SVENSK
MEDICINHISTORISK
TIDSKRIFT

Vol. 11 Nr 1
2007
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007

    Sid 

SVENSK MEDICINHISTORISK
TIDSKRIFT
Vol. 11 Nr. 1. 2007
Swedish Journal of History of Medicine
Short Summaries in English

Föreningen för utgivandet av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007

    Sid 

Omslagsbild:
		
		
		

Från John Arderne, De arte phisicali et de cirurgia.
England, efter 1412.
Handskr. X 118 i Kungl. biblioteket, Stockholm.
Se artikel sid. 17-53

Manuskript till Svensk Medicinhistorisk Tidskrift insändes till
Professor Nils O. Sjöstrand
Idungatan 2, 5 tr
113 45 STOCKHOLM
epost: Nils.Sjostrand@ki.se
OBS! Innan artikeln insändes, rekvirera författaranvisningar från
redaktören och följ dem!

Utgives av
Föreningen för utgivande av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift

Redaktör:
Nils O. Sjöstrand
Redaktionssekreterare:
Anna Maria Bernstein
Redaktionsmedarbetare: Tomas Gejrot, Johan Killander, Lars Sjöstrand, Bengt Pernow, Bodil E.B. Persson
ISSN 1402-9871
Fälth & Hässler, Värnamo 2007
  
    Sid 

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007

INNEHÅLL
NILS O. SJÖSTRAND
Redaktörens förord  ..................................................................................  7
NILS O. SJÖSTRAND
Den medicinska illustrationen som uttryck för föreställning
och villa - Levern som historiskt exempel ............................................... 17
INGELA LUNDGREN & CARL-MAGNUS STOLT
Barnmorskans traditionella kunskaper ..................................................... 53
LARS HIMMELMANN
Från barberare till chirurgie magister - steg på vägen mot
en läkarprofession .................................................................................... 69
NILS BRAGE NORDLANDER
Den moderna kirurgins födelse - En synopsis ......................................... 89
LEIF ÖJESJÖ
Dryckenskap straffar sig. Några levnadsöden från Lundbyprojektet
studerade i ljuset av Carl von Linnés Nemesis Divina ............................ 95
YLVA SJÖSTRAND
Kontroll, humanitet eller bara en fråga om pengar - Läkares
diskussion kring införandet av Hälsovårdsstadgan 1875 ...................... 105
ROGER QVARSELL
Näringslära - mellan experimentell vetenskap och populärmedicin
under 1800-talets andra hälft ................................................................. 125
HELENA CHARCHAFCHE & PETER M NILSSON
Kvinnorna och rätten till preventivmedel .............................................. 139
NILS M G HANSSON & PETER M NILSSON
Läkarmedlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1937-1945:
vilka och varför? .................................................................................... 151

RECENSIONER
Nils O Sjöstrand

Två kulturpersoners möte En berömd själsläkare och en
berömd författarinna .................................. 165

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007

    Sid 

Lars Sjöstrand

En självkritisk tillbakablick ...................... 166

Nils O Sjöstrand

En mechanicus och blivande andeskådares darriga fysiologi ......................... 168

Tomas Gejrot

Ett bidrag till Linnéjubileet från
Östergötland .............................................. 170

Gunnel Svedberg		

Reflektioner kring myter ........................... 171

Nils O Sjöstrand

Syndastraff, tröst och helbrägdagörelse
samt en häftig debatt mellan två
praktiker .................................................... 175

BAKVAGNEN: Öppet forum för korrespondens, meddelanden och notiser.
Bodil EB Persson: Medicinhistoriska konferenser virtuellt och
i verkligheten ....................................................................................... 179
Gunnel Svedberg: Vet någon var Hugo Lindblads Drömböcker
kan finnas? ........................................................................................... 184
S Gunnar Edlund: Erik Jorpes, broder Agostino och svärmor.
Några minnesbilder - fast i omvänd ordning ....................................... 186
Nils O Sjöstrand: Något om tidiga respirationskamrar ....................... 192  

  
    Sid 

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007

Redaktörens förord 2007

Så kommer nu 2007 års nummer av tidskriften. Det blir det sjätte numret som jag
redigerar. Numret inleds med en lång artikel, en redaktionell kommentar om den
medicinska bilden, där jag tar levern som exempel. Artikeln är egentligen en sammanfogning av två uppsatser. Men då jag lät den äldre utgå ur förra numret fann jag att
utrymme kunde sparas om båda slogs ihop i detta nummer. Jag rekommenderar dock
ingen att skriva så långa artiklar. Själva ämnet uppstod till följd av frågor angående
min artikel om ”En bild och dess tolkning” i numret för år 2004. Det förde direkt till
mina gamla intressen för historia och jämförande biologi. Jag tror aldrig jag hade så
roligt under studietiden, som när jag i slutet av 1960-talet kompletterade mina medicinska studier med studier i zoologi.
En ofta i medicinhistorisk litteratur omnämnd aspekt på levern, som inte tas upp
i min uppsats, vilken vad gäller historiken inte går längre bakåt än till antikens greker,
är hepatoskopien, leverskådandet, som brukades i Mesopotamien redan för 4000 år
sedan och sedan spreds över medelhavsområdet. Genom betraktande av offerdjurets,
vanligen ett fårs eller en gets, lever kunde prästerna ge svar från gudarna på människors frågor. Detta exemplifieras i Bibeln, i profeten Hesekiels bok, när denne läxar
upp Juda rikes siste kung, den ”skändlige och gudlöse” Sidkia, och israeliterna, som
för Herren ”blivit slagg” och som denne skall ”ta itu med”, ty  Hans ”dråparsvärd”,
som är ”slipat och blankat”, skall ”fara ur skidan” och ”hugga och hugga”. Herrens
straff kommer, förutsäger profeten, i form av Babyloniens anfall mot Jerusalem, ”den
blodbefläckade staden”, ty den babyloniske kungen ”har skakat pilar, rådfrågat sina
husgudar och skådat i lever. I sin högra hand har han nu svaret: Jerusalem.” (Hes
21:21-22, Bibel 2000).
Det är säkert helt riktigt att Nebukadnessar (604-562 f Kr), som var kung i det nybabyloniska eller kaldeiska riket, hade sina präster till att skåda i levrar inför de stora
krigstågen; så även inför dem till judarnas länder med Jerusalems och dess tempels
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007

    Sid 

förstörelse och babylonisk fångenskap för judisk elit som följd.  
Hepatoskopien användes av allt att döma också för medicinsk diagnos och prognos. Acke Renander säger i sin medicinhistoria som så många andra, att den kaldeiska
visdomens kunskaper i anatomi ”var synnerligen torftiga, Säkerligen gjordes inga dissektioner. Levern, kabittu, livets säte, var det enda organ vars utseende man genom leverbeskådningar å offerdjuren, vanligen får, hade någorlunda riktig uppfattning om.”
Eftersom jag gått igenom det mesta ifråga om leverbilder från medeltiden och
första delen av nyare tiden inför min uppsats, vill jag dock hävda, att den babyloniska
modell i lera av fårleverns undersida från c:a  år 2000 före vår tideräknings början,
som finns i British Museum och som brukar avbildas i medicinhistoriska böcker, är
förvånansvärt naturtrogen. Det är också den i samma litteratur ofta visade betydligt
yngre etruskiska modellen i brons från 300-talet f Kr, som finns i museet i Piacenza
och som hittades i trakten. Båda modellerna har använts för hepatoskopiska tolkningar
och kanske främst vid utlärande av denna spådomskonst. Jag visar dem båda i figur
1, omgivande en fårlever från en bok om husdjurens anatomi för veterinär utbildning.
Man kan kanske dra den slutsatsen, att först vid 1500 talets mitt blev en någorlunda
realistisk återgivning av människolevern lika angelägen inom läkarutbildningen som
en sådan återgivning av fårleverns undersida varit för prästerlig utbildning i förutsägelsekonst redan 3 500 år tidigare, vilket väcker litet tankar.

