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Prolog

Syskonen Lo och Maxi har blivit  sjuka. 
Båda två samtidigt! De snorar och 
 hostar och har feber och ont i kroppen. 
Maxis lugg klibbar över pannan och Lo 
är alldeles röd om näsan och de  fräkniga 
kinderna. Det enda de orkar göra är att 
ligga i soffan och kolla på film.

”Det är så synd om mig!” stönar Maxi.
”Det är väl synd om oss!” kvider Lo. 
Plötsligt hör de någon som skrattar.
”Vad var det?” säger Lo. Hon stänger 

av ljudet på tv:n för att höra bättre. 
Så hörs det igen: ett högt,  hånfullt 

skratt som liksom kommer från 
 väg garna. 

Sekunden senare sveper en iskall 
vind genom rummet och får  gardinerna 
att fladdra till. Maxi hoppar över till  
Lo när dörren till vardagsrummet går 
igen med en smäll. I samma ögonblick 
 kliver en kvinna ut genom tv:n. Hon har 
hängselbyxor, sneakers och en blommig 
kofta nonchalant slängd över ena axeln. 
Hennes rufsiga, blå hår är uppsatt i en 
slarvig knut, och här och var sticker  
små kvistar och löv fram.

Lo och Maxi bara gapar.
Kvinnan ställer sig framför dem och 

rättar till kläderna.
”Kirke var namnet, häxa är  yrket. 

 Resor genom tid och rum är min 
 specialitet”, säger hon och räcker fram 
handen för att hälsa.

”Vi ska nog inte ta i hand just nu”, 
 säger Lo.

”Vi har fått influensa och är jätte sjuka”, 
snörvlar Maxi. ”Jag heter förresten Maxi, 
och det här är min syster Lo.”

”Det vet jag väl”, suckar Kirke och 
himlar med ögonen. ”Men jättesjuka 
skulle jag inte säga att ni är. Inte om man 
jämför med vad jag har sett under mina 
tidsresor! Ruttna näsor som trillar av, 
blåsvarta bölder som läcker var, soldater 
som bajsar ihjäl sig, blodiga kräk  kaska
der …”

”Äsch, du hittar bara på”, säger Maxi.
”Jaså, ni tror mig inte? Då ska ni allt få 

se.” 
Kirke spänner blicken i dem och höjer 

sakta sina händer. Rummet blir mörkare 
och mindre, som om  väggarna kommer 
allt närmare. Hennes röst  dånar så att 
luften omkring dem dallrar: 

”Genom historien har mänskligheten 
drabbats av fruktansvärda, smittsam
ma och ibland dödliga sjukdomar. Gör 
er redo för en ruskig resa genom histo
rien, där ni kommer att få prova på några 
av alla de läskiga farsoter som har plågat 
Sverige och världen. Så får vi se om ni 
överlever … VÄRLDENS HEMSKASTE  
SJUKDOMAR!” 

Sedan klappar hon tre gånger i hän
derna. På den tredje klappen försvinner 
soffan under dem och Lo och Maxi faller 
handlöst genom ett stort, kallt mörker.   
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I mitten av 1800-talet strömmade människor in  
till städerna för att jobba på fabriker. Män, 
kvinnor och barn övergav sina arbeten som pigor 
och drängar ute på landet i hopp om ett bättre 
liv i stan. Men arbetet var hårt och sjukdomar 
stormtrivdes i de trångbodda bostadskvarteren. 
Bland allt snusk och lort levde den lilla bak-
terien Vibrio cholerae rövare i stadens dricks-
vatten, där den ställde till med stor skada …
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Smittad

fig.01

Med en duns landar de på marken. Lo 
och Maxi tittar förvirrat på varandra. 
Det tomma mörkret är borta och runt
omkring dem finns istället en massa 
hästkärror och gamla trähus.

”Var är vi någonstans?” frågar Maxi 
och tittar på sin syster.

”Se upp där nere!”
Syskonen hinner precis hoppa undan 

innan en slemmig, brun sörja landar 
med ett SPLATSCH! framför deras 
fötter. I ett fönster ovanför dem 
står Kirke. Hon har på sig en 
fläckig, brun klänning och  
håller i en porslinspotta.

