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Inledning 

Arvet från antikens läkare, framför allt Hippokrates och Galenos, levde vi-
dare i tusentals år och påverkade all läkekonst under medeltiden och renäs-
sansen. Det blir mycket tydligt om man ser hur kungarna under Vasatiden 
behandlades för sina sjukdomar, särskilt de som ledde till att de dog. Speci-
ellt Gustav Vasas sjukhistoria ger en tydlig bild av hur galenisk medicin 
påverkade den behandling han fick.  

Gustav Vasa använde själv aldrig familjenamnet Vasa utan kallade sig 
Gustav Eriksson. I den här boken har dock genomgående namnet Vasa an-
vänts eftersom det är det numera gängse och mera känt än kungens patro-
nymikon. All text ur handskrifter och tryck återges däremot, om inget annat 
påpekas, utan normaliseringar eller andra rättelser (diplomatariskt). Stav-
ningen var under den tid som här avhandlas inte normaliserad. Till och med i 
samma mening kunde samma ord stavas på olika sätt. 

I sitt inträdelsetal i Vetenskapsakademien 1758 skrev professorn i natur-
alhistoria och farmaci Peter Jonas Bergius (1730─1790) följande om medi-
cinen 

Ehuru denna vetenskap verkeligen är en af de aldra oundgängeligaste för det 
bräckeliga Människoslägtet, hos hvilken sjelfva Naturen inplantat kärlek för 
lif och sundhet, så vitna likväl våra Handlingar, at den ej allenast uti äldsta, 
utan ock hela Medelåldren, ja ända til K. Gustavs tid, handterades med en 
ömkansvärd grofhet och vårdslöshet. Långt ifrån at vara bygd på riktig förfa-
renhet och rön, grundade den sig gemenligen på lösa lögner, blindt vågspel 
och fördömeligt skråck. Nog kunde det ibland hända, at man i utvärtes kräm-
por och skador råkade på något hjelpeligt botemedel uti en Ört, som man gis-
sade vara nyttig, eller en Salfva, som man hoprörde på måfå, hvarvid likväl 
brist uppå handlag och konstgrep förorsakade ofta både plågor och lyten; 
Men sällan eller aldrig kom man til rätta med at bota invärtes sjukdomar: ty 
man var allmänt okunnig om deras grund och orsaker; Man viste ej deras sär-
skilda kännemärken, och kände ej deras art och myckna föränderlighet efter 
vissa Stadier; Man frågade ej efter Patienternes ålder, temperamenter, diét 
och förda lefnadssätt; Man hade ej ransakat kroppens inra delar, och måste 
altså ständigt famla om de invärtes sjukdomars säte och verkeliga tilhåll; 
Man förstod icke Medicamenternas rätta kraft och olika förhållanden i anse-
ende till doses; Man i akt tog icke de årsens tider, som i det eller det fallet 
borde hållas tjenligast; Man hade aldrig skaffat sig någon behörig öfning; 
med mycken mera sådan brist. Utaf så mångfaldig okunnighet kunde ej annat 
följa, än otidiga dödsfall på alla håll, och en beklagelig nödvändighet, vid 
upkommande digra farsoter, at låta plågor och död tygelfritt rasa och härja, 



 8

under häpnad och rådlöshet för dem som bordt sådant mota. Jag vet icke, om 
det derutaf kom, at man sedan, så ofta sjukdomar infunno sig, merendels icke 
frågade efter någon bot deremot, utan i stället lagade strax til likkista, liksom 
man skulle hållit fåfängt, at tänka på undanflygt för en död, som ansågs för 
oundvikelig. När så hände, hade man ock på vist sätt sina skäl, ty rätt så ger-
na måtte man låta Naturen arbeta sjelf, som kasta sig i händerne på en dum 
och oförfaren Klåpare, emedan bägge delarne berodde på ett lika lyckskott, 
och ledde, när det ville gå afvugt, til lika säker undergång. Jag påminner mig 
den gamla märkeliga utlåtelsen, som jag förr på ett ställe anfört:  

[...] fakwonnoger läkiare gör twfwongan kyrkiobakka 
thy läkia folk är ey skämpta oc snakka. (fåkunnig läkare gör kyrkbacken 

tuvig ty att läka folk är ej att skämta och snacka).1 

Bergius ansåg att medicinens eländiga tillstånd under medeltiden och Vasa-
tiden berodde på den katolska kyrkans inflytande. På Bergius tid var motvil-
jan mot katolicismen utbredd och medeltiden ansågs som en mycket mörk 
period i vetenskapens historia. 

Sveriges historia är dess konungars skrev Erik Gustav Geijer, men den 
åsikten har moderna historiker inte längre. Vasakungarnas sjukhistorier kan 
däremot lära oss mycket om hur sjukvården fungerade under 1500-talet. 
Vittnesmål om sjukvården för vanligt folk finns nästan inte alls bevarade, 
medan däremot de kungligas sista sjukdomar beskrevs av personer, som 
själva var närvarande. Redogörelserna kan därför betraktas som primära 
källor och kan komma sanningen så nära som det är möjligt. Den medicinska 
behandlingen av kungarna återspeglar därför sannolikt ganska väl medici-
nens ställning på den tiden.  

Här kommer de sjukdomar som ledde till döden för Gustav Vasa, Erik 
XIV, Johan III, Karl IX och hertig Magnus av Östergötland att behandlas 
med utgångspunkt från samtida källor. Gustav Vasas döttrar gifte sig och 
flyttade utomlands. Dottern Sofia (1547─1611) blev sinnessjuk men arkiv-
materialet är här mycket sparsammare och svåråtkomligt varför hennes och 
systrarnas sjukdomar och död inte behandlas. 

                               
1 Bergius, Peter Jonas: Inträdes-Tal, om Stockholm för 200 år sen, och Stockholm nu för 
tiden, i anseende til Handel, och Vetenskaper, särdeles den Medicinska, hållit för Kongl. Vet. 
Academien D. 20. Aug. 1758. Lars Salvius 1758. 
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Antikens läkare 

Hippokrates 
Till skillnad från Homeros, som framstår som en mytisk gestalt ifrån antiken 
är Hippokrates (460─370 f. Kr.) en historisk person, vars liv man känner 
ganska väl till tack vare hans yngre samtida Platon (428─348 f. Kr.). Han 
förekommer i flera av Platons verk, såsom Protagoras, och Faidros.2 Hippo-
krates föddes på ön Kos i en släkt med läkare i många generationer före och 
efter honom. Läkekonsten lärdes på den tiden ut från far till son. Enligt flera 
källor härstammade han i rakt nedstigande led från Asklepios, några anger 
att han var den sjuttonde, andra den nittonde generationen. Aslepios kallades 
Läkekonstens gud av de gamla grekerna, men det är sannolikt att han också 
varit en verklig, levande person.  

 
Figure 1. Byst föreställande Hippokrates, funnen i Isola Sacra i Ostia 1940.3 

                               
2 Jouanna, Jacques: Hippocrates. Baltimore and London 1999. 
3 Richter, Gisela: The portraits of the greeks. London 1965, s. 153. 
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Figure 2. Mynt från Kos från första århundradet e. Kr. med inskriptionen Hippo-
krates. 

Hippokrates räknas som grundare av den rationella medicinen och kallas ofta 
den västerländska medicinens fader. Före honom karakteriserades medicinen 
av magi och tro på övernaturliga krafter, medan han byggde på teoretiska 
överväganden och kliniska observationer. Han såg människan både i ett 
kosmiskt och i ett geografiskt sammanhang, där också ålder och kön var av 
betydelse. Varje sjukdom kunde förvärras eller förbättras genom förändring-
ar i mat och dryck eller genom mediciner. Han tillskrivs ett sextiotal texter, 
de Hippokratiska skrifterna eller Corpus Hippocraticum som de efter första 
århundradet efter Kristus kallades på latin, men alla har inte honom som 
författare. Professorn i oftalmiatrik i Lund Mikael Löwegren gav 1909─1910 
ut de Hippokratiska skrifterna i svensk översättning, för vilket han fick det 
Letterstedtska priset av Svenska Vitterhetsakademien.4 Många av skrifterna 
har utgivits i Loeb Classical Librarys utgåva, som också till stora delar finns 
tillgänglig i digital form. Volymerna innehåller: 

 I: Ancient Medicine. Airs, Waters and Places. Epidemics 1 and 3. 
The Oath. Precepts. Nutriment. 

 II: Prognostic. Regimen in Acute Diseases. The Sacred Disease. 
The Art. Breaths. Law. Decorum. Physician (Ch. 1). Dentition. 

                               
4 Löwegren, Mikael Kolmodin: De hippokratiska skrifterna i svensk öfversättning, Lund 
1909─1910. 
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 III: On Wounds in the Head. On the Surgery. On Fractures. On 
Joints. Mochlicon. 

 IV: Nature of Man. Regimen in Health. Humours. Aphorisms. 
Regimen 1–3. Dreams. 

 V: Affections. Diseases 1–2. 
 VI: Diseases 3. Internal Affections. Regimen in Acute Diseases. 
 VII: Epidemics 2 and 4–7. 
 VIII: Places in Man. Glands. Fleshes. Prorrhetic I–II. Physician. 

Use of Liquids. Ulcers. Haemorrhoids and Fistulas. 
 IX: Anatomy. Nature of Bones. Heart. Eight Months’ Child. Coan 

Prenotions. Crises. Critical Days. Superfetation. Girls. Excision of 
the Fetus. Sight. 

 X: Generation. Nature of the Child. Diseases 4. Nature of Women. 
Barrenness. 

Den Hippokratiska eden har varit vägledande för utformningen av alla etiska 
regler för läkare. Den lyder i Löwegrens översättning: 

Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygiea och Panakeia samt 
vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittnen, att jag, så vidt jag 
förmår och mitt förstånd räcker, skall hålla denna min ed och denna min för-
pliktelse: den som lärt mig denna konst, skall jag akta lika högt som mina 
föräldrar, dela med honom hvad jag eger och vid förefallande behof hjälpa 
honom; hans söner skall jag anse såsom mina bröder, och om de önska lära 
denna konst, skall jag undervisa dem däri utan lön eller förbindelse; föreskrif-
ter, mundtliga föredrag och allt hvad undervisningen föröfrigt fordrar, skall 
jag meddela mina och mina lärares söner samt de lärjungar, som afgivit 
skriftlig och edlig förbindelse enligt läkarebruk, men icke åt någon annan. Ef-
ter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietiska anordningar till gagn för 
de sjuke; och hvad som kan skada eller förfördela dem skall jag söka afvärja. 
Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till 
dylikt; likaledes skall jag ej heller ge någon qvinna fosterfördrivande medel 
till inläggning. I renhet och fromhet skall jag tillbringa mitt lif och utöfva min 
konst. Stensnitt skall jag förvisso icke göra, utan öfverlåta denna praktik åt 
dem, som därmed befatta sig. I de hus jag ingår, vill jag till fromma för de li-
dande, hållande mig fjärran från hvarje medveten fördervbringande orättrå-
dighet, särskildt från könsligt umgänge med qvinnor och män, såväl fria som 
slafvar. Hvad jag under utöfvandet af mitt yrke, eller till och med utom yrket 
under umgänget med menniskor, sett eller hört, och som möjligen är af be-
skaffenhet att ej böra utspridas, skall jag förtiga och anse allt sådant som vore 
det som osagdt. Håller jag nu denna min ed, och ej brister däremot, så må det 
vara mig förunnadt att njuta af lifvet och min konst, alltid och af alla ärad och 
aktad; öfverträder jag den och blir menedare, må motsatsen bli min lott! 

Medicinhistorikern Robin Fåhræus har kallat läkareden "ett av de ärofullaste 
monumenten i civilisationens hela historia".5 
                               
5 Fåhræus, Robin: Läkekonstens historia I. Stockholm 1944. 
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En terapeutisk triad 
Det som utmärkte läkarna i folkets ögon på Hippokrates tid återspeglas i 
meningen temnein kai kaiein som betyder skära och bränna. Sokrates, Pla-
ton och Xenofon använde alla den metaforen när de skrev om läkare. Lan-
setten och brännjärnet utmärkte den plats där en läkare hade sin mottagning. 
Den terapeutiska triaden farmaka, skärande och brännande förekommer på 
flera ställen i de hippokratiska texterna. I Hippokrates Aforismer (7:87) sägs: 
De sjukdomar mediciner inte kan bota, botas med kniven. De som kniven 
inte kan bota, botas med elden. De som elden inte kan bota är obotliga. 