Till vänster bild av en babylonsk modell i lera av fårleverns undersida, c:a 2000 år
f Kr. Modellen som finns på British museum, är försedd med tecken och hål och tros
ha använts i utlärandet av hepatoskopi .Från Sigerest H E: A history of medicine,
vol I , Oxford university press, New York 1951, där hänvisningar till rapporter och
ytterligare illustrationer finns. Till höger liknande etruskisk modell i brons. Den är
från 300-talet f Kr och finns på museet i Piacenza. Från Fåhreus R: Läkekonstens
historia, del I, Bonniers, Stockholm 1944.. I mitten som jämförelse fårlever från Sisson S & Grossman J D: The anatomy of domestic animals, 3rd edition, Saunders,
Philadelphia & London 1938. Levern är placerad i det läge den har i kroppen, betraktad från buksidan. Notera den korta tvära svansloben (som ligger an mot höger
njure) och gallblåsan Svansloben och gallblåsan återkommer hos modellerna, som
är förvånansvärt naturtrogna.
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*
Ingela Lundgren och Carl-Magnus Stolt tar i sin artikel upp ett intressant område,
nämligen författande barnmorskor och den tidiga professionaliseringens betydelse i
detta sammanhang. De betraktar området främst ur ett humanistiskt perspektiv och
citerar i sitt bidrag tankeväckande texter.
När jag hörde Lars Himmelmann tala om fältskärernas professionalisering på
Riksstämman i Göteborg förra hösten, så insåg jag att också här var ett intressant
och viktigt ämne. Föredragshållaren, som jag kände från min tid som förtroendeman
i Läkarförbundet, nappade på mitt förslag att skriva en artikel och nu har vi den intressanta skildringen i vår tidskrift. Den anknyter till föregående uppsats så till vida
som också denna handlar om professionaliseringsprocessen inom en praktiskt inriktad
del av sjukvården men Himmelmann fokuserar mera explicit på själva professionaliseringsprocessen och anknyter till den sociologiskt historiskt inriktade teoribildning,
som utvecklats kring denna. Professionaliseringsforskningen har ju i Sverige haft sitt
centrum vid Göteborgs universitet.
En intressant detalj, värd att nämnas i sammanhanget, är att Karolinska Institutets doktorsdiplom, med sin inledning i frakturstil och i övrigt ganska korta text, rent
stilistiskt liknar det gamla av Kirurgiska Societeten utfärdade mästerfältskärsbrevet
och inte Uppsala universitets doktorsdiplom i antikva. Kirurgie magisterexamen, som
ersatte mästerfältskärsexamen vid Kirurgiska Societetens införlivande med Collegium
Medicum 1797, överfördes på Karolinska Institutet eller som det då kallades MedicoChirugiska Institutet vid kollegiets stora omorganisation 1813. Kollegiet nu kallat
Kongl Sundhetskollegium renodlade sina funktioner och Kirurgiska undervisningsverket och kollegiets tre professurer, som inrättats på 1700-talet, överfördes till det
1810 stiftade Institutet, som löd under kollegiet ända fram till 1861, då också kirurgie
magisterexamen upphörde och ingick i den reformerade medicine licentiatexamen.
De tre professurerna lades till de två, som institutet fått vid sitt bildande och
därtill fogades även den bergianske professorn vid Vetenskapsakademin. Redan som
”treåring” förfogade sålunda institutet över en större lärarkader än de som fanns vid
universitetens medicinska fakulteter. Kollegiets reformator 1813 var den gamle David
Schulz von Schulzenheim, som kallats till dess preses efter 1809 års revolution, och
samtidigt blev 1:e arkiater, en titel som han tidigare vägrat ta emot. Han kan också,
jämte Anders Johan Hagströmer och Carl Trafvenfelt,  betraktas som en av Karolinska Institutets fäder eftersom han inlägg vid fältläkarskolans bildande hade avgörande
betydelse.
Schulzenheim hade tidigare varit den förste innehavaren av Collegium Medicums
professur i förlossningskonst och förste läkare vid barnbördshuset, som tillkommit
genom hans försorg. Han omnämns följdriktigt även i Lundgrens och Stolts artikel.
I protest mot Gustav III:s  tilltagande envälde hade David Schulz von Schulzenheim
lämnat alla sina offentliga uppdrag 1778  och slagit sig ned på ett lantgods. Han blev
en framgångsrik lantbrukare med fårskötsel som särskild specialitet. Det medicinska
författandet ersattes av ett annat, för en gentleman från frihetstiden mycket tidstypiskt,
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nämligen nationalekonomiskt skriftställeri. Han blev banbrytare för ekonomisk liberalism i vårt land. De ekonomiska arbetena betecknas som skarpsinniga och har klassikerstatus. Han deltog som oförskräckt frisinnad oppositionsman i riksdagarna under
den senare gustavianska tiden.
David Schulz von Schulzenheim hade adlats redan 1770  formellt som belöning
för hans lyckade koppympning av de Kungliga barnen, inklusive kronprinsen, den
senare Gustav III  och han hade då tagit namnet von Schulzenheim med det gamla
tyska efternamnet Schultz befriat från   ”t-et” som personligt tillägg. Vid nittio års
ålder erhöll han avsked från medicinalverket. David Schulz von Schulzenheim var
en rakryggad framåtsyftande upplysningsman och en kraftfull förgrundsgestalt inom
svensk hälso- och sjukvård. Han var för övrigt son till en tysk fältskär från Königsberg, som gått i svensk tjänst under Stora nordiska kriget och som efter freden och
rysk krigsfångenskap blev regementsfältskär vid Dalregementet och gifte sig med en
apotekardotter från Falun.  
Himmelmanns uppsats har sin tyngdpunkt i 1700-talet. Nils Brage Nordlander
lägger i sin uppsats om den moderna kirurgins födelse tyngdpunkten i 1800-talet då
nya teoretiska kunskaper som ”sjukdomsfröna”, dvs bakterierna, togs upp av kirurgerna och förde deras ämne mot nya höjder. Under 1800-talet är det kirurgin som står
för de stora terapeutiska framgångarna inom sjukvården. Det följaktligen under detta
decennium som kirurgerna får det höga status som de i hög grad fortfarande åtnjuter.

*

Leif Öjesjö tar Linnés Nemesis Divina som utgångspunkt för att presentera några
levnadsöden från Lundbyprojektet, vilket han också beskriver. Det är en både oroande och roande läsning. Annars brukar Nemesis Divina sällan roa medicinare lika
mycket som den stimulerat litteraturvetare. Öjesjös uppsats blir vår tidskrifts bidrag
till Linnéjubileumsåret. Vi hade ju en stor artikel av Bengt I Lindskog om Linnés
läkargärning  i volym 7 (2003), då Alexander Roslins porträtt av Linné, som ägs av
Kungl Vetenskaps Akademien, även var omslagsbild. Roslin är ju just nu aktuell då
Nationalmuseum har en stor utställning av hans verk. Vår tidskrift gick sålunda båda
händelserna i förväg.
Ylva Sjöstrand skriver om svenska läkares diskussioner vid införandet av Hälsovårdsstadgan 1875. Hon testar olika teoretiska utgångspunkters bärkraft vad gäller
tolkningen av det empiriska materialet. Bl a prövar hon den sk ”kritiska medicinhistorians” kontrollperspektiv med rötter främst i Michel Foucaults arbeten. Det populära perspektivets relevans visar sig vara tveksamt i sammanhanget. Liknande resultat
har även andra historiker vid Stockholms universitet kommit till vid andra empiriska
prövningar av den franske idéhistorikerns och filosofens teorier.
Jag måste erkänna att jag själv aldrig imponerats av Michel Foucault. Jag tycker
att Sven-Erik Liedmans kritiska ord i den i övrigt uppskattande artikeln om  Foucault
i Nationalencyklopedin, att dennes ”empiriska material” ofta ter sig ”sprött, hans slutsater snabba och hans terminologi svårfattlig” uttrycker saken ganska väl, även om
jag själv nog hade valt starkare ord. Jag minns ännu min möda vid genomtuggandet
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av Vansinnets historia någon gång i början av 1970-talet. Jag har aldrig hört till dem
som imponerats av svårbegriplighet och som omfamnat filosofer, som det tagit mig
lång tid att förstå för att på så sätt ge den förbrukade mentala energin och arbetstiden
ett illusoriskt värde. Snarare grips jag av misstankar mot det som framställs i pretentiös och dunkel språkdräkt. Foucault, Lacan och några till bland fortfarande aktuella
franska modetänkare är för mig ett bevis på att den germanska anden i all dess dunkelhet - alten deutschen Kultus der Unklarheit för att använda ett uttryck från Nietzsche
- med språkförstörarna Hegel och Heidegger i spetsen, lyckats bättre med erövringen
av fransk intelligentias tänkande och demoleringen av den en gång så berömda galliska klarheten än vad någonsin den tyska krigsmakten lyckats i sina erövringsförsök
av fransk mark.
För övrigt blir jag inte så sällan förvånad över hur slappt vissa humanistiska
forskare tillåter sig använda teorier i sin forskning. Den framstående danske litteraturvetaren F J Billeskov Jansen lär ha kommenterat förhållandet med orden: ”det är
ingen metod, det är ett facit”. Han fångade här direkt på kornet tillvägagångssättet:
Man ser sitt forskningsobjekt i enda vägens teoris förklarande ljus, sållar bort det som
inte stämmer, ger tusan i hypotesprövning och alternativa  förklaringsmodeller och
presenterar sedan det vinklade resultatet som vetenskap.