”Varmt välkomna till vår  första 
anhalt!” hojtar hon. ”1800talets 
Stockholm, som just nu växer så 
det knakar. Stanna där, jag kommer 
ner till er!” Klappret från hennes trä
skor ekar i trappan när hon skyndar ner  
till dem, där de väntar på gatan. 

Lo och Maxi tittar på henne, sedan  
på varandra, och sedan på Kirke igen.

”Hur kom vi hit?”
”Äsch, lite gammalt hederligt  trolleri 

bara, bry er inte om det”, svarar  Kirke 
och manar på barnen för att de ska 
 börja gå. Sedan lägger hon armarna 
runt deras axlar och börjar berätta:  
”Ute på landet kämpar man mot  dåliga 
skördar, svält och fattigdom. Fler och 
fler tar sig därför till städerna för att ar
beta. Men gräset är inte grönare på an
dra sidan. Nej, många hamnar i  

8 pers i 
samma 

rum!
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 smutsiga och sunkiga kvarter – som 
det här, i den snuskiga slummen Söder
malm! Men har man tur kan man få jobb 
på någon fabrik. De skriker efter billig  
arbetskraft!”

”Fy, vad det stinker!” avbryter Lo. 
Hon håller sig för näsan och viftar 
med  handen framför ansiktet. Till och 
med Maxi, som brukar klara de  värsta 
 mökarna, ser ut att vilja kräkas vilken 
 sekund som helst.

”Jag märker att ni inte är förkylda 
 längre. Njut så länge det varar”, säger 
Kirke och ler med hela ansiktet. Sedan 
tar hon ett djupt andetag. ”Ah, livets alla 
lukter! Svett, kiss, bajs, navelludd, tåbira 
och annat trevligt. Ni förstår, avlopp – 
det kan ni bara fetglömma! Har man tur 
får man dela ett dass på innergården 
med sina grannar.” Hon öppnar dörren 
till ett rangligt litet skjul på innergården. 
”Taadaa, hemlighuset!”

”Men varför finns det tre hål?” undrar 
Maxi.

”Ifall tre grannar blir skitnödiga sam
tidigt, så klart. Eller om att man vill 
 passa på att snacka skit med sin  bästis, 

eller prata hemlisar utan att någon 
 annan hör. Hemlighus, fattar ni?”

”Känns lite jobbigt … och trångt”, 
 säger Maxi och rynkar på näsan. 

”Ha! Det är inte bättre inomhus, ska 
ni veta”, fortsätter Kirke. ”Det är inte 
ovanligt att en familj på åtta  personer 
samsas om ett pyttelitet rum och en 
enda säng.”

”Helt galet!” utbrister Lo.
”Finns det ingen affär eller något här? 

Jag blir så sjukt törstig av allt damm.” 
Maxi klagar och smackar lite för att  
visa hur torr han är i munnen.

”Ta lite vatten där borta, där  dricker 
alla”, säger Kirke och pekar på en  
pump i ena hörnet av innergården.

Lo och Maxi går bort till pumpen, 
 kupar händerna och sänker ner dem 
i den fulla hinken som står under. 
 Vattnet är alldeles brunt och grumligt. 
Försiktigt tar de några klunkar.

”Det smakar inte så illa som det ser 
ut”, konstaterar Maxi.

”Förresten, jag glömde en sak”, säger 
Kirke och pekar på några av  husen runt
omkring. ”Ser ni de vita  flaggorna som 
hänger utanför vissa dörrar?”

Lo och Maxi nickar samtidigt som  
de sörplar i sig de sista dropparna.

”De betyder att en SMITTA har 
 brutit ut och att folk ligger sjuka där
inne. Vattnet ni drack är förorenat av 
BAKTERIER från de sjukas bajs.  
Så nu har ni fått … KOLERA.”

till Sverige år 1834. En 
timmer man i Göteborg blev 
det första svenska fallet, och 
efter att han hade smittat 
sin familj spreds sjukdomen 
vidare till resten av landet. 
Under de kommande fyra 
månaderna dog över 12 000 
svenskar i sjukdomen.

1834K O L E R A N  
K O M
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Sjuk

fig.01

Kirke klappar i händerna och på den 
tredje klappen skakar marken till och 
husen suddas ut. När allt har slutat att 
snurra ser Maxi och Lo att de är tillbaka 
på innergården igen. Men något känns 
annorlunda. När de tittar på varandra 
förstår de genast varför. Båda har blivit 
bleka, fått spruckna läppar och deras 
kindkotor sticker ut. Maxi drar upp  
sin smutsiga skjorta över magen och  
Lo flämtar till när hon ser hans magra 
revben.