Hippokrates var medveten om läkekonstens begränsningar. Den första av 
hans aforismer är ofta citerad: Konsten är lång, livet kort, tillfället flyktigt, 
erfarenheten bedräglig och omdömet osäkert. 

Farmakas viktigaste effekt var att tömma kroppens kaviteter eller hålrum. 
Hippokrates ansåg att människan hade två kaviteter, en övre som var bröst-
hålan och en nedre som var bukhålan. Den övre tömdes genom kräkning och 
den nedre med avföringen. Kräkmedel skulle användas vintertid medan av-
föringsmedel skulle användas under den varma årstiden. 

Bränning eller kauterisation var den absolut kraftigaste behandlingen en 
läkare kunde ta till som en sista utväg. I Sjukdomar 2 redogörs för en patient 
med återkommande sjukdom i huvudet. Han rekommenderas åtta kauterise-
ringar: två i tinningarna, två bakom öronen, två i bakhuvudet och två på nä-
san nära ögonvrån.  

Kauterisering ansågs stoppa fortskridandet av sjukdom. I Invärtes sjuk-
domar föreskriver läkaren tio bränningar. Han anser att sjukdomen beror på 
ett flöde av galla och slem genom blodkärlen och bränner på fyra ställen på 
höger skulderblad, två på skinkorna, två mitt på låren och ett på knät och ett 
ovanför den ena fotknölen. Författaren tillägger: Om en patient brännes på 
det sättet, kan sjukdomen varken spridas uppåt eller neråt.6 

                               
6 Jouanna, Jacques: Hippocrates. Baltimore and London 1999, s. 160─161. 
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Figure 3. Bränning ur Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter.7 

                               
7 Sudhoff, Karl: Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter. Leipzig 1914─1918. 
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Även mera avancerad kirurgi beskrivs i de Hippokratiska skrifterna. I boken 
om Hemorrhoider beskrivs hur sådana ska behandlas. För enklare fall re-
kommenderas att hemorrhoiden bränns med ett glödgat järn, annars görs ett 
kirurgiskt ingrepp som visas på bilden. 

 
Figure 4. Operationer för hemorrhoider, näspolyper och starr. Ur en handskrift från 
1100-talet återgiven av Sudhoff. 

Texten i den övre vänstra bilden lyder: emoroida inciditur sic (haemorrhoi-
doperation). Den helnakne patienten står framåtlutad över ett bord med föt-
terna på en pall med en skål för att samla upp blodet. Läkaren står på knä 
och håller med vänster hand en tång som griper om hemorrhoiden medan 
han i den högra handen håller en kniv och skär knutan. 

Den nedre vänstra bilden visar en operation för näspolyper. Patienten står 
framåtlutad med en skål i handen för att fånga upp blodet medan läkaren 
vidgar näsborren med ett instrument i vänster hand och kniven i den högra. 
Texten lyder: fungus de nare sic inciditur (borttagande av polyp i näsan). 

Bilden till höger visar ett starrstick. Här behövs ingen skål för att fånga 
upp blod utan patienten håller i stället en kapsel i handen som kanske inne-
håller förbandsmaterial. Läkaren har redan stuckit in nålspetsen i ögonvrån 
och höjer nu nålen så att linskapseln pressas ner i glaskroppen. Texten lyder: 
Albule oculorum sic excucu ciuntur (kataraktoperation). 
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Regimer 
I flera av de Hippokratiska skrifterna förekommer föreskrifter om mat och 
dryck, fysisk aktivitet, hygien inklusive bad och sexuallivet. De mest omfat-
tande katalogerna över vilken diet som passade för vilket tillstånd finns i 
Regimer. De innehåller mycket detaljerade föreskrifter för hur maten skulle 
förvaras och tillagas. Viss mat ansågs värma eller kyla och torka eller fukta 
kroppen beroende på varifrån den kom och i vilka kombinationer mat och 
dryck intogs. Genom dessa skrifter har man fått ganska väl reda på hur var-
dagslivet i antiken gestaltade sig. 

I regimerna ingick också motion, antingen i form av promenader eller 
mera ansträngande kroppsövningar. Även syn- och hörselintryck ansågs ge 
motion. När själen reagerade på vad den såg rördes den och därmed värmdes 
den och fukten drevs ut. När själen reagerade på ljud skakades den och där-
med motionerades den och värmdes.  

För bad gavs detaljerade anvisningar anpassade för olika sjukdomar. De 
angav hur badvattnet skulle värmas och användas och tyder på att råden hu-
vudsakligen var avsedda för välbärgade personer med stora bostäder och 
många tjänare. 

En av Hippokrates skrifter är Luft, vatten och platser. Den handlar om 
klimatets och vattnets olika egenskaper på olika platser. I kalla och fuktiga 
trakter och under hösten och vintern ökade sjukdomarna i lungorna, som gav 
upphov till upphostningar av slem. På våren var febrar vanliga. Hälsa och 
sjukdom berodde på den natur som omgav människan, vilket läkaren måste 
känna till och ta hänsyn till. Hippokrates var alltså medveten om miljöns 
betydelse för människans hälsa. 

Humoralpatologien eller fyrsaftsläran 
Uppfattningen om att vätskor eller safter (humor) var nödvändiga för krop-
pens funktioner går mycket långt tillbaka i grekisk medicin. Den förste 
kände grekiske medicinske skribenten som nämner de fyra vätskorna är 
Alcmaeon från Croton (femhundratalet före Kristus). Flera Hippokratiska 
skrifter berör dem, men det är i De natura hominis (Om människans natur) 
som de fyra vätskor som sedan kom att bli dominerande i fyrsaftsläran defi-
nieras. Vätskorna var kopplade till de fyra elementen elden, luften, vattnet 
och jorden. Den gula gallan var liksom elden torr och varm, blodet var som 
luften varm och fuktig, slemmet var som vattnet kallt och fuktigt och den 
svarta gallan som jorden – kall och torr. En blandning av dessa kvaliteter 
bestämmer individens temperament. Vid hälsa är vätskorna i balans (vid 
sunda vätskor) medan de vid sjukdom är i obalans. I Om människans natur 
sägs "genom det som är lika uppstår sjukdom, och genom användning av det 
som är lika botas sjukdom" (similibus curentur), en sentens som sedan har 
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citerats otaliga gånger i böcker om homeopati och är grunden för signaturlä-
ran. En harmonisk balans kallades eucrasia, vid obalans kallades tillståndet 
dyscrasia. Läkarens uppgift var att hjälpa kroppen att återfå den rätta balan-
sen. Detta kunde ske genom ändrad diet eller genom att minska de skadliga 
vätskorna genom till exempel åderlåtning eller genom att framkalla svett-
ningar, kräkningar eller genom att ge avföringsmedel. Ett tillstånd som är 
kallt och fuktigt ska behandlas med medel som är värmande och torkande 
enligt principen om motsatser – contraria contrariis curantur. 

I Om människans natur lyder texten: 

Om läkaren ger patienten ett medel som minskar slemmet, kräks han slem, 
om han ges ett medel som minskar den gula gallan, kräks han galla och om 
han ges ett medel som minskar den svarta gallan kräks han svart galla liksom 
han kräks svart galla om man ger ett medel som evakuerar svart galla. 

Hur denna selektiva eliminering av vätskorna fungerar beskrivs dock inte.8 
En fallbeskrivning som illustrerar den terapeutiska arsenal de Hippokra-

tiska läkarna hade till sitt förfogande ges i Epidemia V: 

Skamandros i Larissa fick nekros i höften, hvarvid en sequester långsamt 
afstöttes; man gjorde en stor incision ända intill benet och anbragte därefter 
brännjärnet. Då inträffade på tolfte dagen efter insnittet, att patienten började 
få kramp, som blef allt värre och värre. Benet på den sjuka sidan drogs upp 
ända till refbenen, men krampen öfvergick äfven till den andra sidan, benet 
drogs upp och sträcktes ut samt satte de andra lemmarna i rörelse; käkarne 
voro fast tillslutna. Mannen dog under kramp på åttonde dagen från krampens 
början. Han behandlades med värmande medel; lädersäckar och torra 
baddningar med orobos [upphettade frön av vicker] öfver hela kroppen samt 
sköljningar af tarmen, hvarvid utkom gamla exkrementer i ringa mängd. Pati-
enten intog äfven 'det mörka afföringsmedlet'; det afgick väl något, men nå-
gon nytta af drycken hade han ej. Han fick också en smula sömn, och sedan 
han på aftonen ånyo intagit det starka, mörka medlet, afled han vid solupp-
gången. Antagligen skulle han ha fördragit det onda längre, om ej purge-
ringsmedlet varit för starkt.9 

Fallet visar de svårigheter läkarna hade att dosera läkemedlen på ett säkert 
sätt, vilket Hippokrates var väl medveten om. Som avföringsmedel användes 
ofta Helleborus niger (julros) som är mycket giftig. Flera förgiftningar och 
även dödsfall beskrivs både av Hippokrates och Plinius d.ä.10  

                               
8 Jouanna, Jacques: Hippocrates. Baltimore & London 1999, s. 156. 
9 Löwegren, Mikael Kolmodin: De hippokratiska skrifterna i svensk öfversättning, Lund 
1909─1910, s. 375─376. 
10 Plinius d.ä.: Historia Naturalis XXV. 23:56. 
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Figure 5. Helleborus niger ur Otto Brunfels Herbarum vivae eicones [Wallersam-
lingen 11476].11 

                               
11 Brunfels, Otto: Herbarum vivae eicones. Strasbourgh 1532─1536, s. 30. 
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När René Laënnec läste medicin i Paris i början av 1800-talet förelästes 
Hippokrates skrifter tre dagar i veckan och han skrev en avhandling 1804 
med titeln Propositions sur la Doctrine d'Hippocrate Relativement à la 
Médecine-Pratique.  

Åderlåtning och koppning 
Åderlåtning som behandlingsmetod är känd sedan långt före Hippokrates tid, 
vilket en liten parfymvas från 480─470 före vår tideräkning vittnar om. Den 
finns nu på Louvren i Paris och visar en man som gör ett ingrepp i armbågs-
vecket på en patient. Blodet rinner ner i en skål på golvet, så att dess utse-
ende sedan kan bedömas av läkaren. 

 
Figure 6. Åderlåtning 480─470 år före vår tideräkning (Aryballos Peytel). 
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Figure 7. Åderlåtning tvåtusen år senare, omkring år 1450 (Ur Guy de Chailicsa 
codex).  

Tekniken har inte ändrats annat än att på den senare bilden sitter patienten 
ner och är mera påklädd. Åderlåtningsjärnet till höger på bordet i bildens 
vänstra hörn liknar ett som hittats i Varnhems klosterruin. 

Åderlåtning var det vanligaste kirurgiska ingreppet men även om det var 
vanligt måste läkaren lära sig att utföra det. I Om människans natur ges en 
detaljerad beskrivning av vilka blodkärl som kunde användas utan risk; det 
var framför allt vid armbågen, baksidan av knät och vid anklarna. Men även 
under tungan kunde man slå åder. Läkaren måste också känna till skillnaden 
mellan vener och artärer. 
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Figure 8. Stjärnbilderna och kroppen. Ur Johannes de Ketham Fasciculus medicinae 
[Wallersamlingen 5179]. Bilden visar var och när åderlåtning bör utföras beroende 
på var i kroppen sjukdomen är lokaliserad. Så rekommenderades till exempel att slå 
åder i foten under fiskens tecken (19 februari till 20 mars) vid podager (gikt) och 
liknande sjukdomar. 



 21

 
Figure 9. Koppning. Bild från senare hälften av 1300-talet enligt Ms Sloane 6 Bl. 
177r, British Museum. Till vänster dessutom ett koppjärn med rundad klinga och en 
hake i andra ändan och ytterligare ett koppjärn med ett spiralformat, tillplattat skaft 
för att ge bättre grepp (bild från Sudhoff). 

