som äro snälle rakare, praetereaq.
nihil.”
Adlers journal omfattade ursprungligen minst 343 sidor, något som kan avgöras genom
hänvisningar i texten. De första 28 saknas liksom samtliga sidor efter den 312:e liksom ytterligare fem enskilda blad. Framsidan av journalens första blad är återgivet på följande sida.
Carl Fredrik Adler beskrev i sin journal varje enskilt sjukdomsfall i detalj. Han använde
sig av tre kolumner, den vänstra mestadels för datum, men även ibland diagnos när denna inte
står i den högra kolumnen. I själva sjukdomsbeskrivningen, i den breda mellersta kolumnen,
skrev han inte bara patientens namn utan även dennes kroppskonstitution liksom aktuellt
väder. Sedan fortsatte han med mestadels detaljerad anamnes, följt av behandlingen och en
uppföljning. Man ser även exempel på differentialdiagnostiska överväganden. Allt emellanåt
hänger sig Adler åt funderingar utanför det rent medicinska, något som klart kryddar
framställningen och ger inblickar i livet ombord.

Carl Fredrik Adler fick inte bara ta hand om de 155 personer som framgår av besättningslistan på Prins Carl. På ön Johanna, belägen mellan Madagaskar och Afrika, tog man dessutom hand om 23 holländska sjömän, vilka tagit sig dit i en skeppsbåt efter haveri med den
holländska ostindiefararen Bredenhoff. De var svårt sjuka och två avled innan övriga en dryg
månad senare kunde flyttas till holländskt fartyg då de anlänt till Surat i norra Indien. Två
svenskar som hade mönstrat på Bredenhoff, i Adlers journal nämnda som Arve Westerling
och Jan Klingsporre, klarade sig levande från äventyret, åtminstone till Surat.
Fördelningen av
diagnoser i Adlers
journal, sorterade
enligt ICD-10. Den
stora gruppen 13
upptar de diagnoser
där endast symtom
finns angivna

Adlers journal innehåller sjukdomsbeskrivningar för 110 av de mer än 150 ombordvarande. Sjukdomstillfällena är 219 men endast 211 av dessa är kompletta. Antalet diagnoser,
de han själv angivit tillsammans med de man kan tolka uppgår till 237. När dessa grupperas
enligt nuvarande internationella klassifikationssystem, ICD-10 ses en fördelning enligt figuren ovan. Om man i stället grupperar enligt de diagnoser Adler själv anger fördelar sig de 189
diagnoser vi idag skulle kalla internmedicinska enligt nedanstående figur. De sjukdomsfall
som idag skulle ha blivit behandlade inom någon kirurgisk disciplin uppgick till 48 och
omfattade allt ifrån frakturer till urinstämma. Det är uppenbart från Adlers journal att han
ansåg sig ha bättre kunskaper i att behandla de medicinska åkommorna än de kirurgiska.
Fördelning av Adlers egna
diagnoser på de patienter
vilka idag skulle ha
behandlats inom någon
internmedicinsk specialitet.

Den medicinska utrustning Carl Fredrik Adler hade med ombord är väl känd. Hans
journal tar upp fler än de 203 olika läkemedel som levererades från apoteket Enhörningen i
Göteborg. Adler hämtade alltså inte bara sina läkemedel från medicinkistan. Han använde sig
exempelvis också av äggula, havre, korn och havsvatten. Medicinkistans läkemedel finns
listade i en handskrift från 1748 av den då 14-årige apotekseleven Johan Martin Scheele, äldre
bror till den mer kände Carl Wilhelm Scheele.9 Skriften beskriver även vilka kirurgiska
instrument man hade ombord.

I
I ovanstående bild framgår hur många gånger Adler använde olika behandlingar vid de
219 olika sjukdomstillfällena. Han hade ett universalläkemedel, pulvis nitrosus, innehållande
ren salpeter, vinstenskristaller och rent socker. Ett fåtal av alla hans medel används fortfarande i vår tid.
Uppfattningen om sjukdomsorsaker vid denna tid var baserat på humoralteorin, där
felaktig balans mellan kroppens olika vätskor ansågs vara grunden till det onda. Behandlingsideologin att sjuka vätskor skulle drivas ur kroppen återspeglas i att såväl kräkmedel som
diarréframkallande medel ofta användes av Adler, liksom åderlåtning och behandling med
spansk fluga. De starkt irriterande beståndsdelarna av dessa malda skalbaggar applicerades i
allmänhet i en salva eller ett plåster mellan skulderbladen, varvid vätskande blåsor uppstod.