”Nu har det gått några dagar sedan  
ni smittades”, förklarar Kirke. ”Vid det 
här laget har kolerabakte rierna nått era 
tarmar, förökat sig och bildat gifter som 
gett en  massa SYMTOM. Som mag
smärtor och illa mående till exempel.”

F r å n  1 7 0 0 - t a l e t  f r a m 

till  mitten av 1800-talet 

 hämtades Stockholmarnas 

avföring av kvinnor som 

avtjänade straff på en ar-

betsanstalt, till  exempel 

den på Långholmen. De 

fick smeknamnet ”skit-

bärarkärringar” och gick 

runt i kvarteren med  tunnor 

upphängda på en stång. 

Tunnorna med bajs tömde 

de sedan på olika sophögar 

runt om i stan.

S N A C K A  O M 
S K I T J O B B

OMG!
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fig.02

fig.03”No shit”, mumlar Maxi och masserar 
sin mage. ”Det bubblar i hela mig!”

”Vänta du bara! Snart kommer du att 
få våldsamma, vattniga diarréer som 
mer ser ut som vatten man kokat ris i. 
Och fort kommer det att gå. En kolera
sjuk person kan förlora upp till 20 liter 
vätska på ett dygn. Det är som att skita 
ut en mjölkförpackning i timman!”

”Äckligt!” utbrister Maxi och gör en 
grimas.

”Det är alltså inte så konstigt att 
 personer med kolera blir alldeles ut
torkade och magra!” fortsätter Kirke  
och vänder sig mot Lo. ”Hur mår du, 
då?”

”Nja, inte så bra. Men jag har inte så 
ont i magen, jag är mest trött”, svarar Lo. 

I samma stund vacklar hon till och 
 tvingas ta stöd mot husväggen.

”Det är för att din kropp inte kan  
syresätta blodet längre”, förklarar Kirke. 
”Det kan man se, för du börjar bli blå  
i ansiktet.”

Lo tar sig förskräckt om kinderna.
”Haha, du ser ut som en smurf!”  

retas Maxi och skrattar.
”Jag har i alla fall inte skitit ner mig”, 

kontrar Lo och pekar på hans byxor.

Då ser Maxi att en tunn vätska har 
sipprat igenom tyget och lämnat stora, 
ljusbruna fläckar längs insidan av låren. 
Han blir alldeles röd i ansiktet när han 
känner det varma bajset rinna nerför 
benen och in i skorna.

”Nu börjar det! Bajsattack nummer 
ett av mååååånga!” jublar Kirke och tar 
några danssteg.

”Tycker du att det här är kul?!” säger 
Lo och lägger armarna i kors.

”Självklart! Ni tyckte ju så synd om er 
själva där ni låg nedbäddade i en vanlig 
liten sketen influensa, så jag tänkte att 
ni kanske blev glada om ni visste att det 
kunde vara tusen gånger värre!” svarar 
Kirke. ”Och så kände jag mig sällskaps
sjuk. Det är inte lika kul att åka på tidsre
sor själv, förstår ni. Två flugor i en smäll 
liksom!” 

Lo och Maxi blänger surt på henne.
”Nä, nu blev det visst tråkigt stämning 

här. Följ efter mig, så ska jag visa er hur 
vi kan råda bot på den här koleran!”



Hos doktorn

”Slå er ner, så kommer nog doktorn 
snart.” Kirke pekar på en smal säng 
längst in i ett litet rum, som ser ut att 
vara sovrum, vardagsrum och kök på 
samma gång. 

Det är mörkt och luktar instängt.
Lo och Maxi lägger sig skavfötters. 

Sängen knarrar när de bråkar om vem 
som tar mest plats.

”Typ halva Stockholm har fått  kolera 
så det är fullt på alla sjukhus. Ni får  ligga 
här hemma i KARANTÄN istället. Det 
betyder att man inte får  träffa någon så 
att man för  smittan vidare. Ja, förutom 
doktorn då. Han går runt  mellan husen 
och tittar till alla som ligger hemma i 
rännskita.”

”Är inte det jättedumt? Han måste  
ju vara full av bajsbaciller”, säger Lo.