Vid åderlåtningen tog man ofta till koppning för att göra proceduren ännu 
mer effektiv. Det innebar att små kupor av glas eller metall värmdes upp och 
placerades ovanför ett snitt i huden. På det viset uppstod ett undertryck som 
ansågs stimulera blodflödet. Användningen av blodiglar som komplement 
till åderlåtning är känd sedan urminnes tider från Indien och har därifrån 
spritt sig till Europa. Hade man möjlighet använde man sig av en blodigel, 
som placerades på lämpligt ställe. På 1800-talet fick bruket av blodiglar en 
så stor omfattning att många befarade att djuret hotades av utrotning. 
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Galenos 
Under mer än 1500 år var Galenos (129─199) den mest kände av alla läkare. 
Han föddes av grekiska föräldrar i Pergamon i Mindre Asien under kejsar 
Hadrianus regeringstid. Redan som 15-åring började han studera medicin i 
Smyrna och fortsatte sedan sina studier i Korint och Alexandria. När han var 
28 år gammal återvände han till Pergamon, där han blev läkare för gladiato-
rerna. Dissektioner på människa var förbjudna men gladiatorernas sårskador 
gav honom goda möjligheter att studera kroppens anatomi. 

När han sedan flyttade till Rom år 162 fick han många inflytelserika pati-
enter och han blev till slut läkare för kejsarna Marcus Aurelius (121─180) 
och dennes son Commodus (161─192). 

Galenos var en mycket produktiv författare, inte bara inom medicinen 
utan även inom filosofi, retorik, drama och grammatik. Hans samlade verk 
omfattar 500 skrifter, varav ett hundratal har bevarats. Han hänvisade ofta 
till de stora föregångarna i antiken, Platon, Aristoteles och Hippokrates, men 
betonade ständigt att läkaren måste lita på sitt eget omdöme och sina egna 
iakttagelser. Galenos mest inflytelserika verk var De usu partium corporis 
humani libri (Om användningen av människans kroppsdelar). Där beskrevs 
hur varje kroppsdel fungerade. 

För Galenos var fullkomlig hälsa endast en teoretisk möjlighet, som ford-
rade att alla vätskorna skulle vara i perfekt balans och res non naturalis eller 
de sex icke naturliga faktorerna skulle vara tillgodsedda och i balans: frisk 
luft, motion och vila, mat och dryck, sömn och vakenhet, utsöndringar och 
psyke (de naturliga faktorerna var kön, temperament, vikt, ålder, årstid och 
ort). Det vanligaste tillståndet var neutralt och botande betydde att man för-
sökte återställa neutralläget vid sjukdom. 

Hippokrates var Galenos föredöme i många diagnostiska avseenden, men 
Hippokrates hade knappast alls uppmärksammat pulsens betydelse. Galenos 
utvecklade ett komplicerat system för att bedöma pulsen vid olika tillstånd i 
De pulsuum usu liber (Om användningen av pulsen). Han visade också att 
artärerna innehöll blod och inte luft som många trodde före honom. Galenos 
skrifter om pulsen var helt avgörande för läkarnas uppfattning om blodkärlen 
och dess funktioner fram till att William Harvey år 1628 publicerade sin 72-
sidiga skrift De motu cordis (Om hjärtats rörelse). 

Galenos skrifter översattes till arabiska av Hunayn ibn Ishaq (809─873). 
Efter arabernas invasion av Spanien blev texterna tillgängliga för Europas 
läkare, men få av dem var kända i Europa före 1300-talet. Genom renässan-
sens intresse för antiken ökade också intresset för de gamla klassiska medi-
cinska skrifterna. Den första tryckta utgåvan av Galenos verk gavs ut i 
Venedig 1525 av Aldus Manutius, den så kallade Aldine editio princeps och 
fick en enorm betydelse. Femtonhundratalets kännare av antikens medicin 
hade för första gången tillgång till den store auktoritetens skrifter utan att gå 
omvägen över arabiskan. De upptäckte att de grekiska originaltexterna skilj-
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de sig från översättningarna från arabiskan och skyllde skillnaderna på "ara-
berna", något som nutida forskare förklarar med 1500-talets rådande antiara-
biska fördomar.12 

Galenos hade hela tiden betonat vikten av att läkarna skulle lita på sina 
egna erfarenheter och på vad de såg. Det var därför motsägelsefullt när den 
ledande professorn i anatomi vid medicinska fakulteten i Paris, Jacob Syl-
vius (1478─1555), framhöll i sina föreläsningar att Galenos alltid hade rätt. 
Om verkligheten skilde sig från vad Galenos skrivit berodde det på brister i 
översättningen av texten eller att den mänskliga kroppen hade ändrat sig från 
den ideala form den hade haft på hans tid. Sylvius reagerade våldsamt mot 
alla som ifrågasatte Galenos beskrivning av människokroppen. När hans elev 
Vesalius publicerade De humani corporis fabrica libri septem 1543 skrev 
Sylvius att Vesalius visade en avgrundsdjup dumhet och att boken var lika 
full av fel som havet var fullt av vatten. Endast tvåbenta åsnor kunde sätta 
tilltro till den. Vesalius borde resa till Anticyra för att söka bot. Anticyra var 
berömt i antiken för att ha den bästa Helleborus eller svart prusterot. Enligt 
traditionen hade den grekiske hjälten Herakles, son till Zeus, blivit botad 
från sitt vansinne av Helleborus från den staden.13 

En inflytelserik anatom i början av 1300-talet var Mundinus eller 
Mondino dei Luzzi (född omkring 1270, död 1326) från Bologna. Han utför-
de offentliga dissektioner på människor med början 1315 och gav ut Anato-
mia corpore humana, som sedan kom ut i många upplagor och användes i 
anatomiundervisningen i hundratals år. Galenos hade angivit att människan 
hade ett rete mirabilis, ett underbart nät, vid skallbasen. Det är ett system av 
tätt intill varandra liggande tunnväggiga artärer och vener där värme, joner 
och gaser kan diffundera över kärlväggen. Senare undersökningar har visat 
att något sådant system inte finns hos människan men däremot hos många 
djur, där Galenos sett det. Trots att Mundinus undersökt anatomin hos många 
människor och då måste ha sett att rete saknades återgav han vad Galenos 
skrivit. 

Det mesta som Galenos skrev om människan i sina anatomiska texter 
hade han aldrig sett. Dissektioner på människor var inte tillåtna på hans tid 
utan han byggde sina slutsatser på studier av hundar  och apor, som ansågs 
mest likna människan. När sedan dissektioner återupptogs i Salerno på 1100-
talet valdes svin som objekt, eftersom de ansågs likna människan mest invär-
tes. Genom att Galenos inflytande var så enormt stort under nästan 1500 år 
lade hans auktoritet en förlamande hand över den medicinska utvecklingen. 

Adelard från Bath eller Adelardus Bathensisis översatte många arabiska 
vetenskapliga verk inom astronomi, filosofi och matematik till latin och in-

                               
12 Cooper Glen M.: Hagar Banished: Departing from the Latin Galen and its Arabic Sources 
in the Aldine Edition. Early Science and Medicine 2012, s. 604─642. 
13 Wittern, Renate: Die Gegner Andreas Vesals. I Steger, Florian & Jankrift, Kay Peter (ed): 
Gesundheit-Krankheit. Kulturtransfer medizinischen Wissens von der Spätantike bis in die 
Frühe Neuzeit. Köln, Weimar, Wien 2004, s. 166─199. 



 24 

troducerade i Europa gamla grekiska texter som tidigare bara hade funnits i 
arabisk form. Mest känd är hans översättning av Euklides Elementa, som 
blev den dominerande läroboken i geometri i över 800 år. Han framhöll en 
sak: den som leds av auktoriteter, leds i en grimma. I Quaestiones naturalis 
från 1137 skrev han vidare: 

Vår generation har den svagheten att den tycker att ingenting av vad vi upp-
täcker är värt att erkännas som vår egen tids upptäckter. Det får till följd att 
om jag vill ge tillkänna någonting av mina egna uppfinningar, måste jag låt-
sas som att den kommer från någon annan, till exempel från arabiska texter 
eller från Galenos.14 

Studenterna vid universitetets i Bologna medicinska fakultet, som grundades 
1219, åhörde det första året två teoretiska föreläsningar på förmiddagen om 
Avicennas sjukdomslära och dietik. Eftermiddagen ägnades åt praktiska 
övningar. Andra och tredje året ägnades sedan åt föreläsningar över Hippo-
krates och Galenos skrifter på förmiddagarna, medan eftermiddagarna ägna-
des åt repetitioner av det som förelästs.15 Förmodligen var undervisningen 
upplagd på samma sätt vid de universitet som överhuvud taget utbildade 
blivande läkare. 

Servetus och lungkretsloppet 
En av dem som fann att Galenos hade fel var den spanske teologen och läka-
ren Miguel Servetus (1511─1553). Efter att ha studerat teologi och författat 
några skrifter som var starkt kritiska till treenighetsläran började han läsa 
medicin. Med treenigheten menas att Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den 
Helige Ande anses vara en Gud i tre personer eller hypostaser. Inom den 
tidiga kristna kyrkan var detta en mycket viktig distinktion och föremål för 
omfattande debatt, vilken sedermera slutgiltigt avgjordes genom kyrkomö-
tena i Nicaea 325 och Konstantinopel 381. Servetus blev som medicinstu-
dent assistent till Jacob Sylvius och upptäckte lungcirkulationen och dess 
betydelse för andningen. Galenos hade hävdat att det var i hjärtat som blodet 
kom i kontakt med luften och att blodet passerade genom osynliga porer i 
skiljeväggen mellan höger och vänster hjärtkammare. 

På grund av sina åsikter om treenigheten kom Servetus i en hård konflikt 
både med inkvisitionen och med Jean Calvin (1509─1564), som varit hans 
studiekamrat i Paris. När han flydde till Genève för att rädda sig undan in-
kvisitionen upptäcktes han av Calvin, ställdes inför rätta för sin åsikter och 

                               
14 Le Goff, Jacques &Troung, Nicolas: L'histoire du corps au Moyen Age. (Kroppens historia 
under medeltiden, svensk översättning Pär Svensson). 2011, s. 115. 
15 Steger, Florian & Jankrift, Kay Peter: Gesundheit─Krankheit. Kulturtransfer medizinischen 
Wissens von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit. Köln, Weimar, Wien 2004, s. 1. 
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brändes på bål 1553. Philip Melanchton sände ett gratulationsbrev till Cal-
vin, när han fick höra att kättaren hade bränts på bål. Några månader senare 
brände inkvisitionen en avbildning av honom på bål i en andra symbolisk 
avrättning. Servetus skrev endast om sitt fynd av lungkretsloppet i en av sina 
teologiska skrifter, Christianissimi Restitutio. De flesta av hans skrifter 
brändes på samma bål som han själv, men han hade för säkerhets skull sänt 
en del av sina publicerade böcker till en bokhandel i Lyon och en del till 
Frankfurt. Av Christianissimi Restitutio finns endast tre exemplar av origi-
nalupplagan kvar.16 

Servetus avsikt var inte att leta efter lungkretsloppet utan att visa existen-
sen av själen i blodet, det var kanske därför han publicerade sina iakttagelser 
i en bok i teologi och inte i medicin. Hans redogörelse är en märklig bland-
ning av tankar om vitalprincipen och spiritus och tre av de fyra elementen, 
vatten, eld och luft från Galenos läror. Samtidigt är den en mycket noggrann 
anatomisk redogörelse för upptäckten av blodets cirkulation från höger till 
vänster hjärtkammare. Den visar hur svårt den tidens forskare hade att fri-
göra sig från hävdvunna uppfattningar om livsprinciperna och från tusen år 
gamla uppfattningar om kroppen.17 

Servetus var den förste i västerlandet som visade att den ofelbare Galenos 
kunde ha fel. Servetus har förblivit okänd för de flesta eftersom han publice-
rade sin upptäckt i en teologisk skrift. Det finns nu statyer av Servetus i Pa-
ris, på tre olika platser i Spanien och i Genève på den plats där han brändes 
på bål. 

