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Eyam – Pestbyen
Pesten

Pest er blevet betegnet som den mest dødelige sygdom i verdens historien. Pesten har
gennem tiderne dræbt flere mennesker på verdensplan – end samtlige krige tilsammen.
I tidligere tider blev pest anvendt som fællesbetegnelse for alle dødelige epidemiske
sygdomme, bl.a. kopper, influenza, tyfus og kolera. I overført betydning kan man
anvende udtrykket pest om alle de organismer, der effektivt konkurrerer med
mennesket om livsrum og ressourcer.

Pesten har hærger i de fjerneste dele af Asien, i Romerriget – og er som en svøbe
krøbet ind over hele Europa i det 14, århundrede – dengang betegnet som ”den sorte
død” – men har siden vist sig i nye former i de følgende århundreder, hvor den har
krævet op imod en tredjedel af den samlede befolknings liv.

Pestens smittekilder

Pestepidemier blandt menneske følger som regel efter epidemier blandt rotter og mus.
Fra døde rotter og mus går lopper, som ikke kan finde nye værtsdyr over på
mennesker. Loppebiddene giver oftest infektion i lymfesystemet - pest eller byldepest.
Pest kan også slå ud i lungerne - direkte smitte mellem mennesker - og i blodet - bid af
inficerede dyr. Begge de sidstnævnte former er farligere end byldepesten. 

Udbredelsen af de forskellige sygdomme hang ofte nøje sammen med udviklingen af
transportmidlerne og kontakten mellem forskellige folkegrupper. Pestens historie er et
eksempel på dette. På den anden side har forskellige sygdomserfaringer i de
forskellige folkegrupper haft afgørende indflydelse på udviklingen af kontakten
mellem dem. Erobringen af Amerika er et eksempel på dette

Loppen – en hyppig overfører af pesten – således til Eyam

 

Pest over England

I det 17. århundrede hærgede pesten i London, men udbredelsen var stort set afgrænset
til hovedstaden, hvor smitten let spredtes blandt befolkningen, som både levede tæt, og
havde tvivlsomme hygiejniske forhold.
Men i begyndelsen af september 1665 modtog den lokale skrædder en sending
tøj fra London. Uheldigvis var det tilsendte inficeret af lopper, og da tøjet blev
pakket ud kom der liv i de med pest inficerede insekter, og i tidsrummet fra
september 1965 til oktober 1666, blev mere end 76 lokale familier angrebet af
den dødelige sygdom – og 260 – omkring en tredjedel af den samlede bys
indbyggere – led en frygtelig og smertefuld død.

Huset som skrædderen, hans kone, tre børn og en svend boede i står vedvarende i byen
–

Huset hvor pesten kom til Eyem

 

 

 

Og en mindeplade fortæller om de ofte som pesten krævede – netop i dette hus.
Ved nabohusene er opsat lignende mindeplader – og de besøgende kan således følge, hvordan
indbyggere i skrædderens hus, og siden i naboens, døde – dag for dag.
Enkelte familier i byen blev totalt udslettet – og  i flere overlevede kun enkelte.

Således fortælles om den stakkels Elizabeth Hancock, som i løbet af 8 dage egenhændigt
begravede sin ægtemand, samt 8 børn.

Og hvordan reagerede befolkningen i Eyam?

Det kunne være en naturlig rektion, når man oplevede at naboerne døde i hobetal
omkring en, at flygte fra byen. Men præsten William Mompesson og den tidligere
skoleleder Thomas Stanley fik overtalt den samlede befolkning til at blive i byen og
isolere sig fra omverdenen, i et forsøg på at begrænse den meget smitsomme epidemi.
Man besluttede at begrave de døde i egen have, at man fremover holdt gudstjenester under
åben himmel – og i det hele taget pålægge sig selv at blive inden for byens rammer.
Nabobyerne var vidende om denne beslutning, og der blev lagt fødevarer og andre
fornødenheder ved skellet til byen. Enkelte forsøgte, at fly fra byen, men blev drevet tilbage
af frygtsomme naboer.

Det fortælles også, om et kærlighedsforhold på tværs af byens grænser. De unge par mødte
dagligt – og udvekslede kærlighedserklæringer over floden, som skilte byerne. Og straks da
byen var erklæret uden for smittefare – ilede ungersvenden til Eyam, blot for at konstatere, at
hans kæreste var blandt de sidste ofte i byen. 

Mange af ofrene for pesten – blev begravet i egne haver – men en del fandt også plads på den
lokale kirkegård.

Kirken i Eyam

I samme kirken kan man finde montre, som beskriver pesten historie i byen. Og byen har et
lokalmuseum, hvor pesten indtager en fremtrædende plads.
I kirken findes nær montrene en mosaikrude, som beskriver pestens forløb, fra skræddern,
som modtager tøj – videre til sygelejet – og de ansvarsbeviste folk, som beslutter at man skal
blive i byen – og nederst th. de elskende, der mødes ved flode.

 



- og mindepladen, der fortæller om de døde…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blive i byen – og nederst th. de elskende, der mødes ved flode.

Mosaik i kirken.

Eyam ligger i Derbyshire mellem Manchester og Sheffield. Og skulle man komme på
de kanter er byen – med sine huse bevaret fra dengang – absolut et besøg værd.

 

 

 

 

 

     

     

 

 