*

Roger Qvarsell tar i sin artikel upp den tidiga näringsläran i Sverige och dess popularisering. Ett intressant ämne som belyses förträffligt. En portalgestalt var Karolinska
Institutets andre fysiologiprofessor Robert Tigerstedt, som fick en av honom och
ingeniören Klas Sondén konstruerad respirationskammare byggd i det nya laboratorium som institutionen fick på 18. Näringsvärdet hos födoämnena mättes sålunda genom indirekt kalorimetri, huvudsakligen genom gasanalys och genom humanförsök.
Jag gör en kort metodhistorisk exposé i bakvagnen.
Qvarsell undrar om inte den redan då hårda debatten om djurförsöken eller vivisektionen, som man då sade, kan ha påverkat valet av försöksobjekt och ämnet. Jag
tillåter mig tvivla på just detta. Fysiologen själv eller medicinstudenten var vid denna
tid de mest tillgängliga och tack vare den hängivenhet för naturvetenskapen, som hörde tidsandan till, också de mest motiverade och billigaste ”försöksdjuren”, vilka dessutom kunde användas som billiga eller oavlönade laboratorieassistenter i samband
med analyserna. Tigerstedt var genom sin omvittnat opretentiösa, vänliga, närmast
kamratliga stil och sin entusiasm för vetenskapen även en lärare med dragningskraft
på studenterna. Utan prut åt och drack försökspersonerna säkert de förelagda läckerheterna och äckligheterna när de så skulle. Det kunde man inte alltid räkna med ifråga
om djur. Dessutom hade fysiologen och studenten fördelen att vara adekvata försöksdjur när det gällde resultatens tillämpning. De enda egentliga skälen för att använda
traditionella försöksdjur i denna typ av forskning låg i att respirationskammaren kunde
göras mindre och därför bli billigare, dess driftskostnader kunde även bli lägre och de
gasvolymer som skulle analyseras kunde bli mindre. Kammaren var det stora kruxet
men det rörde sig här om en engångskostnad som Tigerstedt fått anslag för att täcka.
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Parallellt med de näringsfysiologiska studierna utförde emellertid Tigerstedt och
hans medarbetare åtskilliga djurförsöksstudier, särskilt inom cirkulationsfysiologin,
ett område som samtiden i allmänhet betraktade som hans främsta p g a hans stora
sammanfattande monografi över kretsloppets fysiologi, som i likhet med hans lärobok
i fysiologi kom ut i flera upplagor. Till dessa djurexperimentella arbeten hör det arbete
från 1898 tillsammans medicinstudenten och fysiologiamanuensen Per Bergman över
njuren och kretsloppet med upptäckten av renin, som i dag framstår som Robert Tigerstedts mest betydelsefulla vetenskapliga insats och den som verkligen givit honom
ett namn i fysiologins historia. Så såg man det dock inte på hans tid och de närmaste
decennierna efter hans död, utan denna del av hans berömmelse kom långt efter hans
död, då minnet av alla hans övriga   insatser inom fysiologin, folkhälsoarbetet och
folkbildningen förbleknat, medan istället renin-angiotensinsystemets stora betydelse
för blodtrycksregleringen och vätskebalansen blivit uppenbar och han därför fick pionjärens status.
Tigerstedt lämnade Karolinska Institutet 1900 för att tillträda professuren i fysiologi vid Helsingfors universitet. Det var att vända hem för finlandssvensken och
patriotiska skäl var nog huvudskälet till återvändandet. I Helsingfors byggde han upp
en ny mycket anslående fysiologisk institution och fick nya medarbetare, men hans
främsta vetenskapliga insatser var nog de som tillkom under hans tid vid Karolinska
Institutet. Han lämnade på äldre dagar också goda bidrag till medicinhistorien. Hans
Dokument ur medicinens historia (1921), där han översatt viktiga avsnitt ur Vesalius,
Harveys, Rudbecks m fl:s verk och till dem fogat den lärde historikerns och säkre
experimentatorns kommentarer är ett värdefullt arbete, som än i dag citeras. Hans
postumt utgivna Medicinens utveckling till en naturvetenskap (1924) är likaså än i dag
läsvärd, både för dess historik och som ett tidsdokument visande hur en stor i samhällsproblematiken engagerad läkare och vetenskapsman i slutet av sin levnad, d v s i
början av förra seklet, såg på medicinens utveckling.
Robert Tigerstedt dog i december 1923. Bland fysiologer går en historia om, att
när I P Pavlov i februari 1924 inledde sina föreläsningar i S:t Petersburg, som då hette
Petrograd och som samma år skulle döpas om till Leningrad, så talade han med stor
rörelse, om en avliden stor vetenskapsman och människa, utan att först nämna dennes
namn. Studenterna blev förvånade. Lenin hade just dött och parentationer över denne
hörde de stup i kvarten, men från Pavlov väntade man sig inget sådant; alla visste att
den gamle fysiologen inte hade mycket till övers för Lenin och bolsjevikerna. (Han
såg deras stat som ett gigantiskt tvivelaktigt experiment, inte som ett ofrånkomligt
skede i en historiematerialistiskt lagbunden samhällsutveckling). Så kom då på slutet
av minnestalet namnet: ”jag hoppas ni alla förstod, att jag talade över min käre vän
professor Robert Tigerstedt i Helsingfors”. Om historian är verkligt sann eller blott
har mytens sanning må vara osagt men litet säger den om både Robert Adolf Armand
Tigerstedt och Ivan Petrovitj Pavlov.
En ”historiens ironi” i sammanhanget är att Pavlovs reflexologi passade marxismen-leninismens uppfattning om människans tänkande perfekt. Denna kom därför
att ingå i den sovjetiska ideologin och vila tungt över den officiella fysiologin, neuro  
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login, psykologin och pedagogiken i Sovjet. I P Pavlov och hans verk apostroferades
i det officiella sovjetiska handledningsdokumentet Marxismen-leninismens grunder,
där åskådningen enligt förordet framläggs som ”en enhetlig och helgjuten teori”. Som
ytterligare en ”ironi” i sammanhanget kan nämnas att ”ledare” för det stora författarkollektiv, som i detta verk på nära 800 sidor sammanfattade läran, var en gammal
landsman till Robert Tigerstedt: Otto Ville Kuusinen. Denne ansågs i Sovjet vara den
främste uttolkaren av marxismen och får väl genom sina uppdrag, bl a som Stalins
handsekreterare under utrensningsperioden, även betraktas som en kännare av ”realsocialismen”.

*

Helena Charchafche och Peter M Nilsson tar i sin uppsats om kvinnornas rätt till preventivmedel upp den problematik som Agi Supanich och Carl-Magnus Stolt behandlade i en artikel vår Tidskrifts volym 6,  2002. Charchafche s och Nilssons bidrag är
emellertid oberoende och fristående men kan ses som en fortsättning på den tidigare
studien. Kvinnornas rätt till preventivmedel var i vår del av världen och är fortfarande
i många länder en av de stora ödesfrågorna. Nyckeln till befolkningsfrågans lösning
ser många i kvinnornas utbildning och jämställdheten och den egna kontrollen av
fertiliteten är här central. Vi får  i uppsatsen följa ett intressant skede i vårt land och
möta pionjärer som Karolina Widerström, Ada Nilsson och Gerda Kjellberg.
Motståndet kunde samlas kring den preventivmedelslag som Riksdagen i ett av
dess då och då timade utbrott av moralpanik tog i början av förra seklet, trots massiv
kritik av framstående läkare och Lagrådets avvisande. Hinke Bergegren kallade lagen
Kaninlagen. När sedan tio år senare Lex Veneris antogs kom vi att under några decennier ha två motstridiga lagar. En som totalt förbjöd propaganda för ”kondonger” och
en som ville att läkare skulle rekommendera sådana för förhindrande av könsjukdomssmitta. Bättre kan knappast det orimliga i preventivmedelslagen belysas.
Nils M G Hansson och Peter M Nilsson fortsätter i numrets sista uppsats på temat
om svenska läkare och nazismen. De går igenom läkarmedlemmarna i Riksföreningen
Sverige-Tyskland 1937-1945.  Det kanske mest spännande fyndet tycker jag är provinsialläkarnas överrepresentation som jag hoppas fortsatta studier kan förklara. Ett
annat överraskande fynd är att så många trädde in under de sista krigsåren. Vad gör för
övrigt att totalitära ideologier har sådan attraktionskraft på många intellektuella?

