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D öden kom så plötsligt att papporna inte
brydde sig om sina barn. Pestsmittade
kastade sig i kloakerna, andra kastade
sig ut från sina fönster. Andra blödde
dygnet runt ur näsa och mun tills de

dog. Situationen var så förtvivlad att en människa
kunde dömedhänderna fulla av guld och silver,men i
avsaknad av ett glas vatten från en hjälpande hand.
Ögonvittnesskildringenovan skrevs av läkarenNos-

tradamus som skildrar situationen i Provence i södra
Frankrikeunder pestenshärjningar där på 1520-talet.
Nostradamus, egentligen Michel de Nostredame,

föddes 1503 i en liten stad iProvence.Hanblevberyk-
tad under sin levnad för att ha gjort stora insatser
som läkare under de pestepidemier som härjade i
hans hemtrakter under många år. I dag, 500 år se-
nare, känner vi kanskemest igen honom som »profe-
ten« Nostradamus. Denne läkare, astrolog och profet
(?) hör till den lilla skara renässansförfattare som
fortfarande läses, publiceras på nytt och kommente-
ras. Sedan hans berömda verk »Les Centuries« –
»profetiorna« – första gången gavs ut i Lyon 1555 har
minst 200 utgåvor av texten getts ut.
Men även omhan nog ärmest känd för sina »profe-

tior« så är hans liv och gärning som läkare minst lika
fascinerande. Nostradamus skaffade nämligen rykte
om sig att kunna begränsa, ja kanske till ochmed hej-
da, pestens framfart. Han anlitades av städer, kloster
och furstehov tills allt rasade den dag han själv förlo-

rade hela sin familj – fru och flera barn – i pesten. Då
frågade sig många hur han, som inte ens kunde rädda
sin egen familj, skulle kunna göra något för att stoppa
pesten.Det sägsattdetvarunder långavaknätterefter
denna tragedi somNostradamus började se sina hem-
ska syner om framtiden – syner som han skrev ned i
sina berömda »Centurier«, ett nattsvart, rimmat poe-
tiskt verk där krig, naturkatastrofer, sjukdomar och
vanstyre avlöser varandra i nästan 1 000 strofer. Den-
na bokhar förblivit en »bestseller« i nära 500 år.

Nostradamus brukar bli särskilt i ropet i
orostider och när det inträffar katastro-
fer, och så har det varit sedan renässan-
sen: på 1500-talet hänvisade hovet till
hans strofer efter kungamord, pestepi-

demier och naturkatastrofer. Efter franska revolutio-
nen utpekades strofer som ansågs ha beskrivit dess
förlopp. Under de båda världskrigen användes Nos-
tradamus’ strofer som propaganda av båda sidor: tys-
karna spred till exempel flygblad med upptryckta
Nostradamusstrofer från luften under sina flygräder
för att på detta sätt undergrävamotståndarnasmoral.
Det finnsendel fakta atthämtaomNostradamus’ liv

och leverne som läkare, främst i stadsarkiven i stä-
dernaSt-RémyochSalon-de-Provence.Debiografiska
uppgifternamåsteemellertidtasmedennypasalt: Iar-
kivenhar framför alltNostradamus’ bror JeandeNos-
tredame och hans son César lämnat efter sig levnads-

DÖDENS
TRIUMF
Pesten härjade
svårt i sydfran-
ska Provence på
1520-talet. Män-
niskor dog i
massor och lä-
kekonsten stod
maktlös. En av
de kämpande
pestläkarna var
Nostradamus,
sedermera känd
som profet. Bil-
den är en detalj
ur »Dödens tri-
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Pieter Bruegel
d ä, 1562.
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Nostradamus siade om död
men räddade liv under pesten
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teckningar som gör vår poet till en tämligen osannolik
hjältefigur. Framför allt i publikationerna »Histoire et
chronique de Provence« (1614) och i »L’entrée deMa-
rie deMédicis à Salon« (1602) avCésar deNostredame
kan man läsa om en lysande, omnipotent renässans-
människa vars öden och äventyr är synnerligen lämp-
ligt stoff för den somvill väva legender.

V i vet attNostradamus föddes somMichel
deNostredame imidvintertid den 14 de-
cember år 1503 i staden St-Rémy-de-
Provence i sydvästra Frankrike. Senare
tog han sig – enligt tidensmode – det la-

tiniserade namnet Nostradamus. Morfadern var lä-
kare. Hans farfar var en judisk köpman (enligt arki-
ven handlade han med pälsvaror och spannmål) som
komtillFrankrikepå flyktundan förföljelser i Italien.
Farfadern Pierre konverterade till katolicismen och
familjen tog sig ett passande katolskt namn, de Nos-
tredame (av Vår Fru).
Det vi vet om Nostradamus’ bildning och utbild-