Det var emellertid Vesalius och senare Harvey, som fick genomslag för 
de nya idéerna om blodomloppet då de påpekade de många misstag som 
Galenos gjort i sina anatomiska skrifter eftersom han byggde sina iakttagel-
ser på dissektioner på djur. Harvey tvivlade emellertid till bara några år före 
sin död på lungkretsloppets existens tills han själv experimentellt kunnat 
påvisa det.18, 

Astronomi och astrologi 
Astronomi och astrologi var synonyma begrepp ända fram till senrenässan-
sen. Sedan urminnes tider har människan varit fascinerad av himlen och 
planeterna. När solen med sin uppgång och nedgång kunde ha sådan stark 
påverkan på livet på jorden, varför kunde då inte de andra planeterna också 

                               
16 Zilboorg, Gregory: A history of medical psychology. New York 1941, s. 165─166. 
17 Stefanides, Christodoulus, Karamanou, Marianna &Androutsos, George: Michael Servetus 
(1511─1553) and the discovery of the pulmonary circulation. Hellenic Journal of Cardiology 
2009, s. 372─378. 
18 Gill, Christoffer, Whitmarsh, Tim & Wilkins, John: Galen and the Word of Knowledge. 
Cambridge 2012. Boorstin, Daniel J: The Discoverers. A history of mans search to know his 
world and himself. New York 1983. 
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påverka livets gång? Att den klart lysande Bethlehemsstjärnan visade sig vid 
Jesu födelse sågs som en bekräftelse på att himmelska fenomen förebådade 
viktiga händelser på jorden. Astrologi hade en enormt stor inverkan på män-
niskornas tankar om sjukdomar under antiken och medeltiden. 

Ptolemaios (90─168) är den mest inflytelserika av alla antikens astrono-
mer. Hans föräldrar var sannolikt grekiska invandrare till Alexandria, där 
han levde och verkade under kejsarna Hadrianus och Marcus Aurelius. 

Geographia var ett pionjärarbete där Ptolemaios införde begreppen latitud 
och longitud och placerade väderstrecken norr uppåt och söder neråt på kar-
tan. Han gjorde emellertid ett stort misstag genom att ange att torra land 
upptog största delen av jordklotet. 

Det arbete i vilket han framställde sin teori för himlakropparnas rörelser 
är Megale syntaxis, mera känt under den arabiska titeln Almagest (av den 
arabiska bestämda artikeln al och grekiska megiste, den största). Hans andra 
stora misstag var att han satte Jorden i centrum för universum (geocentrici-
tet). Nicolaus Copernicus skrift  De revolutionibus orbium coelestium (Om 
himlakropparnas kretslopp) är den första boken i astronomi baserad på en 
heliocentrisk världsbild och utgjorde början på den moderna astronomin. 
Boken publicerades under hans dödsår 1543 och var fortfarande starkt influ-
erad av Ptolemaios. Tycho Brahes (1546─1601) Astronomiæ instauratæ 
mechanica 1598 ersatte Ptolemaios stjärnkatalog med en ny, helt baserad på 
oberoende, noggranna observationer, men det var först med Johannes Kepler 
(1572─1630) och Galileo Galilei (1564─1642) som den heliocentriska 
världsbilden slog igenom. Enligt denna cirkulerade planeterna runt Solen 
och inte runt Jorden, som Ptolemaios ansett. Under Gustav Vasas och hans 
söners tid dominerade emellertid fortfarande Ptolemaios världsbild. 

Alla astronomer på den tiden var också ivriga astrologer. Galilei ställde 
horoskop för sina två döttrar när de föddes, så kallade "nativiteter", vilka 
fortfarande finns bevarade. Kepler ställde minst 800 horoskop under sin 
verksamhet som astrolog, bland annat flera för sig själv. 

Ptolemaios Tetrabiblos, som var avsett att komplettera Almagest, blev det 
ledande verket inom astrologin under hela medeltiden och används än idag 
av troende. Medan Almagest förutsade planeternas banor kunde man genom 
Tetrabiblos förutspå händelser på Jorden och även enskilda människors öde. 
Historikern Tamsyn Burton skriver: "Astrology emerged as the Roman Re-
publican system began to collapse, a coincidence which, in my view, was no 
accident".19 När Tetrabiblos översattes från grekiska till latin 1138 ledde det 
till ett starkt ökat intresse för astrologi i Europa. 

Redan under Aristoteles tid ansåg man att varje planet hade en specifik 
blandning av egenskaperna het, kall, fuktig och torr (jämför med de fyra 
vätskorna – humores i kroppen). Flera astrologiska principer, som Ptole-
maios angav var redan då allmänt accepterade egenskaper hos himlakrop-

                               
19 Burton, Tamsyn: Ancient Astrology. London, New York 1994. 
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parna. Så ansågs till exempel att Månen, Venus och Jupiter var välvilliga, 
medan Saturnus och Mars var fientliga och Merkurius neutral. Solen, Satur-
nus, Jupiter och Mars ansågs vara manliga, medan Jorden, Månen och Venus 
var kvinnliga och Merkurius tvåkönad.20 

I statuterna för universitetet i Bologna 1405 fanns upptagen en lärostol i 
astrologi, som på 1500-talet utökades till fyra professurer. Vid universiteten 
utbildades studenter inte bara för att kunna vara läkare utan samtidigt också 
astrologer. Många läkare vid de kungliga hoven i Europa var också hovastro-
loger. 

Reformatorn Martin Luther (1483─1546) var mycket negativt inställd till 
astrologi. Han ansåg den jämförbart med djävulsdyrkan och oförenlig med 
den Heliga Skrift. I fråga om tron på Djävulen stod Luther däremot den ka-
tolska tron nära. Han ägnade Djävulen stor uppmärksamhet, speciellt i de 
Schmalkaldiska artiklarna, som utgör en summering av luthersk doktrin. De 
evangeliska tyska furstarna hade 1531 slutit sig samman i staden Schmalkal-
den mot det tysk-romerska riket och kejsar Karl V. Martin Luther skrev före-
talet till artiklarna, som antogs 1537. Djävulen nämns där 19 gånger. Denna 
lutherdomens rädsla för mörkrets furste är säkert en av förklaringarna till att 
häxbränningarna och djävulsutdrivningarna blev så vanligt förekommande 
under de närmaste 100 åren. 

Philip Melanchton (1497─1560), en annan av de stora reformatorerna, var 
däremot en ivrig astrolog. I ett av sina tal sade Luther:  

Von den Ereignissen, die eintreffen, reden sie sehr schön; die aber nicht ein-
treffen, davon schweigen sie schön still. Philipp Melanchton hält auch sehr 
daran fest, er hat mich aber niemals davon überzeugen können. [Om de förut-
sägelser som inträffar talar de mycket vackert, men om det som inte inträffar, 
tiger de. Melanchton håller mycket fast vid detta, men mig har han aldrig 
kunnat övertyga]. 

Melanchton var huvudförfattare till den Augsburgska bekännelsen 1530, 
efterträdare till Luther och lärare för många svenska studenter i Wittenberg. 
Johannes Ofeegh, Gustav Vasas själasörjare, var nära knuten till Me-
lanchtons krets. Den "historiske" Faust var Johannes Faustus, en läkare, ast-
rolog, alkemist och trollkarl, som också hade studerat i Wittenberg några år 
före Ofeegh. Han var en mycket karismatisk person, som troligen påverkade 
många av sina studiekamrater i astrologisk riktning. Han påstods i en ano-
nym skrift, Historia von Dr. Johann Fausten, som trycktes 1587 och sedan 
kom ut i minst 22 upplagor före 1599, ha en pakt med djävulen att tacka för 
sina astrologiska framgångar. 

Det fanns och finns fortfarande många olika slag av astrologi. De flesta 
tänkare under antiken accepterade det som har kallats naturlig astrologi, 

                               
20 Clark, William: Der Untergang der Astrologie in der deutschen Barockzeit. Göttingen 1999, 
s. 432─472. 
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vilket innebar att stjärnornas konstellationer ansågs kunna påverka till exem-
pel vädret och patientens omgivning och därmed påverka möjligheten till att 
tillfriskna. Till dem hörde Hippokrates och många andra i över 1000 år. 
Mundan eller judikal astrologi innebar att man använde stjärnkartor eller 
horoskop för att förutspå framtiden, både för hela stater och för enskilda 
människor, till exempel vid ett barns födelse, så kallade nativiteter. Erik XIV 
var en mycket ivrig och kunnig astrolog. Ett av världshistoriens mest kända 
och diskuterade horoskop är det som Johannes Kepler ställde 1608 för Al-
brecht von Wallenstein (1583─1634), Gustav II Adolfs motståndare i 30-
åriga kriget, när den blivande fältherren var 25 år gammal. Enligt horoskopet 
var Wallenstein mycket ärelysten och strävade efter makt. Han lät Kepler 
ställa ett nytt horoskop för sig 1626 som täckte tiden fram till mars 1634. 
Den månaden stod Saturnus och Mars i ogynnsamma positioner och Kepler 
spådde en fruktansvärd oordning och "schreklichen Landwirrungen". Wal-
lenstein bör därför ha känt sig säker på att leva åtminstone till mars 1634, 
men den 25 februari blev han mördad.21 

 
Figure 10. Keplers horoskop för Wallenstein 1608. Publicerat med tillstånd från 
Österrikes nationalbibliotek ÖNB/Wien, 82.018─A(B). 

                               
21 Clark, William: Der Untergang der Astrologie in der deutschen Barockzeit. Göttingen 1999, 
s. 432─472. 
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Horoskopet är uppställt enlig Regiomontanus princip i 12 "hus" i form av ett 
kuvert. Hus I "vita", berör livet och ödet i allmänhet, II, "lucrum" svarar mot 
rikedom, III "fratres" är syskon, IV "parentes" föräldrar, V "fili" barn, VI 
"valetude" hälsa, VII "nuptie" äktenskap, VIII "mors" död, IX "peregrinat-
iones" resor och religion, X "honores" ära, konst och politik, XI "amici" 
vänner och XII "inimici" ovänner. Regiomontanus eller Johannes Müller von 
Königsberg (1436─1476) var en tysk matematiker, astronom och astrolog. 
Astronomi och astrologi ansågs på den tiden vara närmast synonyma veten-
skaper och hade samma anseende som till exempel teologi eller medicin.22 

Författaren av Anatomy of Melancholy, Robert Burton (1577─1640) var 
inte bara författare till en av de mest betydande av de tidiga böckerna om 
depression, han var också en entusiastisk astrolog. Burton skrev under 
pseudonymen Democritus Junior. Han verkliga namn avslöjades inte förrän i 
den upplaga som kom ut 1806. Pseudonymen valde han med tanke på Hip-
pokrates besök hos filosofen Demokritus (460─370 f. Kr) i Abdera. Hippo-
krates fann filosofen sittande i en lövsal läsande en bok om melankoli och 
omgiven av de dissekerade resterna av många djur. Demokritus hade försökt 
att finna atra bilis eller sätet för melankoli i kroppen. Burton hade förutsagt 
datum för sin död och han dog mycket riktigt nära den dagen. Det gick ett 
rykte bland studenterna i Oxford, där han var professor, att han hängt sig för 
att inte nativiteten skulle kunna sägas vara felaktig.23 

Den förste presidenten för Royal Society William Brouncker 
(1620─1684) var en skicklig matematiker men också en intresserad astrolog. 
Han konstruerade ett horoskop med 16 "hus", som dock var alltför komplice-
rat för att kunna användas av matematiskt mindre kunniga astrologer. Ett av 
de många horoskop han ställde var Walter Carletons (1619─1707). Carleton 
blev vid 22 års ålder medicine doktor och samma år läkare åt kung Charles I. 
1689 blev han president för Royal College of Physiscians. Astrologi och 
horoskop var således accepterade vetenskaper inom de högsta lärda kretsar.24 

Kriser och kritiska dagar 
Förmågan att förutsäga förloppet och utgången av en sjukdom var viktiga 
både för läkare och patient under antiken och fram till renässansen. I tider 
när möjligheterna att ställa rätt diagnos och att ge effektiv behandling var 
ytterst begränsade var skickliga prognostiker uppskattade. Erfarna läkare 

                               
22 Henning, Hans: Historia von D. Johann Fausten, Neudruck des Faustbuches von 1587. 
Leipzig 1982. 
23 Osler, William: A way of Life. New York 1951, s. 69. 
24 Kalff, Sabine: Eine zu elitäre Wissenschaft. Astrologishe Verfaren als Ausweis 
medizinischer Gelehrsamkeit von Thomas Bodier bis Giovanni Antonio Magni. I Mulsow, 
Martin, Rexroth, Frank: Was als wissenschaftlich gelten darf Praktiken der Grenzziehung in 
gelehrten Milieus der Vormoderne. Frankfurt am Main 2014, s. 156─157. 
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hade med tiden lärt sig vilka sjukdomstecken som var gynnsamma och vilka 
som tydde på att patienten inte skulle överleva. Grekerna hade två ord för 
tid, chronos, som var den kronologiska tiden och kairos, som var den gynn-
samma tiden för att till exempel börja en behandling. 