”Jo, så är det. Men det här med 
bakterier har man ingen aning 
om. Förresten, känner ni att 
de har sågat ett hål i sängen? 
När det  börjar rinna  diarré 
ur kroppen på er är det bara 
att ställa en hink under. 
 Praktiskt, eller hur?”

”Men också rätt så äckligt”, 
 säger Maxi. ”Vad gör man sedan  
med hinken, när den är full?”

”Då tömmer man den, så klart. Genom 
fönstret. Som jag gjorde nyss”, svarar 
Kirke. ”Fast det är egentligen skitdumt, 
det också, eftersom bajset då rinner ner 
i brunnarna och INFEKTERAR dricks
vattnet så att ännu fler blir sjuka.”

I samma stund knackar det på dörren 
och en kraftig man med glasögon på 
näsan och en stor läderväska i handen 
kliver in över tröskeln.

”Titta nu kommer ju doktorn!” 
Mannen säger inte ens hej utan 

 muttrar bara något som barnen inte 
uppfattar. Sedan plockar han upp 
 kastruller, flaskor och örter som han 

ETT GLATT HUMÖR

VILA

PEPPARMYNTA, RENFANA 
& MALÖRT

KRÖSAMOS (VATTEN 
BLANDAT MED LINGON- 
SYLT)

TA  K Å L  PÅ

M E D
KOLERAN
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”Att tappa en sjuk person på sjukt 
blod var standard förr i tiden. Det kallas 
för åderlåtning och har använts sedan 
medeltiden – och faktiskt  fortfarande 
på sina håll.” Kirke rotar runt bland 
 flaskorna på bordet, plockar upp en  
och läser på etiketten. ”Vad har vi här  
då … kräkmedel? Vem vill testa först?”

Både Lo och Maxi skakar på huvudet.
”Smart val. Man behöver ingen 

doktors examen för att fatta att kräk
medel inte är det bästa för någon som 
redan är uttorkad”, säger Kirke. ”Men 
om det beslutet kommer att rädda era 
liv eller ej ska vi strax ta reda på …” 

Sedan  klappar hon i händerna igen,  
och sängen börjar att snurra.

 dukar upp på bordet bredvid Lo och 
Maxi. Han blandar och mixtrar och 
snart fylls det lilla rummet av rök.

”Ska han elda upp oss?” 
”Tyst nu! Han försöker röka ut sjuk

domen genom att koka tjära och enris.”
Kirke teaterviskar och förklarar att 

man på den här  tiden trodde att sjukdo
mar spreds via dålig luft, så kallad mias
ma.

 ”Om man trängde undan den  dåliga 
 lukten med något som  luktade ännu 
sämre, skulle man bli frisk. Och 
 funkade inte det, fanns det andra knep 
att ta till.” Hon tar upp en av  burkarna 

och håller upp den framför Lo och 
Maxi. ”Det här var det mest 

 populära sättet att bota sjuk
domar på.”

All färg i Los ansikte försvin
ner när hon ser att burken är full 

med blodiglar!
”Hjälp! Vad ska du ha dem till?” 

”Dessa slemmiga rackare ska suga  
i sig ert sjuka blod så att ni blir 
 friska, så klart!” förklarar Kirke.  
”Det är värt ett försök i alla fall.”

Lo är inte helt övertygad, men 
 efter en stund låter hon Kirke  lägga 

 några  iglar på hennes arm. De krälar 
över  hennes blåbleka hud tills de  hittar 
ett bra ställe att suga sig fast på.

Blodiglar är blodsugande 
para siter som lever i söt-
vatten. Deras svalg har tre 
käkar med tänder som kan 
bita hål i huden på djur och 
männi skor.  Svenska apotek 
 sålde blodiglar för  medicinskt 
bruk ända fram till 1972. 
Vid mitten av 1800-talet 
 användes runt 800 000  iglar 
per år. Än idag  används blod-
iglar vid operationer och 
transplantationer.

I G E L  O C H 
I B U P R O F E N , TA C K

Kokad 
tjära och 

enris
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Död eller levande?

fig.01

När världen slutar att snurra har det 
 blivit natt och Lo, Maxi och Kirke står 
och huttrar under en svag gatlykta. 
En bit längre bort drar en svartklädd 
 gestalt en tung träkärra över gruset.