ning till läkare har man fått fram bland annat genom
att studera uppteckningen av vilka böcker ochmanu-
skript som fanns i hans kvarlåtenskap. De verk som
poeten själv citerar i sina texter ger också ledtrådar.
Dessutom hänvisar Nostradamus gärna i sin privata
korrespondens till både antika och medeltida läkare,

författare, filosofer och teologer. I hans samlade verk
träder konturerna av Nostradamus’ litteratur- och
kulturhistoriska arvegods fram. Till exempel intres-
serade sig Nostradamusmycket för läkekonsten i det
gamla Egypten, som han ansåg vara ett föredöme när
det gällde bland annat hygien och läkarkårens omfat-
tande anatomiska kunskaper.
Det var särskilt pappa notarien ochmorfar läkaren

som försåg den vetgirige unge mannen, född i bok-
tryckarkonstens barndom, med kunskaper. Familjen
var inte rik men ändå välbeställd, så man satsade på
barnens utbildning och hade möjlighet att köpa en
del böcker.

N ostradamus studerade medicin vid
universitetet i Montpellier men bör-
jade sina studier i Avignon i unga år.
1520, då han var 17 år gammal, tving-
ades dock fakulteten att lägganer verk-

samheten eftersom en ny pestepidemi brutit ut i
Avignon.Manvet inte vartNostradamusdå tog vägen
eller var han tillbringade de närmaste åren.Han skri-
ver själv att han tillbringade störredelen av sinaunga
år med att lära sig vilka medicinalväxter och andra
ämnen som kunde användas i läkemedel, och åt att
tillverka medicin. Han ska ha vistats i flera trakter,
ständigt på språng, för att förstå och lära sig växters
och olika ämnens ursprung och användningsområ-
den.
1520-talet var ingen lätt period i Frankrike. Pesten

ödelade städer och byar. År 1523 var det så kallt att
skördarna frös bort över hela landet. Nostradamus
beskriver hungersnödens konkreta följder i flera
strofer, bland annat i 1.67:

Den stora svält jag känner närma sig
skall sprida sig tills den drabbat alla,
så stor och långvarig attmänniskor skall slita
roten från trädet och barnet från bröstet.

1525 invaderades Provence av kejsar Karl V som där-
med brutit sitt löfte till den franske kungen Frans I.
Provenceödelades. Samtidigt fortsattepestenatthärja
i städer som Narbonne, Toulouse, Bordeaux och Car-
cassonne.Kring1528varhelaProvencedrabbatavepi-
demin. Nostradamus följde pesten från stad till stad
och inte bara överlevde utan gjorde sig också behjälp-
lig, outtröttligt arbetande för att bistå dedrabbade.
Nostradamus arbetade i detta apokalyptiska inferno

där föräldrar övergav sina små barn om de var smit-
tade, där pestsjuka kvinnor dog mitt i förlossningen,
där bölderna som växte fram på kroppen gjorde män-
niskor galna av skräck, där hundarna gav
sig på högarna av ruttnande lik som
ingenhade tid att få i vigd jord.
Varför sprang vår hjälte inte

så fort han kunde åt andra
hållet? Var det hans medi-
cinska intresse somdrev ho-
nom? Hade han en gudstro
som ingav honom hopp och
mod trots att alla var överens
om att pesten var antingen
Guds eller djävulens verk? Var
han helt enkelt barmhärtig och
drevs av sitt samvete? Det säger
Nostradamus ingenting om, men han beskriver hur
han användermetoder som »nedärvts i släkten«,me-

SAMTIDA
PORTRÄTT
»Profeten« Nos-
tradamus var
egentligen lä-
kare och hjälpte
pestens offer i
Provence på
1520-talet. Han
föddes 1503
somMichel de
Nostredame.

PEST-
LÄKAREN
Det fanns knep
mot luftburen
smitta redan på
Nostradamus’
tid. Pestläka-
rens »näbb«
innehöll örter
för att filtrera in-
andningsluften.
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toder som byggde på sträng hygien (han brände allt i
de rumdärnågondött), isolering av sjukaochmedici-
nering.
Ett av de recept han ordinerade innehöll aloe,

klöver, cypressolja och rospistiller. Han skriver också
att frisk luft och rent vatten är nödvändigt.
Nostradamus och hans samtida kollegor visste inte

att det fanns något som hette bakterier, men de tycks
ha varit dem på spåren: många läkare insåg att sjuk-
domen tycktes spridas från människa till människa
via luften, och de misstänkte också att djur som lop-
por och råttor kunde vara bovar i dramat. Deras em-
piriska metoder – trial and error, helt enkelt – visade
vad som fungerade. Nostradamus konstaterar torrt
att rent vatten och isolering tycks hjälpa bättre än rö-
kelse och exorcism.
Hans levnadstecknare ger gärna dramatiska be-

skrivningar av hur Nostradamusmed hjälp av hemli-
ga egyptiska trollformler och häxkonster (inklusive
dekokter som innehöll både malda klor från fladder-
möss och blod från präster) botade pestsjuka. Med
tanke på hur han själv beskriver sitt arbete tycks det
snarare ha handlat om engagemang och sunt förnuft.