Hippokrates gav i Prognosis många exempel på vilka symptom som 
tydde på att patienten skulle dö. I Epidemiarum angav han hur många dagar 
som förflyter från utbrottet av en sjukdom tills ett visst sjukdomstecken up-
penbarade sig, till exempel feber, diarré, kräkningar eller att patienten dog. 
Uppgifter av detta slag, först baserade på observationer, tolkades sedan ge-
nom tidens fascination för siffermystik i kvasimatematiska teorier om gynn-
samma och ogynnsamma dagar. 

Genom sina skrifter De crisis, (Om kriser) och De diebus decretoriis (Om 
kritiska dagar) påverkade Galenos den astrologiska medicinen i över 1000 
år. Vid en kris, som inträffade i sjukdomsförloppet, tänktes kroppen göra sig 
av med ämnen som orsakade sjukdomen genom svettning, kräkningar och 
diarréer. Om tidpunkten för krisen kunde förutses så kunde läkare förbereda 
patienten så att det skulle bli en gynnsam kris, en positiv vändning i sjuk-
domsförloppet. I ogynnsamma fall ledde krisen till en försämring och att 
patienten dog. 

Ända fram till på 1940-talet, då antibiotika började användas, väntade lä-
kare, patienter och anhöriga på den kris som kom på sjunde dagen av en 
lunginflammation med hastigt temperaturfall och svettningar. Krisen innebar 
att patienten överlevde. 

Uppfattningen om att det fanns kritiska dagar var väl känd redan av de 
Hippokratiska läkarna. De kritiska dagar ansågs kunna förutsäga prognosen 
framför allt vid febersjukdomar. Galenos såg ett samband mellan krisen och 
månens rörelser. Han ansåg att den sjunde, fjortonde och tjugonde (inte tju-
goförsta) dagen var de viktigaste kritiska dagarna. Månen påverkade ju ebb 
och flod och menstruationen, då kunde den också ha kraft att påverka männi-
skans sjukdomar. Medeltidens läkare måste därför känna till månens faser 
och månkalendrar förknippades med läkare. 

Med tiden utvecklade sig ett oerhört komplicerat system att räkna ut kri-
tiska dagar, så en kalender var säkert nödvändig. De dagar läkaren hade att ta 
hänsyn till var för det första dies indicatorii, det var dagar som man av erfa-
renhet visste föregick viktiga förändringar i patientens tillstånd. På en sådan 
dag skulle läkaren vara särskilt uppmärksam på vad som komma skulle. De 
dagar när förändringen skedde kallades dies critici. Däremellan liggande 
dagar kallades dies intercalares eller intercurrentes. Om en kris inträffade då 
betraktades den som särskilt elakartad. Till sist fanns det också dies medici-
nales, då man kunde behandla med läkemedel, som ofta hade mycket kraf-
tiga biverkningar. Anledningen till att behandlingen endast skulle ges på 
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sådana dagar var att naturens självläkande krafter inte skulle störas under 
andra dagar, utan sjukdomens spontanförlopp skulle kunna observeras.25 

Ända in på 1800-talet intog komplicerade spekulationer om feber en stor 
plats i den medicinska litteraturen. Ett av de allra största arbeten som skrivits 
om feber utkom mellan 1799 och 1815, då Johan Christian Reil gav ut ett 
mer är 3000 sidor stort verk i fem band.26 Reil var den stora förebilden för 
professorn i medicin Israel Hwasser i Uppsala, som presiderade vid 36 dis-
putationer om feber. Han gav också ut Läran om feber I och II.27 

Medeltidens läkare var starkt påverkade av astrologi samtidigt som Ga-
lenos var deras stora förebild inom medicinen. Vad Galenos hade skrivit 
gällde som sanning, även om den egna erfarenheten talade ett annat språk. 
Galenos tillskrevs åsikter som han egentligen aldrig uttryckt. Redan under 
medeltiden fanns det kunniga astrologer som ansåg att han hade en mycket 
ytlig och felaktigt uppfattning om astrologi. Det finns nutida forskare som 
har förvånats över att Galenos, som alltid förespråkade en rationell medicin, 
baserad på noggranna observationer, kunde omfatta astrologisk vidskepelse. 
Genom datoranalys av ord hämtade ur Thesaurus Linguæ Græcæ med an-
knytning till astrologi, som till exempel astrologi, zodiak, ascendent, astro-
nomi och planet har det visats att Galenos använt sådana ord mycket spar-
samt i sina skrifter och ibland i sammanhang helt irrelevanta för astrologi. 
Han anses ha använt astrologi så att det skulle passa ihop med hans skrift om 
de kritiska dagarna och därmed få dessa att accepteras av de rika och infly-
telserika astrologitroende romare som var hans patienter. Hans astrologiska 
åsikter är bara påklistrad retorik, som inte kan förta värdet av hans nog-
granna sjukdomsbeskrivningar.28 

Uroskopi 
Uroskopi betyder att man inspekterar urinen, framför allt med avseende på 
färg och konsistens men också att man bedömer hur den luktar och ibland 
även hur den smakar. Sådana undersökningar finns beskrivna på lertavlor 
från sumerisk och babylonisk tid, alltså från 4000 år före vår tideräkning. 
Hippokrates använde uroskopi enbart för att kunna ställa en prognos för 
patienten, medan Galenos 500 år senare beskrev uroskopi som en diagnos-
tisk metod vid sjukdomar i njurar, urinblåsa och urinrör. Metoden utveckla-
des sedan vidare av läkaren Theophilus Protospatharius, som var läkare vid 
den bysantinske kejsaren Heraclius hov (610─641). Theophilus, eller Phila-

                               
25 Berends, Carl August-Wilhelm: Handbuch der praktischen Arzneiwißenschaft oder der 
speciellen Pathologie und Therapie. Berlin 1827. 
26 Reil, Johan Christian: Über der Erkenntnis und Cur der Fieber. Halle 1799─1815. 
27 Hwasser, Israel: Läran om feber I och II. Uppsala 1839─1844. 
28 Cooper, Glen M.: Galen and Astrology: A Mésalliance. Early Science and Medicine 2011, 
s. 120─146. 
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retus som han också kallade sig, räknas som en av den moderna urologins 
föregångare. Han ansåg att uroskopi skulle kunna användas för att diagnosti-
cera sjukdomar i hela kroppen inom ramarna för Hippokrates och Galenos 
humoralteorier. I sin skrift De urinis räknade Theophilus upp 20 olika färger, 
som var och en betydde att patienten led av specifika sjukdomar. Grön urin 
är ett illavarslande tecken som varslar om en förestående död. Den enormt 
inflytelserike Avicenna vidareutvecklade Theophilus tankar i Canon medi-
cinæ [Wallersamlingen 25]. 29 Avicenna ansåg att grön urin betydde en oba-
lans i temperamentet med en dominans av den svarta gallan med melankoli, 
som var mest livshotande (se även avsnittet om Gustav Vasas sjukdom och 
död). 

Under renässansen fick uroskopi ett genombrott genom den tyske läkaren 
Johannes de Kethams Fasiculus Medicinæ som först funnits i olika avskrifter 
och som trycktes första gången 1491.30 Boken blev en bästsäljare och tryck-
tes i många upplagor. Den är den första tryckta bok som visar anatomiska 
bilder. Urinen skulle helst bedömas i speciella glasbehållare utformade för 
att likna urinblåsan så mycket som möjligt. En sådan flaska kallades matula 
och blev med tiden så känd att den blev en symbol för läkarna och avbild-
ningar användes till och med som skyltar för läkarmottagningar. Ketham 
introducerade ett hjul med olikfärgade matulæ, där patienten själv kunde 
diagnosticera sin sjukdom. 

Uroskopin utvecklades sedan ytterligare av tidens mest betydande medi-
cinska skola, den i Salerno. Gilles de Corbeil (1140─cirka 1224)  var läkare 
åt kung Philippe-August av Frankrike (1165─1223). Corbeils skrift om 
uroskopi, Carmina de Urinarium Indiciis (Sånger om urinundersökningar) 
publicerades på vers för att texten skulle vara lättare att lägga på minnet. 
Första upplagan kom 1505 men följdes sedan av flera, som också översattes 
till många språk.31 Översättningarna gjorde det möjligt för inte latinkunniga 
att kunna anamma denna enkla undersökningsteknik och många charlataner 
och outbildade kvacksalvare lockade till sig patienter. Många handkolore-
rade verk gavs ut föreställande matulæ med urin av olika kulörer, ofta i så-
dant format att läkare lätt kunde ha med sig färgkartan vid sjukbesök. Det 
gick inte att åstadkomma bilder med exakt lika färgnyanser, utan bilden 
kompletterades ofta med att det anges att en viss färg var till exempel stjälk-
liknande. 

 

                               
29 Avicenna: Canon. Venedig. Pierre Maufer, Nicolaus de Contugo et socii 1483. 
30 Ketham, Johannes: Fasciculus medicinæ. Venedig 1491, s. 5172─5178. 
31 Corbeil, Gilles de: Carmina de Urinarium Indiciis. Lyon 1505 [Wallersamlingen 231]. 
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Figure 11. Uroskopitavla i form av ett träd omgivet av matulæ. Texten i den yttre 
cirkel beskriver urinens färg. I de sju cirklarna som hänger från trädet anges "digest-
ionen" av urinen. Den översta cirkeln motsvarar ett perfekt tillstånd. I den yttersta 
cirkeln anges urinens färg. Vid den sjunde flaskan uppifrån på högra sidan står tex-
ten Viridis vilket betyder grön. Innanför den står skrivet ut caules, vilket betyder 
stjälkfärgad. Gustav Vasas urin var grön den närmaste tiden innan han dog. Bild ur 
Ketham Fasciculus medicinæ [Wallersamlingen 5179]. 