”Stanna!” ropar Kirke. ”Vi har ett lik 
här – eller snart i alla fall …” Hon  låter 
blicken vandra mellan syskonen.  ”Sorry, 
men av er  kommer att gå  samma öde till 
mötes som de där stackarna”,  säger hon 
och pekar på kärran.

Då ser Lo och Maxi att den tunga  
lasten är döda kroppar. Bleka, lealösa  
armar och ben hänger och dinglar  
över kanten.

”Jag fattar om ni blir chockade, 
men det här är  vardag på den här 

 tiden.  Människor dör som 
flugor under 1800talets 

KOLERAEPIDEMIER. Framför allt 
fattiga, som bor trångt och lätt smittar 
varandra. När någon dör släpar man ut 
liken på gatorna och staplar dem i högar 
i gathörnen. Ungefär som ni gör med 
julgranarna i framtiden. Fatta att lik
bärarna har fullt upp!”

Kärran gnisslar och knarrar när den 
närmar sig Kirke och barnen. Lo och 
Maxi försöker se vem som gömmer sig 
under den stora, mörka huvan, men det 
är som att stirra in i ett svart hål.

”Vem är du?” Lo darrar på rösten.
”Det är Döden. Han har länge gått 

vid er sida”, säger Kirke med kuslig röst. 
”Nä, jag bara skojar. Han kom nyss.”

”Har du kommit för att hämta mig?” 
frågar Maxi oroligt.

Men Döden svarar inte. Istället lyfter 
han upp sin lie och riktar den mot Lo. 

I samma ögonblick faller 
hon död till 
marken.

”Vad  gjorde 
du med min 
syrra?!” vrålar 
Maxi bestört.

”Lo kola’ 
 vippen i  kolera. 
Shit  happens”, 
säger  Kirke 
och ryck
er på  axlarna. 
”Trist, men inte 
helt otippat. 

Hallå! 
Jag är inte 

död än!
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 Unge fär hälften av alla som smittas 
av kolera och inte får rätt  behandling 
dör inom ett dygn på  grund av 
CIRKU LA TIONS KOLLAPS. Det   
betyder att organen inte får  till  
räckligt med blod och därför slutar  
att fungera.”

Döden går fram till Lo, lyfter upp 
hennes livlösa kropp och slänger upp 
den på likvagnen. Sedan fortsätter han 
sin knarrande vandring genom natten.

”Vänta!” ropar Kirke efter honom.  
”Jag glömde ju Los avskedspresent!” 
Hon springer bort till vagnen och 
 trycker en liten bjällra i Los hand.

”Vad ska hon med den till? Du sa  
ju att hon var död”, säger Maxi.

”Du vill väl inte riskera att din 
 syster blir levande begravd på kolera
kyrkogården?!” utbrister Kirke  för färat. 
”Det viskas om att människor har lagts 
i likhögar av misstag och sedan  vaknat 
upp i kistor. Det vill man ju inte vara 
med om. På det här sättet kan Lo  pingla 
om hon nu inte skulle vara död på 
 riktigt. Smart, va?”

”Men det här är väl bara en lek,  
eller hur? Jag får väl träffa henne igen?” 
frågar Maxi och ser på allvar rädd ut.

”Tja, vi får väl se …” svarar Kirke 
 kryptiskt och klappar i händerna.

År 1854 löste britten John 
Snow kolerans gåta. Genom 
lite detektivarbete  upptäckte 
han att ett kolera utbrott i 
London kunde  spåras till 
en vattenpump, där dricks-
vat t net hade blandats med 
 bakteriefyllt avlopps vatten. 
När boende i området  började 
hämta sitt dricksvatten från 
andra vatten brunnar  slutade 
folk bli  sjuka. I takt med att 
resten av  Europa blev
 bättre på att  skilja
dricksvatten från
avlopps vatten
be gränsades
 smittan.

N O  S H I T,  
S H E R L O C K !

Obs! Inte han i 
tv-serien Game  
of Thrones!
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Under 1200-talet växte många städer fram i Sverige.  
I takt med att kristendomen växte sig starkare 
byggdes även fler kyrkor och kloster runt om  
i landet. Den som inte följde kyrkans strikta  
lära riskerade att hamna i helvetet eller drabbas  
av en fruktansvärd sjukdom som spred skräck och  
skam över hela Europa …