Lars Thorén till minne

Professor emeritus Lars Thorén i Uppsala avled när detta nummer av tidskriften höll
på att färdigställas. Han skulle i slutet av november ha fyllt 86 år.  Hans stora insatser för svensk medicinhistoria motiverar en minnesteckning i redaktionellt sammanhang.
Lars Thorén föddes i Göteborg, närmare bestämt på Hisingen, där han också växte
upp. Fadern var jordbrukslärare. Lars Thorén tog studenten vid Latinläroverket i Göteborg 1940. På den här tiden fanns ingen läkarutbildning i rikets andra stad. Det blev
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Lars Thorén stående i Medicinhistoriska museet i Uppsala, våren 2005. Foto: Fredrik von Feilitzen.
för medicinens historia. Han förestod under en tid Medicinhistoriska museet i Stockholm men storverket var ändå uppbyggandet av Uppsala Medicinhistoriska Museum
som han utförde tillsammans med makan och läkarkollegan Ingrid Richter-Thorén.
Detta förnämliga museum med bl a unika bevarade intrument och apparater är en
förebild och en ljusglimt i den ganska sorgliga värld, som många av våra medicinhistoriska museer befinner sig i på grund av huvudmännens bristande intresse för vad
som byggts upp i ett land, vars sjukvård en gång sågs som internationell förebild och
vars medicinska forskning en gång låg på tredje platsen efter USA:s och Englands.
Detta till en del som en följd av inomkorporativa värderingar hos läkarkåren men
också till mycket stor del på grund av den framtidstro och känsla för vetenskap och av
denna betingad utveckling, som efterkrigstidens politikergeneration, med Tage Erlander som det mest kända exemplet, besatt och som gjorde dem beredda till framsiktigt
satsande.
Vi bevarar Lars Thoréns minne i tacksamhet och hoppas att hans museum skall
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bestå och att den förnämliga traditionen med Lars Thorénföreläsningen i medicinhistoria, som senare publiceras i vår tidskrift skall bestå. Roger Qvarsells artikel i detta
nummer bygger på 2006 års Lars Thorén föreläsning.
Jag hoppas att många läsare skall finnna mycket i detta nummer!
Stockholm i oktober 2007
Nils O Sjöstrand
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Uppsala som han valde för både grundutbildning och forskarutbildning. Han avlade
medicine kandidatexamen 1943 och medicine licentiatexamen 1949. Under studietiden skaffade han sig fördjupad medicinsk teoretisk utbildning genom tjänstgöringar
som amanuens och assistent vid institutionerna för anatomi, histologi och patologi
1941-48, men det var till kirurgin som hågen stod. Lars Thorén disputerade 1958 för
medicine doktorsgraden på en avhandling om patofysiologin bakom av galläckage ut
i buken förorsakad bukhinneinflammation. Den skickligt genomförda kartläggningen
och de betydelsefulla rönen renderade avhandlingen docentbetyg och han utnämndes
till docent i kirurgi vid Uppsala universitet samma år.
Även sin specialistutbildning i kirurgi påbörjade Lars Thorén under studietiden.
De första vikariaten var vid kirurgiska kliniken i Sundsvall hos den framstående lasarettsläkaren och kirurgidocenten Sölve Richter i Sundsvall, som skulle bli hans svärfar. Han kom sedan att bli assistentläkare vid kirurgiska kliniken vid Akademiska
sjukhuset där överläkaren och  professorn Olle Hultén blev hans lärare och mentor.
Lars Thoréns specialistutbildning fullbordades vid denna universitetsklinik och vid
Regionsjukhuset i Örebro. Lars Thorén blev en omvittnat tekniskt mycket skicklig
operatör med en bred allmän kompetens inom det kirurgiska fältet. Han var biträdande
överläkare vid Akademiska sjukhuset 1958-63 och överläkare och chef för kirurgkliniken i Örebro 1964. 1965 efterträdde han Olle Hultén som professor i kirurgi vid
Uppsala universitet och överläkare och chef för kirurgiska kliniken vid Akademiska
sjukhuset.
  Lars Thoréns vetenskapliga intressen efter doktorsavhandlingen var breda och
omfattade studier över hyperfunktion av bisköldkörtlarna, magnesiumjonens betydelse, chock, traumatologi och postoperativa komplikationer. För generationer av
medicinstudenter och läkare blev hans förnämliga monografi Vätskebalans oumbärlig.
Dess första upplaga kom ut 1960 och åtföljdes av ytterligare fyra upplagor, den sista
1983. Den visade en djup förtrogenhet med det för läkarvetenskapen och läkekonsten,
i dess ursprungliga betydelse, centrala ämnets både teoretiska och praktiska sidor och
var dessutom författad på ett föredömligt klart språk. Dess betydelse under decennier
för vårt lands läkarutbildning kan knappast överskattas.
Lars Thoréns besatt stor administrativ skicklighet. Ny kirurgisk klinik byggdes
vid Akademiska sjukhuset; den stod färdig 1971.Under hans ledning subspecialiserades kirurgin vid sjukhuset på ett modernt sätt efter organområden som övre delens
av magtarmkanalen, nedre delens av densamma och de endokrina organens kirurgi.
Till detta kom fält som kärlkirurgi och transplantationskirurgi; inom det senare fältet
utförde han för övrigt en av de första svenska njurtransplantationerna 1967. Hans kapacitet togs även i bruk inom fakultetsarbetet och läkemedelsinformationen. Det stora
kollegiala förtroende och den professionella uppskattning som han åtnjöt bevisades i
ledar- och hedersuppdrag i Svensk  kirurgisk förening, Nordisk kirurgisk förening och
International Surgical Group samt i chefredaktörskap i Acta Chirurgica Scandinavica.
Han var också Ordförande i Svenska Läkaresällskapet i början av 1980-talet då den
förnämliga ursprungsinteriören till stora delar återskapades.
Efter emeriteringen 1987 fick Lars Thorén tillfälle att utveckla sitt stora intresse
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Nils O. Sjöstrand

Den medicinska illustrationen som uttryck för
föreställning och villa – Levern som historiskt exempel
Om den flikiga levern, själens säte och leverns lober och lobuli
– Fortsättning på en redaktionell kommentar
om den medicinhistoriska bilden
Dogmerna växla och vårt vetande är bedrägligt;
Arthur Schopenhauer1
Många har kommenterat den bild, som var föremål för min redaktionella kommentar
i  tidskriftens volym 8.2 Man har frågat om de uttagna organ som uppvisas i bilden.
Jag visar därför denna åter och anger i bildtexten, vilka organ det troligen rör sig om

Figur 1. Den sannolikt äldsta illustrationen av en obduktion. Obduktionsledaren
som är läkare och munk i kåpa har bakom sig en kollega eller elev med huvan
uppdragen. Operatören i frygisk mössa med kniven i ena handen är lekman. I andra
handen håller han levern, som visar tre av de fem flikar som man trodde att den hade.
Ovan det kvinnliga liket syns, närmast obducentens kniv, njurarna med urinledare
och blåsa och längre till hö mellangärdet med närslutna strukturer. Under liket
finns, närmast obducentens ben, hjärta och lungor urtagna i paket, tarmpaketet och
på det livmoder med slida och blygdläppar. Från referens 3.
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Andreas Vesalius’ anatomiska bilder”,Hippokrates, Årskrift för Finlands Medicinhistoriska
Sällskap. 2004, 21 årg,: 89-109.
47. Romeis B: Mikroskopische Technik, 15. verbesserte Aufl, R Oldenbourg, München 1948.
48. Kiernan F: ”The anatomy and physiology of the liver”, Philosophical transactions of The
Royal Society of London, Series B, 123: 711-770, 1833.
49. Kölliker A: Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Aertzte und Studirende, 5.
umgearbeitete Aufl, W Engelman, Leipzig 1867.
50. Mall F P: ”A study of the structural unit of the liver”, Am.J Anatomy; 5: 277-308. 1906
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Febiger, Philadelphia 1961.
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Summary:

Nils O Sjöstrand
The medical illustration as the expression of illusion and imagination – The liver as an exampel from history

The paper deals with concepts concerning the structure and function of the liver.
According to the Hippocratic Collections the liver had five lobes. This concept was
adopted by Galen and also became the concept of the medival physicians and teachers
of anatomy. Still in his Tabulae Anatomicae from 1538, Andreas Vesalius illustrated
the liver with five lobes, but in his public anatomy at Bologna in 1540 and in his
famous books  Fabrica and Epitome, both published in 1543,  he stated that no such
lobes existed in the human liver.  The old wiew was based on animal dissections; thus
in e.g. dog, cat, rabbit, swine and monkeys the liver has five or four distinct lobes.
As a matter of fact the crucial question is not why, in a culture forbidding opening
and dissection of human bodies, the on animals based concept, that the liver was split
into five lobes, could arise and be maintained. The intriguing question is why the human liver still was said to have five lobes for more than 200 years after human autopsies had started. It is likely that the lag was partly due to belief in the ancient authorities
and partly due to the fact that human anatomies were rare and most of the practical
anatomy was still  performed an animals.
The role of the liver in the ”physiological” thinkings of Plato, Aristotle, Herophilus, Erisitratus and Galen is also briefly touched. It is concluded that, with respect
to physiology, the most important of Vesalius’ contributions concerning the liver was
not that he deprived the the human liver of its five lobes, but that he concluded in the
Fabrica and Epitome that Galens concept of the liver as the source of the veins was
wrong; the heart was the source of both veins and arteries. This concept had earlier
been advocated by Aristotle and the agreement of Vesalius became a step towards the
replacement of Galens physiology with the physiology of circulation of the aristotelian and brilliant experimenter William Harvey.
A younger concept concerning the liver, which is based on findings in animals,
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but hardly relevant to man is the concept of  lobules.  This goes back to an eminent
pioneer work on the liver of pig by F Kiernan in 1833. In this species  there are distinct lobules, which everyone is completely invested by connective tissue. In man
and many other mammals, however, the connective tissue is sparse and the lobular
investment incomplete.The plates of hepatocytes form a continuum and the lobular
structure is not fixed by a matrix of connective tissue but by dynamic factors as the
pressure differance between  the hepatic veins  and the portal veins. Yet, still today ,
the liver lobule, although not present in man, always is presented in textbooks as the
morphological and physiological unit of the liver.
Nils O. Sjöstrand, MD, FK, leg läk,
Redaktör för svensk medicinhistorisk tidskrift,
Professor emeritus i fysiologi vid Karolinska Institutet,
Idungatan 2 , 5 tr, 113 45 Stockholm, E-post Nils.Sjostrand@ki.se
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Ingela Lundgren & Carl-Magnus Stolt