År 1220, när de flesta av västerlandets läkare baserade sina diagnoser på 
urinundersökningar, gav en engelsk läkare i Marseille, William engelsman-
nen eller Guillemus Anglicus, ut en liten skrift med den provocerande titeln 
De urina non visa (titeln syftar på att urinen inte behöver undersökas). Han 
ville ge sina kolleger en bättre metod att bedöma patientens urin och tillstånd 
än genom uroskopi. Planeternas banor styrs av Gud och var för alltid givna 
och förutsägbara. De kunde därför också användas för att förutsäga patien-
tens framtid. Inte heller med den metoden behövde patienten själv vara när-
varande vid konsultationen. William redovisar, som prov på tillförlitligheten 
av detta, ett fall där han hade förutspått att patienten skulle dö efter två må-
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nader och åtta dagar, vilken också visade sig stämma. De urina non visa 
spreds i många avskrifter och ingick i kurslitteraturen vid medicinstudierna i 
Bologna 1405. Skriften fick också stor spridning i religiösa kretsar, speciellt 
bland tiggarmunkar.32 

Ett känt fall av urindiagnostik gäller hertig Albrecht Friedrich av Preus-
sen. Han hade sedan barndomen visat tydliga tecken på sinnessjukdom. När 
han vid 18 års ålder blev hertig 1572 visade det sig snart att han var oför-
mögen att regera sitt hertigdöme. Otaliga läkare kallades in för att försöka 
bota honom men förgäves. I mars 1574 skickades ett urinprov från patienten 
till den berömde paracelciske mirakeldoktorn och alkemisten Leonard 
Thurneisser (1530─1596) vid hovet i Brandenburg. Thurneisser kunde ge-
nom att undersöka urinen konstatera att Albrech Friedrich led av en inre 
fruktan och skräck tillsammans med bittert humör och djup förstämning. 
Detta orsakade hertigens melankoli, vilket i sin tur orsakade bristande aptit, 
darrningar, hjärtklappningar och en överlastning av mjälten. Han kunde inte 
bota hertigen med mindre än denne kom till Berlin för en kur direkt under 
Thurneissers överinseende. Hertigen kom emellertid aldrig till Berlin. Ingen 
kunde bota honom utan han dog sinnessjuk 1618.33 

Uroskopin hade sin blomstringsperiod under senmedeltiden och renässan-
sen, men råkade så småningom i vanrykte på grund av att metoden missbru-
kades. Kvacksalvare och mindre nogräknade läkare började, mot rundlig 
betalning och utan att undersöka patienten, bedöma hans nuvarande och 
framtida hälsa enbart genom att inspektera urinen. Sedan den engelske läkare 
Thomas Brian 1655 publicerat en starkt kritisk skrift om The pisse-prophet 
försvann praktiskt taget användningen av uroskopi.34 

Läkeväxter 
Läkemedel från växtriket har använts i många tusen år. Ett standarverk under 
mer än 1500 år var De materia medica av Pedanius Dioscorides (omkring 
40─90 efter vår tideräkning). Han var en grekisk läkare som följde kejsar 
Nero på hans resor i det romerska imperiet och samlade då in över 600 väx-
ter och angav deras medicinska användning. Varje läkare måste också vara 
en skicklig botanist. Göran Wahlenberg (1780─1851),  professor på Linnés 
lärostol, var den siste i Uppsala som kombinerade både medicin och botanik, 
även om den senare i kombination med en dragning åt homeopati övervägde. 

                               
32 Moulinier, Laurence: William the Englishman´s De urina non visa and its fortune. Medical 
prognosis in the Middle Age. London 2012. 
33 Midelfort, H. C. Erik: Mad princes of renaissance Germany. University of Virginia 1994, s. 
73─93. 
34 Brian, Thomas: The pisse-prophet or, certain pisse-pot lectures. Wherein are newly discov-
ered the old fallacies, deceit, and jugling of the pisse-pot science ... London 1655. [Waller-
samlingen 1453]. 
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Länge levde också signaturläran kvar. Den innebar att form eller färg på 
växten skulle likna yttringarna av den sjukdom den avsågs att bota. Så an-
sågs till exempel lökarna av orkidéer bra mot lidande i testiklarna och gula 
växter bra mot sjukdomar i levern. 

En del av de läkemedel som rekommenderades var inte lätta att få tag i för 
vanligt folk. Klapprat guld, smaragd, safir och sönderstötta pärlor, som 
ingick i en del ordinationer var inte något som vem som helst kunde få tag 
på. Inte heller "pillulæ sine quibus esse nolo", eftersom det inte angavs vad 
de innehöll i de få läkarböcker som fanns i Sverige på den tiden ["piller som 
jag inte skulle vilja vara utan"; i europeiska farmakopéer anges att de inne-
höll aloe, vindeväxt, kolokvint och rabarber]. 

Bruket av avföring från människor och djur som medicin finns belagt re-
dan under antiken. Galenos föreskrev en blandning av honung och exkre-
ment från människa vid halsfluss. I den första svenska farmakopén Phar-
macopoeia Holmiensis från 1686 ingick många recept som innehöll avfö-
ring. Genom Linnés kritiska granskning av läkemedlen försvann avföring 
och ädelstenar från den nya Pharmacopoea Svecica, men det var inte förrän 
1775. 

Alkohol och det femte elementet 
Aristoteles och Empedokles före honom tänkte sig att allt var uppbyggt av 
fyra element eller beståndsdelar – luft, vatten, eld och jord. Dessa element 
har inneboende egenskaper, som genom att kombineras med varandra ger 
upphov till allt som finns på jorden. Luft är varm och fuktig, eld varm och 
torr, jord kall och torr och vattnet är kallt och fuktigt.  Till detta kom ett 
femte element, som Aristoteles kallade eter. Etern var det himmelska ele-
mentet och var oföränderligt. 

Under medeltiden översattes många böcker som behandlade alkemi och 
farmakologi från arabiska till latin. Fram till 1500-talet är inte mindre än 385 
sådan manuskript kända. Läkare och alkemister i Italien, framför allt i Sa-
lerno, hade läst om destillering i dessa manuskript. En av grundarna till den 
berömda skolan i Salerno, magister Salernus (död 1167) anses vara en av de 
första som beskrev fraktionerad destillation av vin för att framställa alkohol. 
Alkohol har fått sitt namn efter arabiskans bestämda artikel al och kuhul 
eller kohl, ett fint metalliskt pulver som användes att svärta ögonlocken med. 
Det bestod av antimonsulfid (Sb2S3) och användes också vid framställningen 
av alkohol. 

Även biskopen i Regensburg Albertus Magnus (~1200─1280) ägnade sig 
åt naturvetenskapliga experiment. I en skrift som tillskrivits honom, De 
secretis mulerium, angav han två recept för framställning av alkohol. Han 
tillsatte osläkt kalk, vinsten, svavel och koksalt till gammalt vin och fick 
efter upphettning och kondensation fram något som kallades aqua ardens, 
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som betyder brännande vatten. Man testade nämligen resultatet av distillat-
ionen genom att hälla några droppar på en bit tyg och sedan antända vätskan. 
Destillation bygger på att alkohol kokar redan vid 78,3 grader och avdunstar 
därmed, medan vatten och andra ämnen blir kvar i kärlet. 

Genom upprepade destilleringar erhålles så småningom aqua vitæ. De 
som framförallt ägnade sig åt detta var Raimundus Lullus och Johannes de 
Rupe Scissa.  I sin skrift De consideratione quintæ essentiæ (av latinets 
quinque, som betyder fem) hävdade Rupe Scissa att han funnit det femte 
elementet. Det gäller att söka livets rot som är oförstörlig; det ting som för-
håller sig till kroppens fyra element såsom himlen förhåller sig till de fyra 
elementen, det vill säga vår kropps quintæ essentiæ eller coelum humanum – 
den mänskliga himlen. Han skriver: 

Vet säkert, att dagens filosofer och medicinare är fullständigt okunniga om 
denna quintessens, dess existens och dygd. Men jag ska med Guds hjälp av-
slöja dess mäktighet.35 

För att förstärka effekten tillsattes guld. Guld kan upplösas i en blandning av 
salpetersyra och saltsyra (kungsvatten). Om man förtunnar denna lösning får 
man aurum potabile (drickbart guld), som användes som ett universalmedel 
mot i stort sett alla krämpor och åkommor. Rupe Scissa destillerade och 
blandade också växtdelar, människoblod, antimon och urin i sin quintessens, 
men de blandningarna blev förståeligt nog aldrig lika populära som guld-
drycker.36 

Peder Månsson översatte Rupe Scissas skrift till svenska och lät trycka 
den i sin Läkebok. Liffsens vatten, som Månsson kallar det, var verksamt mot 
nästan alla tänkbara tillstånd; spetälska, pest, tandvärk, sår och trolldom. Av 
speciellt intresse är att det anges vara bra för melankoli. Då ska liffsens vat-
ten tillsättas en blandning av många växter och mineraler: Epythimi (timjan), 
Cuscuta europæ (nässelsnärja, en parasitväxt), Myrraboli Indi (en stenfrukt 
av släktet Terminalia av ostindiskt ursprung), Turbith (vindeväxt), sennetz-
blad (sennablad), lapis lazuli och lapis armenicus (troligen kopparsulfat) och 
ytterligare några oidentifierade ämnen.37 

Upptäckten av en ny medicin leder ofta till en övertro på dess positiva ef-
fekter. Så var det också med aqua vitæ. Michael Savonarola (1384─1464), 
farfar till den kände teologen i Florens, var livmedicus till fursten Este. Han 
skrev en avhandling om aqua ardens där han berättade om många kända 

                               
35 Rupe Scissa, Johannes: De consideratione quintae essentia rerum omnium. Basel 1561, s. 
21. [Wallersamlingen 5180]. 
36 Multhauf, Rudolf: John of Rupescissa and the origin of medical chemistry. Isis 1954, s. 
359─367. 
37 Klemming, Gustaf Edvard: Per Månssons Läkebok. Svensk Forntidskrift band 26, 
1883─1886, s. 411─445. 
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män som levt ett långt liv tack vare att de använt den undergörande medici-
nen. 

Under första hälften av 1300-talet började brännvin användas i Sverige. 
En borgare i Lund nämns som Hennichius dictus Brænnewatn i en urkund 11 
september 1348 som handlar om en gåva till kyrkan. Liknande personnamn i 
Tyskland gör att man kan anta att han hade som yrke att tillverka och sälja 
brännvin.38,39 Digerdöden på 1350-talet innebar det stora genombrottet för 
alkohol som läkemedel. Det var emellertid först med Paracelsus som själva 
ordet alkohol började användas. På 1400-talet upptäcktes att man också 
kunde jäsa och destillera säd till aqua vitæ, vilket innebar att nordliga länder 
som Sverige kunde tillverka sprit med utnyttjande av inhemska råvaror. Un-
der Gustav Vasas tid användes denna medicin i så stor skala att kungen fann 
sig föranlåten att försöka begränsa konsumtionen, dock med måttlig fram-
gång.40  

                               
38 Sundqvist, Birger: Hennichius Braennewatn. Funderingar kring ett medeltida personnamn. 
Ortnamnssällskapets årsskrift 1954, s. 54. 
39 Svenskt diplomatarium 1348, 6: 1─4. 
40 Forbes, Robert Jacobus: Short history of the art of destillation. Leiden 1948. 
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Paracelsus 

En läkare som kom att få stor betydelse för att den gamla humoralpatologin 
övergavs var Paracelsus eller som han egentligen hette, Theophrastus 
Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1491─1542). Med namnet 
Paracelsus ville han markera att han ansåg sig jämbördig med den romerske 
författaren Celsus, som omkring år 100 efter Kristus gav ut en översikt över 
sin tids medicin – Om medicinen. Hans far var läkare vid gruvorna i 
Augsburg och därifrån fick Paracelsus ett stort intresse för metaller och al-
kemi. Efter utbildning till läkare i Italien levde han ett kringflackande liv i 
hela Europa och han sägs också ha befunnit sig i Sverige under Kristian Ty-
ranns tid. 

Paracelsus uppges på midsommardagen 1527 ha kastat Avicennas Canon 
på midsommarbålet. Han förkastade helt humoralpatologin som i Galenos 
efterföljd dominerade hela den dåtida medicinen. Det gav honom epitetet 
"medicinens Luther". Liksom Luther förkastade den rådande katolska läran 
förkastade Paracelcus skolmedicinen. Han ansåg att kloka gubbar och gum-
mor, som litade mera på sin egen erfarenhet var överlägsna de lärda profes-
sorerna vid universitetet. Yttranden som inte gjorde honom populär inom 
den etablerade världen var till exempel: 

Som jag vill och inte ni vill, ni herrar av Paris, av Montpellier, av Schwaben. 
Ända in i det bortersta skrymsle skola hundarna pinka på eder. Jag säger eder, 
mina hårstrån på nacken vet mer än ni och alla edra skribenter, och mina sko-
snören äro lärdare än eder Galenos och eder Avicenna.41 

Med sitt intresse för kemi, eller snarare alkemi, banade han emellertid vägen 
för en ny syn på medicinen, det som kom att kallas "iatrokemi". Han ansåg 
att salt, svavel och kvicksilver var naturens viktigaste beståndsdelar och han 
använde metaller i sina kurer. 