P estepidemin i sydvästra Frankrike nådde
sin kulmen 1528. Året därpå antogs Nos-
tradamus som student vid den ryktbara
medicinska fakulteten i Montpellier. In-
skrivningslistorna finns bevarade, och i

dem kallas han Michaletus de Nostra Domina. Nos-
tradamuslitteraturen upprepar gärna att Michel var
studiekamrat till François Rabelais. Det är möjligt
eftersom Rabelais enligt rullorna tog sin läkarexa-
men 1537, men det är inte belagt att de verkligen stu-
derade tillsammans.
När Nostradamus tagit sin examen försatte han sig

åter på resande fot, men 1533 slår han sig ner i Agen.
Där lär han känna César de l’Escalle, mera känd
under sitt latinska namn Julius Caesar Scaliger. De-
ras bekantskap inleds med ett brev från den äldre
Scaliger, redan en lärd och aktadman, där denne bju-
der in Nostradamus till sitt hem. Scaliger hoppas att
Nostradamuskankommaoch förströhonommedbe-
rättelser från sina resor eftersom han, som han skri-
ver, »äruttråkad somendöd råtta« ( jem’ennuie com-
me un rat mort). Det sägs att vänskapen mellan dem
tog slut när Scaliger i ett brev berömde sig av att ha
fått Erasmus av Rotterdam att dö av harm.

Från den här perioden vetman också att Nos-
tradamusvarpåplatsnärpestenbrötut iAix-en-Pro-
vence och att staden när pesten avtog visade honom
sin uppskattning genom att tilldela honom ett slags

livstidspension. Nostradamus egna anteckningar om
sjukdomens härjningar i Aix är skrivna i form av en
läkares sakliga iakttagelser:
»Den bröt ut den sistamaj och varade niomånader

allt som allt. Människor dog i ett antal som saknar
motstycke, i alla åldrar, medan de åt och drack, tills
kyrkogårdarna blev så fulla av kroppar att man inte
längre kunde begrava dem i vigd jord. De flesta dog i
konvulsioner under sjukdomens andradag, ochdessa
hade knappast några bölder. De som fick bölder dog
ännu fortare. Efter döden var samtliga täckta av svar-
ta fläckar. Sjukdomen var så våldsamt smittsam att
det räckte att komma en pestsjuk närmare än fem
meter för att själv omedelbart bli smittad och överle-
va högst sex dagar. Våra vanliga kurer och mediciner
hjälper inte. Inte heller hjälper det att kasta ut alla
pestsmittadeur staden: sjukdomen sprider sig ändå.«
»En av de märkligaste saker jag såg var en kvinna

som satt i ett öppet fönster och sydde in sig själv i sin
egen liksäckochbörjadenere vid fötterna. Jag såg lik-
bärarna gå in i hennes hus, och jag följde efter.När jag
kom in låg hon död mitt i rummet, med sin liksäck
nästan färdigsydd.«
Ögonvittnesskildringen finns i skriften »Traité des

fardements et confitures« från 1552; utdraget ovan är
översatt av artikelförfattaren.

F rån perioden som kringresande läkare i
helvetets förgård harNostradamus också
lämnat spår efter sig i arkiven i Bordeaux
och Carcassonne liksom i Marseille
(1544) och Salon-de-Provence (1547).

Allt var inte nattsvart. Under sina resor blev Nostra-
damus väl mottagen i (de överlevande) borgarnas
hem i de städer han passerade, och han skriver med
värme om sina samtal med tidens lärda personlighe-
ter somJohannesTarraga, Carolus Seninus, apoteka-
ren Léonard Baudon och advokaten JeanTreilles.
Efter resor till Lyon, Antwerpen och Wien slog sig

Nostradamus ned i Salon-de-Provence för gott. Där
gifte han sigmed änkan Anne Ponsard den 11 novem-
ber 1547 och fick sex barnmed henne, tre döttrar och
tre söner. Det var här han kom att skriva sina världs-
berömda profetior och det var här han blev en aktad
medborgare och så småningom utsedd till den fran-
ska kungafamiljens livläkare och drottningKatarinas
förtrogne.Men det är en annan historia.
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ÖDESDIGRA
PROFETIOR
Nostradamus
skrev flera böck-
er innan han
blev ryktbar
som siare. År
1555 publice-
rades första ut-
gåvan av »Cen-
turier« eller
»Les propheties
de M. Nostrada-
mus« av förläg-
garen Macé
Bonhomme i
Lyon. I verket lå-
ter författaren
Döden med sin
lie svepa kors
och tvärs över
framtidens
värld, ända in i
vår tid.

SIAREN NU
PÅ SVENSKA
Nostradamus
dystra förutsä-
gelser finns nu-
mera även på
svenska. Över-
sättningen kom-
bineras med ori-
ginalutgåvans
sidor i faksimil.