Barnmorskans traditionella kunskaper
Om författande barnmorskor under övergången från ett traditionellt till ett medicinskt perspektiv på födandet (1600-1700-talet).
Bakgrund

När förlossningsvården blev en del av den medicinska vetenskapen så var det en
förändringsprocess som tog flera hundra år att genomföra i Europa. Viktiga drivkrafter i denna process var de nya tankar som kom med naturvetenskap och upplysningsfilosofi. Statens och kyrkans kontroll av de traditionella barnmorskorna
och prästernas åligganden att notera alla födslar hade också betydelse, liksom
männens inträde i förlossningsrummet (Perkins, 1996; Romlid, 1998). Tidigare
hade män främst agerat i samband med komplicerade förlossningar, då tillkallade av den traditionella barnmorskan. Dessa män kunde vara shamaner1 (Larsson, 2000; Höjeberg, 2000) eller ”Hippocratic healers”2 (King, 1998) och under
senare århundraden vanligen fältskärer och kirurger (ej universitetsutbildade läkare) (Perkins). Från slutet av 1600-talet och framför allt 1700-talet skulle i Sverige
den tillkallade hjälpen vara en läkare. När man studerar förlossningshistoria är
just gränsdragningen mellan normal och onormal förlossning en avgörande fråga.
Orsaken till den komplicerade förlossningen ansågs vara en allmän oordning
bland de olika kroppsorganens själar och att föderskans livssjäl kommit på avvägar och var hotad (Höjeberg, 2000). Shamanens botande innebar att återupprätta en
samordning av kroppens splittrade delar (Höjeberg, 2000). För att ta ett välbekant
skönlitterärt historiskt exempel så är det i Sigrid Unsets roman Kristin Lavransdotter
(Undset, 1998) är det en präst som kallas till en komplicerad förlossning och därigenom verkar som en ”healer”. Handlingen i romanen utspelas under medeltiden och
genomgående är att sjukdom och lidande är orsakat av synd (Simkin, 1989). Romanfiguren Kristins synd var att hon blivit gravid i lönndom, det vill säga före bröllopet.
För att hjälpa henne med förlossningen kallar barnmorskan först in hennes man till
förlossningsrummet och därefter prästen. I texten heter det (Undset, 1998, s.280):
”Om en kvinna icke kunde förlösas med ett barn som hon undfått i lönn, så
skulle det kunna hjälpa om hon sattes i mannens knä.”
En modell med traditionella barnmorskor som bistår den födande kvinnan vid normala förlossningar och att manliga ”healers”, såsom shamaner och ”Hippocratic healers” tillkallas vid komplicerade förlossningar är enligt King (1998) djupt förankrad
historiskt. Men enligt King kunde det hända att barnmorskans vid en komplicerad förlossning ibland tillkallade en annan barnmorska. Att tillkalla andra kvinnor även vid
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Lars Himmelmann

Från barberare till chirurgie magister
-steg på vägen mot en läkarprofession
Det torde vara välbekant att det i Sverige under 1700-talet pågick en kompetensstrid
mellan läkare och fältskärer. Båda grupperna försökte skaffa sig ett monopol inom
sitt yrkesområde och helst ett tillsynsansvar över den andra gruppen. Bakgrunden till
denna oenighet mellan läkare och fältskärer, som även fanns i andra europiska länder, kan  spåras tillbaka till medeltiden, då läkarutbildningen knöts till universiteten.
Detta medförde att de akademiskt utbildade läkarna inte längre ville befatta sig med
utvärtes sjukdomar och det kirurgiska hantverket. Därmed lämnades fältet fritt för
barberarna att ta över den mindre kirurgin.
Man kan uppfatta de organisatoriska och kunskapsmässiga förändringar som
skedde, både för läkarna och kirurgerna under 1700-talet, som en professionaliseringsprocess d.v.s. en strävan att skapa en egen profession. Grundläggande för en profession är ett yrkes- och ett kunskapsmonopol. Läkarna i Sverige hade redan i slutet på
1600-talet uppnått vissa viktiga mål för en profession bl.a. en egen universitetsutbildning, ett relativt yrkesmonopol och början till en yrkesorganisation.1
Kirurgyrket var i början av 1600-talet ett typiskt hantverksyrke med en skråliknande organisation. Under 1700-talet utvecklades emellertid den kirurgiska kunskapen avsevärt och speciellt i England och Frankrike gjordes stora framsteg. Kirurgerna
i Sverige tillgodogjorde sig denna nya kunskap genom studieresor och i slutet av århundradet genom nystartade vetenskapliga tidskrifter.  I Sverige började kirurgerna
i mitten av 1700-talet att samla in kunskaper från den praktiska verksamheten och
denna kunskap spreds sedan vidare genom  böcker och vid gemensamma konferenser.
Därmed hade kirurgerna tagit ett första steg mot ett kunskapsmonopol inom kirurgin.
De hantverksmässigt utbildade kirurgerna var av stor betydelse under krigsförhållanden och det fanns bestämmelser, som reglerade hur många fältskärer det skulle
finnas vid varje militär enhet inom armén och flottan. De barberare, som utgjorde
1600-talets kirurger hade i allmänhet en mycket bristfällig utbildning.2 Särskilt under
krigsförhållanden kunde fältskärer få tjänstgöra efter en mycket kort utbildning och
efter fredsslut få möjligheter att öppna praktik utan att ha genomgått en formell examen.3
Det visade sig i flera krig under 1600- och 1700-talen, att det fanns stora brister i såväl kvalitet som kvantitet på tillgängliga fältskärer inom svenska armén och
flottan, trots import från Tyskland och snabbutbildning av lärgossar. Från krigsmakten och dess högste befälhavare, konungen, ställdes krav på en förbättrad kontroll av
utbildningen. Karl XI var bekymrad och skrev till Collegium medicums preses och
uppmanade denne att åstadkomma rättelse. Det var emellertid Chirurgiska societeten
som hade till uppgift att försörja militären med utbildade fältskärer och också svara
för deras examination.
Fältskärerna var själva intresserade av att höja sin kompetens och status. Från
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Summary

We report an hermeneutic text study in two early midwife text books. In Louise
Bourgeois book from early 17th century the individual caring perspective is more
present than in Helena Malhiems book from the middle of the 18th century. In both
books, however, non-technological aspects of child birth delivery is more prominent
than in books written by doctors.
Autors:
Ingela Lundgren, midwife, MD.
Carl-Magnus Stolt, physician, MD, professor medical humanities.
Contact address: Carl-Magnus.Stolt@ki.se
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Summary

This paper concerns some steps in the process of professionalization of surgery from
handicraft to surgery as a science. The paper is based o two studies. The first emanates from the phases in the process including the development of a professional and
proficiency monopoly, a professional organization, ethics principles, a professional
language and an official recognition of surgery as a profession. The second study
concerns the training of army surgeons in the 18th century.
From the 16th century, the Barber office had, as a craft guild system, the control
over the training of barbers and the establishment of barber´s shops. In 1689 the barber-surgeons guild got an exclusive right to examine barber-surgeons and in 1755 the
control of all surgeons in the country. The guild developed their own ethics and office
oaths. The quality of the training increased to a higher level with the establishment
of professorships outside the universities with the task to train barber-surgeons was
made. The craft organization, which from the end  of the 17th.century was called the
Society of Surgeons, received several instructions from the King. Among the most important was the task to provide the Army and Navy with surgeons. This meant for the
Society of Surgeons and its members that they got an official recognition. To become
a profession, the surgeons still lacked an academic training, which was realized in the
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19th.century after the dissolution of the Society of Surgeons in 1797.
The second study is an investigation of the training of regimental surgeons in
West-Sweden during the 18th.century. The object of this study was to find out if these
surgeons had fulfilled the training requirements, which were set up by the Society of
Surgeons. Out of 37 regimental surgeons 33 had passed the examination for the master
craftsman´s diploma. The four regimental barbers, who lacked the formal examination, were all appointed before 1723.
Almost half of the regimental surgeons came from Germany. The surgeons were
in average 31 years old when they passed   examination. Two of the surgeons appointed late in the18th. century had also a medical doctors degree. The examination
requirements increased gradually during the century alongside with the increased
knowledge in surgical science. The improved training was an important part of the
barber-surgeons professionalization.
Lars Himmelmann
med.lic., D.P.H (London), fil.kand.
Margretelundsgatan 21 A
412 67 Göteborg
E-post: lars.himmelmann@swipnet.se
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Nils Brage Nordlander