Ett begrepp som Paracelsus ofta använde är det "tartariska" och "tartarus". 
I första hand var det sjukdomar som förlöpte med bildningar av fällningar 
eller stenar som gikt, njursten eller gallsten. Men lungsjukdomar kunde 
också vara tartariska. Karakteristiskt för Paracelsus sätt att se på sina läkar-
kolleger var hans yttrande: "Och varje läkare som inte känner igen tartarus, 
han tittar i skiten med lika kloka ögon som en kalv som tittar ut genom 

                               
41 Fåhræus, Robin: Läkekonstens historia I. Stockholm 1944, s. 315. 
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dörrn". Även om det inte går att förstå hans tankar om tartarus, förebådade 
han i alla fall de tider då medicinen utnyttjade kemi i diagnostiken.42 

 
Figure 12. Paracelsus. Gravyr från cirka 1645. UUB ID 19840. 

Paracelsus var också en stark anhängare av signaturläran: växter som liknade 
det organ där sjukdomen var lokaliserad botade också dess sjukdomar. Blå-
sippans blad hade samma form som levern och ansågs därför bota leversjuk-
domar. 

De flesta av Paracelsus skrifter trycktes inte förrän efter hans död och 
man märker heller ingen påverkan från honom på de läkare som behandlade 
Gustav Vasa och hans söner för deras sjukdomar. Vid det danska hovet där-
emot var en ivrig anhängare av Paracelsus livläkare i mer än 30 år. Det var 
Peder Sörensen alias Severinus, som studerat paracelsismen vid tyska uni-
versitet.  Paracelsus anses ha haft stort inflytande under lång tid efter sin död 
och åberopas fortfarande av utövare av alternativ medicin. Paracelsismen 
fick också flera anhängare vid hoven i Europa än bland de utbildade läkarna. 

                               
42 Haeser, Heinrich: Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der Volkskrankheiten. Jena 
1845. 
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Synen på sinnessjukdom under antiken och medeltiden 
Synen på sinnessjukdom eller vansinne under antiken och medeltiden var 
sammansatt av impulser från gamla testamentet, det antika Grekland och 
från kristendomen, som var en blandning av de föregående. 

Mycket berömd och citerad under renässansen är scenen i fjärde kapitlet i 
Daniels bok när kung Nebukadnesar berövades sitt förstånd. Han var härs-
kare över Babylon och trodde att all hans makt och härlighet var hans egen 
förtjänst. Straffet från Jahve för detta övermod var att han miste sitt förstånd 
och tvingades leva bland markens djur och äta gräs tills han åter underkas-
tade sig Jahves vilja. Då, efter sju år, återfick han tronen. Vansinnet sågs 
således i gamla testamentet som ett Guds straff. 

I nya testamentet är det, i stället för synden emot Gud, onda andar som 
tagit sin boning i människan när hon blivit vansinnig. I Markusevangeliet 
5:1–17 berättas om hur Jesus driver ut dessa andar: 

De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur bå-
ten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande 
och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre 
binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han 
hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna, och ingen kunde få bukt med ho-
nom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek 
och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han 
fram och föll ner för honom och ropade högt: 'Vad har du med mig att göra, 
Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!' 
Jesus hade nämligen just sagt åt honom: 'Far ut ur mannen, du orena ande!' 
Nu frågade han: 'Vad heter du?' Mannen svarade: 'Legion heter jag, för vi är 
många.' Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. 

Nu gick där en stor svinhjord och betade på bergssluttningen. Andarna 
bad honom: 'Skicka bort oss till svinen, så kan vi fara in i dem!' Det lät han 
dem göra. Och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjor-
den rusade utför branten ner i sjön. Omkring två tusen djur var det, och de 
drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade alltsammans i 
staden och ute på landet, och folk gick för att se vad som hade hänt. De kom 
till Jesus och såg den besatte, han som hade haft legionen i sig, sitta där klädd 
och vid sina sinnen, och de blev förskräckta. Och ögonvittnena berättade vad 
som hade hänt med den besatte, och om svinen. Då uppmanade de Jesus att 
lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt 
att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det utan sade: 'Gå hem 
till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig, hur han 
förbarmade sig över dig.' Då gick mannen sin väg och lät alla i Dekapolis 
höra vad Jesus hade gjort med honom, och överallt häpnade man. 

Jesus drev ut onda andar vid ytterligare flera tillfällen: 

Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han bo-
tade honom, så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av 
häpnad och sade: 'Är han kanske Davids son?' (Matteus 12: 22). 
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Figure 13. Jesus driver ut en ond ande. Ur Niels Hemmingsens Postille 1576. Foto 
Kart- och bildenheten, Uppsala universitetsbibliotek, UUB. 

I det antika Grekland uppfattades människan som en stark och självständig 
person. Om hon drabbades av vansinne berodde det på att passioner stört den 
själsliga harmonin. Längtan efter ära eller skönhet förde henne bort från 
förnuftet. Just stoltheten var viktig. I Sofokles drama Ajax blev Ajax djupt 
förolämpad när Odysseus och inte han själv fick överta Achilles rustning 
efter dennes död. Athena förmörkade hans sinne och han gav sig ut och ja-
gade en flock får, som han dödade i tron att de var hans fiender Odysseus 
och Agamemnon. När han återvann sitt förnuft var han täckt av blod och när 
han insåg vad han gjort begick han självmord hellre än att leva med skam-
men. 

Enligt Hippokrates och Galenos berodde sinnessjukdom på rubbningar i 
kroppssafterna.  Om man drabbades av melankoli eller mani berodde på om 
det fanns ett överskott eller underskott av svart galla eller slem. Frenitis 
(hjärnfeber eller frenesi) var enligt Hippokrates ett vansinne som berodde på 
feber (jämför frenetisk), medan mani inte var förenad med feber. Hippokra-
tes ansåg inte att hysteri var en mental sjukdom utan berodde på att livmo-
dern trängt upp i kroppen och vandrade omkring där. Han skriver inte att 
hysteri kan ha sexuella orsaker, men han kanske intuitivt förstod det så ef-
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tersom han tillrådde giftermål som botemedel. (Hertig Magnus sjukdom 
ansågs också bero på brist på familjelycka, se det avsnittet). 

Epilepsi ansågs av de antika grekerna vara en helig sjukdom, som be-
rodde på att hjärnan blivit varm och våt och utsatts för sydliga vindar. Den 
rationelle Hippokrates, som ville avlägsna medicinen från vidskepelse och 
gudatro, var mycket kritiskt till att epilepsi kallades den heliga sjukdomen. I 
boken med samma namn skrev han (fritt översatt) att han inte ansåg den vara 
heligare än någon annan sjukdom utan hade en naturlig orsak, liksom alla 
andra. "De personer som först angav att epilepsi var en helig sjukdom före-
faller mig ha varit bedragare och charlataner, av samma sort som de som nu 
med stor fromhet döljer sin oförmåga att erbjuda någon förklaring". 

Hur fragmentarisk Hippokrates syn på sinnessjukdomar än var, var den 
ändå ett aktningsvärt försök att ge en bild av människan, inte bara som sam-
mansatt av olika kroppsdelar utan som en helhet. Han har därför sagts ha 
skrivit de första raderna i det första bladet i medicinsk psykologi, ett blad 
som inte skulle få några flera rader på mycket lång tid.43 

Rom var under tiden närmast före kristendomens genombrott mycket tole-
rant mot psykiskt avvikande människor. Cicero (106─43 f. Kr.) var visserli-
gen inte läkare men skrev ändå om människans själsliv. I den tredje boken 
av Samtal i Tusculum sägs i Ebbe Lindes översättning: 

Detta är väl egendomligt, Brutus: vi består av kropp och själ; kroppens vård 
är vi mycket måna om, en hel vetenskap ägnar sig åt att bota dess sjukdomar 
och den anses så förnämlig att man tillskriver de odödliga gudarna dess upp-
komst. Men själens lyten och åkommor – dem tar nästan ingen lika hårt. De 
får komma och gå som de behagar, där ropar man inte på förebyggande hy-
gien; inte heller är vid utbruten ohälsa hjälp från utomstående lika populär, 
snarare är allt vad själsläkekonst heter tämligen misstänkt och illa sedd av de 
flesta. Kan det bero på att vi uppfattar kroppens obehag och lidande med sjä-
len, men inte själsliga med kroppen? När själssjukdomar sätter an, måste sjä-
len bedöma dem själv, och är den sjuk så bedömer den rimligtvis sämre.44 

Aulus Cornelius Celsus var en annan romersk författare (född efter 27 f. Kr. 
och död omkring år 37 e. Kr.). Det åttonde kapitlet av hans tredje bok De re 
medica behandlar mentala sjukdomar. Han anslöt sig i stort till Hippokrates 
och delade in sjukdomar i lokala och generella (totius corporis). Galenskap 
tillhörde den senare kategorin, vilket var ett viktigt konstaterande. Det var 
förmodligen första gången det påpekas att en själslig sjukdom påverkar hela 
personligheten. Han beskrev också i detalj syn- och hörselhallucinationer. 

Celsus ansåg att det kunde vara nödvändigt att använda våld mot vansin-
niga människor och förespråkade att de skulle spännas fast med bojor, något 
som levt kvar till våra dagar. Det ansågs också kunna vara av nytta att plöts-
ligt skrämma den sjuke. Skrämsel och till och med tortyr skulle kunde få den 
                               
43 Zilboorg, Gregory: A history of medical psychology. New York 1941, s. 50. 
44 Cicero, Marcus Tullius: Samtal i Tusculum III. Stockholm 1971, s. 7. 
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sjukes förnuft att återvända. Vissa patienter skulle, i samma syfte, hållas i 
totalt mörker. 

En under senmedeltiden och renässansen mycket spridd bok var De pro-
prietatibus rerum, författad på 1200-talet av fransiskanermunken Bart-
holomæus Anglicus. Den spreds i avskrifter till alla europeiska universitet 
och användes i undervisningen. Den trycktes första gången 1470 och över-
sattes till många språk. År 1500 hade den redan kommit ut i 20 upplagor. 
Kapitlen om sinnessjukdomar återger den traditionella åsikten att de är bero-
ende på rubbningar av de fyra kroppssafterna. Behandlingen består därför i 
försök att återställa balansen genom åderlåtning, laxering och framkallande 
av kräkningar. Bartholomæus använde den klassiska indelningen i melan-
koli, som omfattade det som nu kallas ångesttillstånd, hypokondri, depress-
ioner och vanförställningar, galenskap och mani, garynge (stirrande) och 
glömska, som inkluderade demens samt frenesi eller delirium. 

Beskrivningen av galenskap eller madness är så typisk för Bartholomæus 
och därmed också många läkares syn på humoralvätskornas inverkan på 
människan att den förtjänar att återges ordagrant. Sinnessjukdomar var bero-
ende på rubbningar i vätskornas inbördes balans och behandlingen syftade 
till att återställa den balansen. Han gjorde också ett försök att lokalisera men-
tala funktioner till distinkta platser eller celler i hjärnan. I behandlingen 
ingick att glädja och uppmuntra den sjuke med musik och andra avledande 
sysselsättningar. Om inte det och laxeringar hjälpte kunde de bli hjälpta av 
kirurgi, på vad sätt angavs dock inte. 

Texten här är hämtad från den upplaga av De proprietatibus rerum, från 
1582, som ingår i Wallersamlingen vid Carolina Rediviva [ID 19383]. Språ-
ket är där "moderniserat" jämfört med tidigare upplagor. "w" skrivs oftast 
med "u". 