Symbolfloran i Adlers journal är rik. Han använder sig således av tecken för att beskriva
såväl kemiska ämnen som mått av olika slag – se några exempel i bilden på förra sidan. De
flesta av dessa symboler är fortfarande välkända, till skillnad från symbolen nedan. Med hjälp
av en symbolmatrikel från början av 1700-talet10 kunde den slutligen tolkas som
”vinum album digestum”, det vill säga uppvärmt vitt vin. Adler ordinerade detta
tillsammans med stora mängder te åt ett fåtal patienter.
Precis som i ovan relaterade brev till sin läromästare i Uppsala skrev Adler ibland på
latin och vid ett tillfälle på grekiska. Den uppenbara avsikten var att inte alla skall kunna
förstå vad han skrivit. När han således behandlade skeppspredikanten Immanuel Himmelberg
under uppehållet i Wampoa i februari 1755 står diagnosen ”Tussis ab aëre” i diagnoskolumnen samtidigt som han kort beskriver behandling av en sådan åkomma. I datumkolumnen står emellertid ”Νόσημα: ἀψευδέως Σίφιλις. (:σῷον ἔσται το ἀιδέσιιμον ίερατικόν.:)
Θεραπέια: ὑδράργυρος και ἀπόξεμα.(:ὅμως ὑπό τῷ ῥόδω ἱερώτατῷ εἶπον:)”, det vill säga
”Sjukdom: i själva verket syfilis (den vördnadsvärde prästen kommer att bli frisk). Kur:
kvicksilver och dekokt. (Detta har jag dock sagt under den heligaste rosen.)”.
Hur lyckades då Carl Fredrik Adler med att behandla sina patienter. Under den mer än tre
år långa expeditionen med Prins Carl kom 17 man att avlida. Två av dessa drunknade, sex
hade framför allt buksymtom, tre lungsymtom, medan en avled i salivationskuren, en patient i
en oklar bild medan de fyra återstående dödsfallen inte är bedömbara från hans journal.
Adlers ansträngningar kan således tänkas ha varit framgångsrika eftersom de 17 motsvarar en
årlig mortalitet som är bra mycket lägre än de 5,02 % som var den genomsnittliga på Swenska
Ost-Indiska Compagniets samtliga expeditioner.
I januari 1758 ingick Carl Fredrik Adler äktenskap med Brita Christina Fahlbeck, dotter
till en tunnbindare i Göteborg. Ett år senare gav han sig iväg på sin nästa ostindiska resa,
denna gång med Prins Friedric Adolph, förd av kapten Carl Gustav Ekeberg. Efter hemkomst
i augusti 1760 varade vistelsen i Sverige mindre än ett halvår innan han ånyo avseglade på det
som skulle bli hans sista resa. Det var än en gång Prins Friedric Adolph, som lämnade Göteborg den 11 februari 1761. Carl Fredrik Adler avled den 10 juni, då skeppet måste ha befunnit
sig i Sydatlanten. Hans sjöbegravning officierades sedan av den skeppspredikant han några år
tidigare ville skydda från illvilligt tal om könssjukdom, Immanuel Himmelberg.
Den 20 maj 1762, drygt 15 månader efter att Carl Fredrik Adler avseglat från Göteborg,
mer än 10 månader efter hans död och en knapp månad efter att dödsbudet nått hemstaden,
födde Adlers hustru en son, som fick namnet Nils.11 Denne skulle senare bli kyrkoherde i
Tossene, ett pastorat i mellersta Bohuslän.
Adlers journal skall bedömas i relation till andra svenska patientjournaler från den
aktuella tiden.12 Patienternas sjukhistorier är föredömligt detaljrikt beskrivna. Det Carl
Fredrik Adler skriver om behandlingen han ger sina patienter ter sig betydligt mer detaljrikt
än vad man finner i de få samtida journaler som har hittats. Läsaren får en god inblick in hans
medicinska tänkande och förstår hur han engagerat sig i och bekymrat sig om alla sina
patienter. Han gläds när de döende patienternas lidande har tagit slut, samtidigt som han gjort
allt han trott på för att hjälpa dem.

Referenser
1

Koninckx, Christian, The First and Second Charters of the Swedish East India Company
(1731−1766). Kortrijk 1980.
2
S Bertil Olsson. Dödligheten på Swenska Ost-Indiska Compagniets expeditioner. Svensk
Medicinhistorisk Tidskrift. 2012, 16,1, 9-28
3
Göteborgs amiralitetsvarvsförsamlings dödbok 1730-1770. (Landsarkivet, Göteborg.
SE/GLA/13179/C/1)
4
von Krusenstierna, Mauritz Salomon. Journal Hållen på Svenska Ost—Inda Comps Skepp Finland
Som Commenderas af Capitain Simon Ruuth Under Resan till & fr: Canton i China År 1763,
1764, 1765, 1766. (Karlskrona kommunarkiv, Kronans Coldinuordens arkiv)
5
Olsson, S Bertil. Swenska Ost-Indiska Compagniets fältskärer. Göteborg 2012. ISBN 978-91979866-1-8
6
Fältskär Daniel Rönnous anteckningsbok, (Landsarkivet, Göteborg. SE/GLA/A0018)
7
Linné, Carl von. Noctiluca marina, quam, consensu experient. Facult. Med. in Reg. Acad.
Upsaliensi, sub præsidio ... D. D. Caroli Linnæi ... publice ventilandam sistit Carolus Frid. Adler,
Holmiensis. In aud. Carol. Maj. d. [9.] Jun. a. MDCCLII. [Uppsala 1752]
8
Adler, Carl Fredrik (författare), Hallberg, Paul och Olsson, Bertil (redaktörer). En ostindiefarande
fältskärs berättelse. Carl Fredrik Adlers journal från skeppet Prins Carl 1753-56. Göteborg 2013.
ISBN 9789198042016
9
Scheele, Johann Martin, Catalogus medicamentorum et alienum rerum quae in Indiae Orientalis
cistae sunt. Med upplysande anmärkningar av Axel Kockum. 1940. (Göteborgs sjöfartsmuseum.
Handskriftsavd.)
10
Sommerhoff, Johann Christoph, Lexicon pharmacevtico-chymicvm, latino-germanicvm &
germanico-latinum. Continens terminorum pharmacevticorum & chymicorum tàm usualium, quàm
minus usualium … Adjuncti sunt sub finem characteres metallorum, mineralium, planetarum,
ponderum, aliarumque rerum chymicarum. Opus et medicis, & pharmacopœis, & aliis de notitia
harum rerum sollicitis, necessarium & perutile. Norimbergæ 1701.
11
Nils Adlers gravsten. Tossene gamla kyrkogård.
12
Nilsson, Inga. Medicinsk dokumentation genom tiderna. En studie av den svenska patientjournalens
utveckling under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Lund 2007. ISBN 978-91-633-1987-7