Den moderna kirurgins födelse – En synopsis
I det fomtida Persien och Indien var kirurgerna högt aktade. Det finns vackert utformade och dekorerade instrument från den tiden bevarade, liksom beskrivningar av
näsplastiker och starrstick, som tidens kirurger utförde. I det gamla Grekland beskrev
Hippokrates flera olika operationer och föreskrev sträng renlighet, vilket dessvärre
senare glömdes bort. I medeltidens Europa betraktades kirurgin som ett simpelt hantverk till skillnad från de akademiskt utbildade läkarna, och skrået sammanslogs med
barberarnas med deras tvålkopp som symbol. En viss förbättring av deras status kom
med fältskärer; som med viss framgång behandlade sårade i de otaliga krigen. En representant för dessa krigskirurger var fransmannen Ambroise Paré (1510-1590), som
vände sig emot den invanda seden att spola skottskador med het olja, för all avlägsna
de förment skadliga krutresterna i såret. Han visade att såren läkte bättre om de icke
spolades och t.o.m. kunde fås all läka med minimalt ärr, om sårkanterna fördes samman. Engelsmannen John Hunter (1728-1793) gjorde stora insatser ifråga om sårbehandling och i djurförsök försökte han pröva nya operationer. I Sverige blev kirurgen
Olof Acrel chef för det nybyggda Serafimerlasarettet 1752 och blev som tack för sina
utomordentliga insatser promoverad till medicine doktor vid Uppsala Universitet och
därtill adlad. Vid denna tid började kirurgerna accepteras som läkare och fick akademisk utbildning vid många universitet, där det inrättades professurer i kirurgi.
Den kirurgiska verksamheten var länge begränsad bl.a. till yttre skador t.ex.
skottskador vid de många krigen, där amputationer ofta var enda möjliga åtgärden.
Det fanns ingen annan bedövning än ett brännvinsrus och därför krävdes snabba ingrepp. ”Cito, tuto et jucunde (snabbt, säkert och angenämt)” var kirurgernas valspråk.
Napoleons chefskirurg Larrey sägs ha utfört 200 amputationer i rad vid slaget vid Borodino, och då fick varje inte ta många minuter, inklusive genomsågande av ben. Det
angenäma kan ifrågasättas. Fredstidskirurgin sysslade med benbrott, urledvridningar,
borttagande av stenar i urinblåsan, avlägsnande av ytliga svulster, tömning av varbölder. Alla mera omfattande ingrepp hämmades, dels av smärtorna under operationen,
dels av de varbildningar, som var en oundviklig följd av tidens metoden. Varbildningen ansågs vara kroppens säll av befria sig från skadliga ämnen, och man talade
om ”pus bonum et laudabile (det goda och vällovliga varet)”

Narkosen införs, infektionsproblematiken

Ett första stort steg i kirurgins utveckling togs 1846 i Boston då tandläkaren Morton gav eternarkos till en patient, som kirurgen Warren opererade för en halstumör
under det all patienten sov utan all känna någonting. Metoden spreds snabbt över
världen med vissa variationen Simpson i Skottland använde istället kloroform som
narkosmedel, vilket blev dominerande i England. Nu kunde kirurgerna i lugnt tempo
genomföra även mera komplicerade operationer utan jäkt, men fortfarande var större
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Abstract:

The Birth of modern surgery

In ancient India and Persia surgeons were highly respected and their operating skill
with nose plastic and catatact couching is documented. In mediaeval Europe surgery
was classified as a handicraft profession and belonged to the barbers guild with the
soapcup as symbol, much inferior to the academic trained medical doctors. In war
surgery leg amputation after shotwounds demanded great rapidity, since no anestetic
but alcohol was available. In the 18th century surgeons becamea accepted as medical
doctors e.g. John Hunter in London and Olof Acrel in Stockholm.A great step in the
development of surgery was Mortons introduction of eter narcosis 1846. Now surgeons could work carefully without hurry.
The next step took Joseph Lister. Born in 1827 he studied medicine in London
and then qualified as surgeon at the famous James Syme’s clinic in Edinburgh- In 1860
he became professor of surgery in Glasgow. His clinic like all others was afflicted
with suppuration, septicemia, erysipelas and gangrene. He happened to read a thesis
by Louis Pasteur, who proved that fermentation and putrefaction in wine production
were caused by bacteria. Lister saw the similarity with wound suppuration. Carbolic
acid was used in wood industri to prevent putrefaction and Lister now introduced this
as a mean to cure or prevent suppuration and septicemia. He washed the wound and
soaked the bandage with carbolic acid, which he also sprayed in the air of the operation theatre to prevent air carried infection. In 1867 he published his experiences in
the Lancet: Out of 11 complicated fractures ( where the bone-ends penetrated the skin)
9 healed without complications. Earlier such fractures ended with dead or amputation. The wards were now free from infected wounds. Abroad Listers findings were
received with entusiasm, Ernst von.Bergmann i Berlin modified the antiseptic method into a aseptic one and sterilized the room, the instruments and clothes and could
so avoid the carbolic acid spray, which was irritating for the surgeons breath. Lister
applied the aseptic method from 1887. Abdominal and thoracic surgery now became
possible and developed rapidly. In England his ideas were accepted with some delay.
In 1877 he was appointed professor in London, was made a peer and president of
the Royal Society nad was celebrated all over the world. He died 1912, 85 years old.
Med dr Nils Brage Nordlander
Torsgatan 6B,
753 15 Uppsala
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Leif Öjesjö

Dryckenskap straffar sig.

Några levnadsöden från Lundbyprojektet studerade i ljuset av
Carl von Linnés Nemesis Divina.
Carl von Linné, i fortsättningen Linné, Linnaeus, var läkare till yrket. Han hade på
många sätt en modern och holistisk uppfattning om hälsa och sjukdom, även om
principerna egentligen hade hämtats från Hippokrates. Hälsosamma vanor, frisk luft,
motion, sömn och goda levnadsregler utgjorde grundtankarna1,2. Han undervisade i
förebyggande hälsovård och gjorde långa förteckningar över ”onödiga” njutningsmedel som socker, brännvin och kaffe. Linné observerade yrkessjukdomar även bland
sina egna, dvs präster och professorer, till exempel att man fick aptitlöshet och dålig
sömn av för mycket stillasittande. En grundtanke var att den sunda kroppen måste
vara i balans, men vid sjukdom kommer den i obalans 1,3,4.
Under sina senare år kom Linné att samla exempel på människans mörkare sidor.
Han kallade sin samling för Nemesis Divina (Fig1), som kanske är hans mest personligt orginella verk5. Sten Lindroth har visat att Linnés eget liv var fyllt av konflikter
och inre motsägelser, där hans berömda optimism hade sin depressiva motvikt i beklaganden över människans eländiga belägenhet: Hans liv hade varit ett spel om lycka
och olycka, känslig som en magnetnål inregistrerade han tecknen6. I Nemesis Divina
fick de moraliska aspekterna på livet särskild betydelse. Linné ansåg att det står människan fritt att välja att begå ett brott eller inte, liksom att ta livet av sig eller inte – vem
Figur 1. Carl von Linnés
”Nemesis Divina”. Uppsala
Universitetsbibliotek.
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26. Söderblom, S, Harry Martinsson. Natur & Kultur: Stockholm, 1994.
27. Gustafsson, B, ”Harry Martinsson, Fågel Fenix och kvantelektromekaniken”. 5 röster om
ett författarskap. Harry Martinsson 100 år.  Harry Martinsson-sällskapet, ABF: Stockholm,
2004.
28. Martinsson, H, Utsikt från en grästuva. Bonniers: Stockholm, 1963.
29. Danius, S, ”Aniara, 50 år senare”(Essä), Dagens Nyheter, 28 oktober 2006.
30. www. humanisterna.se, www.iheu.org

Summary

Linnaeus´(1707- 1778) anecdotes in Nemesis Divina and stories from the Lundby
Study were taken as a starting point for this essay an about the fate of heavy (“gluttonous”) drinkers. The narratives are real enough, even if their meanings are interpreted
as highly metaphorical.
It is argued that through Linnaeus thinking on diet, alcohol, excessive appetites
and God ´s revenge, today´s secular awareness of risk behavior and unhealthy life
styles may be expanded. Hence, new insights can grow from different perspectives on
complicated problems.
Leif Öjesjö, MD,
Skillinggränd 9, S-112 20 Stockholm
E-post: leif.ojesjo@stockholm.bonet.se
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Ylva Sjöstrand

Kontroll, humanitet eller bara en fråga om pengar

Läkares diskussion kring införandet av Hälsovårdsstadgan 1875
1800-talets industrialisering och urbanisering medförde en förändrad problembild
vad gällde hälsa och medicin. I Sverige kan detta illustreras med Hälsovårdstadgan
som infördes 1875 och som innebar en ny organisation främst vad gällde förebyggande verksamheter i urbana miljöer. Hälsovårdstadgan reglerade frågor om bland
annat vatten och avlopp, latrin- och avfallshantering, bostadshygien och livsmedelshygien. Där lagstadgades också att det i varje stad skulle finnas en hälsovårdsnämnd med ansvar för att stadgan följdes (detta gällde dock inte för Stockholm förrän 1878). Hälsovårdsnämndens övergripande uppgift formulerades i stadgan som
att: ”Helsowårdsnämnden skall egna sin uppmärksamhet åt allt som kan inverka
på sundheten och allmänna helsotillståndet i staden, samt allwarligt söka att häruti
åstadkomma förbättringar och ett tillfredsställande skick.”1   Sanitära förhållanden
var alltså ett centralt område, men det var också sociala frågor som arbetarklassens
bostads- och arbetsförhållanden. Under 1800-talets senare del föll dessa frågor under
den nya medicinska specialiteten hygien.
Denna artikel bygger på en mer omfattande empirisk studie av den svenska läkarkårens diskussioner kring stads- och boendemiljö i framförallt Stockholm. Syftet
med denna studie har varit att studera ledande läkares syn på förebyggandet av sanitära problem i staden under det första kvartsseklet efter hälsovårdsstadgans införande 1875. Utgångspunkten är att pröva den tongivande trend inom medicinhistorisk
forskning som utgår ifrån att den medicinska vetenskapen hade en vilja att kontrollera
medborgarna och att denna tilltog under 1800-talet. Jag kommer ställa dessa mot två
alternativa synsätt, dels ett som tar sin utgångspunkt i begreppen civilisering och empati såsom de tidigare diskuterats främst inom svensk ekonomisk-historisk forskning,
dels ett som tar fasta på läkaren som en stadens ämbetsman. Studien bygger på en
genomgång av 25 årgångar av Hygiea samt de till denna tidskrift hörande appendix
Förhandlingar vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster under samma år. 1881
grundades Helsovårdsföreningen i Stockholm vars medlemmar tillhörde yrkesgrupper med anknytning till hygienfrågor – således ett stort antal läkare. Denna förenings
tryckta handlingar fram till 1900 utgör ett viktigt källmaterial, likaså böcker och skrifter i ämnet hygien av läkare från 1800-talets sista decennier. Jag har medvetet valt
källor som utgör en yrkesintern diskussion då jag tror att dessa ger en mer rättvisande
bild av läkarnas motiv och åsikter än till exempel rådgivningslitteratur.

Kritisk medicinhistoria - kontrollperspektivet

Från att medicinhistoria under större delen av 1900-talet handlat om idel nya landvinningar och stora läkare som verkat i mänsklighetens tjänst växte under 1970-talet
en kritisk medicinhistoria fram. Tongivande forskare var Michael Foucault och Ivan
Illich, som pekade på medicinen och sjukvården som en form av likriktande konSvensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007
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Summary

This article is based on a larger empirical study on the discussions on urban environments within the Swedish medical profession, the decades following the introduction
of the Swedish Public Health Act 1875. The aim is both to account for the physicians’
views upon predictive measures regarding housing and public cleaning, and to test
the dominant trend within the history of medicine, which states that the medical profession during the 19:th century was a driving force in a society developing a growing
control over its citizens. The study shows that this theory of control and disciplination do not hold ground when tested against the empirical material. The discussion
of the medical profession contains elements both of empathy toward weaker groups,
and of a paternalist attitude, taking into consideration the mutual obligations between
state and citizen. Furthermore, the study shows that the physicians were unwilling to
use the power they had in matters regarding public health and urban environments,
and that they did not strive to enhance it. They acted as scientific experts in relation
to vested interests, but in relation to the state, they acted as obedient civil servants,
adjusting themselves to the frames of the public budgets.
Ylva Sjöstrand, doktorand
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
ylva.sjostrand@ekohist.su.se
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Roger Qvarsell

Näringslära – mellan experimentell vetenskap och
populärmedicin under 1800-talets andra hälft
Kring mitten av 1800-talet blev den gamla medicinska frågan om vilken mat och
vilken kostordning som är den bästa för människan ett ämne för den framväxande
medicinska vetenskapen. Att den mat vi har tillgång till eller väljer att äta har betydelse för såväl hälsans bevarande som sjukdomarnas behandling har varit känt sedan
urminnes tider. Äldre handböcker i medicin, liksom religiösa urkunder och allmänna
uppfostringsläror har förordat någon form av regelbunden, kontrollerad och genomtänkt kostregim, men grunderna för dessa rekommendationer har varierat kraftigt.
Den under 2007 så uppmärksammade Carl von Linné kan nämnas som exempel på
en läkare och hälsorådgivare som gärna gav kostråd, men dessa var mycket allmänt
hållna och till och med motsägelsefulla.1
I likhet med vad som varit fallet inom andra medicinska områden har vägen från
en allmän kostrådgivning förankrad i medicinsk tradition och allmänna kulturella föreställningar till något som skulle kunna kallas en vetenskaplig näringslära varit lång
och fylld av svårigheter. Med tanke på den diskussion som förs i början av 2000-talet
om Livsmedelsverkets kostrekommendationer, olika näringsforskares och dietisters
allt annat än samstämmiga uppfattningar och den mediala uppmärksamheten kring
allehanda kost- och bantningsråd nödgas man nog konstatera att strävan att tillskapa
en vetenskaplig kostlära och ge den en förankring i samhället inte heller varit särskilt
framgångsrik. Företrädarna för näringsvetenskaperna har varit oeniga om mycket och
när de varit eniga har deras kunskaper inte alltid kunnat rå på de starka intressena
inom lantbruket och livsmedelsindustrin. De har också tvingats konkurrera om uppmärksamheten med en rad sociala rörelser inom området, starka kommersiella krafter
som lanserat påstått nyttiga produkter och även med kockar och restaurangchefer med
bestämda uppfattningar om vad som kännetecknar god och kanske även nyttig mat.
Frågor om den rätta och nyttiga kosten har rört så många intressen, livsideal och ideologier att vetenskapens röst bara har varit en i en flerstämmig kör.

Matvetenskapen vid 1800-talets mitt

Det finns inte något självklart sätt att ange vilka villkor som skall vara uppfyllda för
att man skall kunna säga att ett kunskapsområde har blivit en gren av vetenskapen.
Men när det gäller tillskapandet av en kost- och näringsvetenskap så finns det några
omständigheter som talar för att man inom detta område vid mitten av 1800-talet
utvecklade arbetssätt som låg mycket nära centrala delar av den naturvetenskapligt
orienterade medicinen. Framförallt två områden hade betydelse, den organiska kemin
vars företrädare bland mycket annat analyserade de vanligaste livsmedlens kemiska
beståndsdelar och fysiologin som något senare började studera kroppens ämnesomsättning och hur den påverkades av olika kostvanor. Undersökningarna av ämnesSvensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007
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Abstract
Roger Qvarsell, The science of nutrition - between experiment
and popular medicine in Sweden during the second half of the
19th century.
In 1886 a physiological laboratory was opened at the Karolinska institute in Stockholm and the same year Robert Tigerstedt was appointed as professor and head of the
department. Tigerstedt started the following years physiological experiments about
nutrion and he also gave a series of lectures concerning the physiological principles
of nutrion.  This can be seen as a stating point for the more particular investigations
which was undertaken during the following decade by Tigerstedt himself and some
of his students. Together with the medical chemists the physiologist participateted
in the public debate about nutrion, the value of Justus von Liebig´s meat extract, the
price of different food stufs and other questions. The relations between the science of
nutrition, agricultural interests and some popular health movements was complicated
and the public debate anticipated the conflicts of interest which was to become more
evident during the first half of the 20th century.
Roger Qvarsell är idéhistoriker och professor vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet. För information om forskningsprofil och publikationer se
http://www.isak.liu.se/temaq/rq/presentation
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Helena Charchafche och Peter M Nilsson

Kvinnorna och rätten till preventivmedel
Denna artikel kan ses som en oberoende fristående fortsättning på Agi Supanich och
Carl-Magnus Stolts artikel. ”Läkarna och födelsekontrollen. Om synen på sexualitet, abort och preventivmedel i Svenska Läkartidningen 1928-1938” sid 128-148 i
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 6 nr 1 2002.
Syftet med denna artikel är att visa vilka tankar som fanns rörande preventivmedel i Sverige vid 1800-talets slut och under 1900-talets första decennier samt att
presentera kvinnor och kvinnliga läkare vilka aktivt har arbetat för en förbättrad preventivmedelsanvändning i Sverige.
För att finna just läkares synpunkter kring sexual- och preventivmedelsfrågor, har
Svenska Läkartidningen årgång 17-37, utgivna under åren 1920-1940 studerats.
Under 1900-talets början minskade nativiteten i Sverige. Samtidigt var antalet
illegala aborter många, ofta med förödande skador på kvinnorna. En del av dessa kvinnor drabbades av septikemi (blodförgiftning), vilken kunde leda till sterilitet eller i
värsta fall döden. Läkarna var en grupp i samhället som i sin praktik mötte dessa svårt
skadade kvinnor. Många av läkarna reagerade mot detta onödiga lidande och krävde
förändringar.3
Graviditet innan äktenskap ingåtts innebar för de flesta kvinnor en katastrof.
Skammen var fruktansvärd. Mödrarna stigmatiserades och de barn som föddes utanför äktenskapet bespottades. Ändå fanns det en dubbelmoral i denna fråga, då det
vid denna tid var vanligt att förlovade par hade sex med varandra. Detta var någonting som sällan nämndes, men ändå var allmänt känt. Tydligen ansågs detta inte lika
omoraliskt som korta, fria förbindelser, då ju förlovningen så småningom skulle leda
fram till ett äktenskap.
Att det trots allt ansågs vara acceptabelt med sex för förlovade par, kan tolkas
som en uppluckring av en gammaldags moral, vilken tidigare helt förbjudit kvinnor
att ha sex före äktenskapet.

Preventivlagen

Mellan åren 1910-1938 fanns det i Sverige en preventivmedelslag vilken förbjöd
reklam för preventivmedel. Lagen stiftades 1910 som en direkt reaktion på ett offentligt anförande av Henrik ”Hinke” Bergegren, en socialistisk agitator som talade
om fördelarna med att använda preventivmedel. Bergegren dömdes till fängelse i två
månader för ”sårande av tukt och sedlighet”.
Förutom en önskan att bevara sedligheten, fanns det en rädsla för den minskade
befolkningstillväxten. Ett införande av en preventivlag ansågs därför hjälpa till att
höja nativiteten. Andra orsaker till att införa lagen var rashygieniska och en önskan
om att höja den svenska befolkningens kvalitet. Ett problem som ansågs finnas var att
de outbildade arbetarna inte hade tagit till sig kunskap om preventivmedel och därför
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: The women and the right to contraceptives
During the first decades of the 20th century, many Swedish women were severely
injured or died in complications following illegal abortions. Since legal abortion was
forbidden, contraceptives were the only way to avoid pregnancy. But in the year
1910, a new Swedish law “Preventivlagen” prohibited any kind of advertising och
public information considering contraceptives. They could still be sold in pharmacies
or special medical stores, but it was no longer allowed to speak publicly about contraceptives in a leading manner. The punishment for disobeying was prison or fines.
Some physicians and people involved in women liberation, public health and/or
public education, claimed that the law brought negative medical, social and economic
consequences, while others opposed the law being too soft.
The law made the more than 100 years old question about contraceptives
or not, a part of the medical, political and social agenda for the society. Some argument against contraceptives was concerned about the decreasing nativity rate
– more use of contraceptives could make an even worse situation. Another reason
was the fear of an increasing promiscuity if the contraceptives were more available.
Still, many physicians and womens liberators did not se this as any big and important problems. They were more concerned about the women´s health and her right
to give birth to children at the time she wanted. Women had their right to be in charge of their lives, and should no longer be seen as victims of their biological nature.
The right to contraceptives was not the only topic to be discussed during the late
19th century and the first decades of the 20th century. Another central right to be claimed, was the possibility for people, especially young people, to be educated in sexual
questions. Many women and also women physicians fought for young peoples right
to this information.
The law “Preventivlagen” was abolished in 1938. After that, women hade their
legal right to choose for themselves at what time they wanted to get pregnant and also
the number of children.
Helena Charchafche, medicine kandidat, Lund
e-mail: helena.charchafche.294@student.lu.se
Peter M Nilsson, docent, universitetslektor
Enheten för medicinens historia, Lunds universitet
e-mail: Peter.Nilsson@med.lu.se
Enheten för medicinens historia, Lunds Universitetssjukhus, 221 85 Lund
Department of History of Medicine, Lund University, Lund, Sweden
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Nils M G Hansson & Peter M Nilsson

Läkarmedlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland
1937-1945: vilka och varför?
Under de politiskt laddade åren strax före Andra världskriget blev Sverige utsatt för
en omfattande propaganda från det nazistiska Tyskland. Detta har dokumenterats
inom olika samhällsområden, t.ex. inom näringsliv, kultur och i universitetsvärlden
[1]. Många svenskar hade sedan tidigare en positiv inställning till tysk kultur, innefattande den rika traditionen av musik, konst och litteratur. Sverige var därför en del av
den tyska kulturkretsen. En tyskvänlig attityd fanns och spreds inom bildad över- och
medelklass samt bland vissa professionella grupper. Det fanns en orientering mot
Tyskland inom närings-, kulturliv och vetenskap.
Många tysklandsvänner kom emellertid att ändra uppfattning i takt med att mörkare sidor blev kända av hur den nazistiska regimen förtryckte inte bara sitt eget utan
också många andra folk under krig och ockupation. En avgörande vändpunkt för
många blev slaget vid Stalingrad vintern 1942/43 samt övergrepp mot danskar och
norrmän i våra grannländer.
En mot det nya Tyskland vänligt sinnad organisation var Riksföreningen SverigeTyskland (RST). Den bildades hösten 1937 efter ett upprop av närmare 415 ledande
svenska intellektuella, kulturpersoner, militärer samt företrädare för näringsliv, kyrka
och utbildning. Av dessa var drygt 40 (10%) läkare. Syftet med denna genomgång är
i första hand att försöka beskriva läkarmedverkan i RST, vilka motiv som fanns till
deltagande, samt i vad mån tyskvänlighet kom att bestå eller ändra sig under krigsåren
samt efter krigsslutet 1945. I andra hand har syftet varit att skildra några exempel på
individuella livsöden bland läkare knutna till RST, varav några även beskrivits i tidigare artiklar [2,3].

Idéströmningar, politiska och litterära influenser

Fyra år före RST:s bildande tillkom samfundet Manhem (1934), med säte i Stockholm, för att stimulera till ”studium och utbildning i olika grenar av nordisk kultur
och samhällsvetenskap med särskild vikt lagd på utbildandet av evangelisk nordisk
livssyn” [4].  Samfundet hade också en politisk agenda i nära samband med Nazityskland, man diskuterade bland annat förslag till skuggregering efter eventuell tysk
ockupation. I Manhems medlemsregister fanns flera RST-medlemmar, däribland läkarna Gösta Häggqvist och Åke Berglund. Den 19 april 1939, rikskanslern Hitlers
50-årsdag, mottog denne en gåva av samfundet Manhem i form av en Karl XII statyett [4,5].
Bland andra mer eller mindre nationalsocialistiskt präglade föreningar i Sverige
med läkarmedlemmar kan nämnas (antalet läkarmedlemmar inom parentes); CarlSvensk Medicinhistorisk Tidskrift volym 11 #1 2007
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Abstract:
Physicians in theSwedish-German Association 1937-1945, who
and why?

The national association Sweden-Germany (In Swedish: Riksföreningen SverigeTyskland; RST) was founded in 1937. The headquarters were located in Lund, in
southern Sweden.  The proclamation for the association gathered more than 400 signatures, among them 40 physicians. The purpose of the RST was to evaluate and
eventually support the arguments of contemporary Nazi Germany, mainly in positive words, and to cultivate the ideological homogeneity within Sweden. During its
historical boom period 1938-1943, RST had about 5600 members, of which nearly
200 were physicians. As a peak RST activity the summer summit meeting in Jönköping August, 1941, the members gathered and listened to lectures and proclamations
mixed with music in a beautiful environment. The association published a periodical
paper, in which members published articles on various themes related to German
culture and politics, as well as commentaries on war changes. This essay discusses
the RST-memberships of Swedish physicians. Reasons relevant for joining RST may
be due to scientific contacts in Germany, or because of German relatives and close
friends, if not political agreement with the German Nazi government. Some members
chose to leave the association in disappointment after the German military attacks on
neighbouring countries of Sweden in April 1940 (Denmark and Norway), although
the association grew significantly from 1941-1943. The lesson to be learned from
RST is that a leading academic profession, such as the Swedish physicians, participated with many prominent members in a friendship organistaion with the once victorious, but later defeated Germany during the turbulent years just before and during
the Second World War. Further research efforts will focus on individual biographies
and careers of some of these physicians, ranging from common country-side general
practitioners to one Nobel laureate.
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