Amentia and madness is all one as Plato saith, Madness is infection of the 
formost cel of the head, with priuation of imagination, lyke as melancholy is 
the infection of the middle cell of the head, with priuation of reason, as Con-
stantinus saith in libro de Melancholia. Melancholia (saith he) is an infection 
that hath mastry of the soule, the which cometh of dread and of sorrow [Con-
stantinus Africanus (död före 1098) var en benediktinmunk i Monte Cassino, 
som översatte många medicinska skrifter från arabiska till latin]. And these 
passions be diuerse after the diuersity of the hurt of their workings: for by 
madnesse that is called Mania, principally the imagination is hurt. And in the 
other reason is hurt. And these passions come somtime of melancholy meats, 
& somtime of drinke, of strong wine, that burneth the humours, & turneth 
them into ashes, somtime of passions of the soule, as of businesse & great 
thoughts, of sorrow, & of to great studie, & of dread: sometime of the biting 
of a woode hounde, or of some other venimous beast: sometime of corrupt 
and pestilent aire that is infect: somtime of the mallice of a corrupt humour, 
that hath the mastry in the bodie of a man prepared to such sicknesse: and as 
the causes be diuerse, the tokens and signes be diuers. For some cry & leape, 
& hurt & wound themselues & other men, & darken and hide themselues in 
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priuy & secret places: of whole whose disposition & difference it is rehearted 
before in the fifth booke, where it is treated of the passion of the braine. The 
medicines of them is, that they be bound, that they hurt not themselues and 
other men. And namely, such shall be refreshed & comforted, & withdrawn 
from cause & matter of dread & busie thoughts. And they must be gladded 
with intruments of musick, & some deale be occupied. And the last, if purga-
tions & electuaries suffice not, they shal be holpe with craft of Surgery. 

En av sin tid mest berömda författare var spanjoren Jean Luis Vives 
(1492─1540). Han var en av renässansens nytänkare, som under sin utbild-
ning i Paris på 1510-talet tog avstånd från den skolastiskt präglade undervis-
ningen och från angreppen på Aristoteles filosofi. Skolastik (eg. skolveten-
skap), är enligt Nordisk Familjebok 1957 en term, som brukas som samma-
fattande beteckning för det medeltida tänkandet inom det teologiska och 
filosofiska området, huvudsakligen under perioden 800‒1500. Uttrycket 
skolastik är emellertid mångtydigt, då det syftar till såväl tankeinnehåll som 
till själva metoden. Eftersom den föreföll humanismens företrädare alltför 
subtil och tillspetsad samt därtill ofta inriktad på formella problem av ringa 
betydelse, fick uttrycket skolastik en viss förklenande innebörd. I De anima 
et vita, som gavs ut i Basel 1538, skrev Vives om sinnessjukdom och under-
strök att de sjuka först och främst är människor, individer som måste räddas 
och behandlas med stor varsamhet. Om tvång och kedjor måste användas, 
måste dessa medel användas så att den sjuke inte blir ännu våldsammare. 
Dionysios Beurræus, Erik XIV:s lärare och förtrogne, befann sig 1538 i Ba-
sel som då endast hade 6000 invånare, Han träffade kanske då Vives och 
blev bekant med hans läror. 

Ytterligare en välkänd bok var Oculta naturæ miracula, vars författare 
var Levinus Lemnius (1505─1568), far till Vasakungarnas läkare Wilhelm 
Lemnius. Han var en mycket berömd läkare, filosof och teolog i Holland. 
Även han anslöt sig helt till humoralpatologin och hävdade med kraft att 
sinnessjukdomar och epilepsi inte hade övernaturliga orsaker. 

Den förste som försökte införa en systematisk klassifikation var Felix 
Platter (1536─1614). Han var också den förste som rapporterade att späd-
barn som dött i vad som nu kallas plötslig spädbarnsdöd hade en förstorad 
thymus, något som man nu vet att alla spädbarn har. Förmodligen var han 
också den förste som påpekade det välbekanta fenomenet att unga medi-
cinstudenter tror sig ha den sjukdom de just studerar. Platter gick in i de 
grottor där de vansinniga förvarades och vistades en tid med dem. Han var 
övertygad om att de var besatta av onda andar, och angav med ledning av 
sina iakttagelser en indelning i fyra grupper: Mentis imbecillitas (mental 
brist eller demens), mentis consternatio (störningar i medvetandet), mentis 
defatigatio (mental uttröttning) och mentis alienato (tillstånd med vansinne, 
delirium och konfusion).45 

                               
45 Platter, Felix: Praxeos seu de cogniscendis, praedicendis ... Basel 1602. 
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En blandning av tro på demoner och humoralpatologi gav påven Innocen-
tius X:s livläkare Paulo Zacchias uttryck för när han skrev Gaudet humore 
melancholico daemon, ungefär "Djävulen fröjdar sig åt ett melankoliskt 
temperament".46 

Paracelsus ansåg i De cura mania att de sinnessjuka var djur eller bestar 
och tillrådde att de skulle kedjas fast och utestängas från mänsklig samvaro. 
Han föreslog också att små hål skulle borras i skallen så att manin skulle 
kunna ta sig ut.47 

Under de svåra farsoter som härjade under medeltiden, till exempel Di-
gerdöden under 1300-talets mitt, växte fruktan för den allestädes närvarande 
Satan. Det blev inte bättre efter reformationen. Luthers fruktan för Djävulen 
var lika stark som hans tro på att den yttersta domen var nära. Välbekant är 
den scen där Luther i Wartburg såg Djävulen i rummet där han satt och skrev 
och kastade ett bläckhorn för att förjaga honom. Helgonlegenderna ersattes 
av berättelser om demoner. Ur detta föddes häxförföljelserna, då många av 
dem som brändes på bål var sinnessjuka och många av dem som angav miss-
tänkta häxor led av förföljelsemani. 

Under den första kristna tiden var det enligt kyrkan förbjudet att tro på 
trolldom, men redan på 800-talet började man tala om vilka konster Djävu-
len kunde använda. Man måste skilja på besatthet, som var ett ofrivilligt 
lidande och på att vara försvuren åt Djävulen. Det senare var mycket allvar-
ligare, då det var en frivillig, aktiv gärning. Under medeltiden var det en vida 
spridd uppfattning att Djävulen kunde ge hjälp i trångmål och skaffa den 
försvurne framgång. Påven Silvester II eller Gerbert (945─1003) är huvud-
personen i många legender från medeltiden. Man trodde att han innehade en 
stulen bok med trollformler och ett bronshuvud som kunde svara "ja" och 
"nej" på frågor. Han sades även ha en pakt med en kvinnlig demon som 
skulle ha hjälpt honom till påvetronen. 

Under större delen av senmedeltiden och långt fram till 1700-talet ansågs 
sinnessjukdom bero på att den sjuke var besatt av onda andar eller hade för-
svurit sig åt Djävulen, vilket gjorde att man såg på själsliga sjukdomar på ett 
annat sätt än på kroppssjukdomar. 

Redan Hippokrates pekade i Den heliga sjukdomen på sambandet mellan 
melankoli och epilepsi, ett samband som numera är vetenskapligt accepterat. 
Älgar ansågs förr enligt en vida spridd folktro ofta vara deprimerade och 
kunde ha fallandesjuka. Ett exempel på signaturlärans princip är att älgklö-
var användes som medel mot epilepsi, lika botar lika. Pulvis Epilepticus 
Marchionis fanns med i Pharmacopæa Holmensis 1686. Utom pulveriserad 
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älgklövar ingick ekmistel, bränt elfenben, äkta enhörningshorn, röd korall, 
vit korall, pärlor och guldblad. 

Appollonius Menabenus, som var läkare vid Johan III:s hov, återvände 
söderut efter ett par års vistelse i Stockholm och slog sig ner i Wien. 1581 
utkom Menabenus stora mästerverk Tractatus de magno animali (Avhand-
lingen om det stora djuret). Den kom ut i tre olika upplagor under 1581 och 
tre år senare kom en italiensk översättning. 1996 utgavs en svensk kommen-
terad upplaga i översättning av Hans Helander. Olaus Magnus berättar i sin 
Historia om de nordiska folken, utgiven i Rom 1555, om den läkedom, som 
man kan hämta från älgens högra fot: 

Den yttre klöven på den högra bakfoten af en lefvande älghane, som icke 
hade aflat, afhuggen medelst en yxa eller med ett annat instrument efter mid-
ten af augusti månad, botar oförtöfvadt kramp eller fallandesot om det föres 
intill den sjukes kropp.48 

Vansinniga tyska furstar under Vasatiden 
Vill man veta hur man under 1500-talet såg på vansinniga personer, särskilt 
furstar, finns det, i motsats till från Sverige, många fallbeskrivningar från 
Tyskland att ta del av. Tyskland bestod under medeltiden av ett stort antal 
småstater, som regerades av hertigar och kurfurstar, som med tiden alla ge-
nom ingiften blev släkt med varandra. Minst ett trettiotal av dessa furstar är 
kända som mentalsjuka, även om det begreppet inte användes på den tiden. 
Samtida benämningar var furor, mania eller melancholia, på tyska unrichtig, 
unsinnig eller schwermütig. I början av 1500-talet avsattes, ibland under 
mycket brutala former, de som bedömdes så tokiga att de inte kunde regera. 
Från mitten av seklet började emellertid ständerna och de furstliga råden 
anse galenskap som en sjukdom och sökte bot för den. I de gamla fursteho-
vens arkiv finns många detaljerade berättelser om sådan behandlingar. Her-
tig Albrecht Friedrich av Preussen har redan nämnts. Ett annat exempel är 
Johann Wilhelm (1562─1609), den siste hertigen av Jülich-Cleves. Hans 
sjukhistoria visar stora likheter med Erik XIV:s och hertig Magnus. Den 
stora skillnaden är att hovet i Düsseldorf och alla de tyska hoven hade en 
uppsjö av läkare att konsultera i jämförelse med det svenska hovet, som be-
fann sig i utkanten av den europeiska civilisationen. 

Johann Wilhelm hade många förfäder som var mer eller mindre vansin-
niga, bland andra hans mormorsmor, som var Johanna "den vansinniga" 
(Juana la loca) av Kastiljen. Som barn var han mycket sjuklig och var därför 
ämnad för en kyrklig karriär. När hans äldre bror hastigt avled blev han 
emellertid den ende arvtagaren till hertigdömet. Han visade snart sådana 
fanatiska katolska drag att hans råd inte ansåg honom lämplig att vara furste. 
                               
48 Magni, Olaus: Historia om de nordiska folken. Del IV, bok 18. Stockholm. Michaelsgillet 
1925, s. 39. 
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När han var 26 år började hans sinnessjukdom visa sig på allvar. Den yttrade 
sig i melankoli med en orealistisk fruktan för att dödas och att hans far skulle 
mörda honom. Han hade 1585 gift sig med prinsessan Jakobea av Baden, 
men äktenskapet var 1588 fortfarande barnlöst, vilket oroade rådgivarna 
eftersom hertigdömet då riskerade att tillfalla en protestantisk svåger. Efter 
Johann Wilhelms död utbröt också stridigheter mellan hans svågrar, vilket så 
småningom ledde till det 30-åriga kriget. På den tiden kunde sjukdomar hos 
furstar och arvsstrider påverka hela folkets väl. 

De tre galenistiskt utbildade läkarna vid Johann Wilhelms hov ordinerade 
förändringar i hans diet, sömn, motion och övriga sysselsättningar. Hans 
tjänare skulle roa honom med lekar och spel. Han gavs också farmaceutiska 
botemedel, inklusive opium, som emellertid måste döljas i maten eftersom 
hertigen var misstänksam mot allt som kunde förgifta honom. Men speciellt 
var läkarna oroliga över hertigparets oupphörliga samlag (stetigen 
bywohnen) för att få en arvtagare. De kunde försvaga hertigens hjärna; Hip-
pokrates kallade orgasmen ett litet epileptiskt anfall och en sjukdom i hjär-
nan. Dessutom hann säden inte mogna så att barn kunde avlas. 

Läkarnas råd hjälpe inte utan hertigen började anfalla sina hovmän. I no-
vember 1592, till exempel, fick han tag i sex gevär och började skjuta mot 
alla han såg. Han kallade sig då också hertig av Frankrike och Gallien. Hovet 
började nu anlita andra hjälpare än sina egna läkare, som ju misslyckats med 
att bota honom. Två gamla gummor fick tillstånd att behandla hertigen med 
hemliga brygder, dock utan framgång. 

1596 anmälde sig en engelsk undergörare vid namn John Lumkin, som 
påstod att hans far var läkare vid det engelska hovet och att han själv botat 
ett stort antal kända människor i England och Tyskland. Han hade lärt sig 
sina konster under en jordenruntresa med Francis Drake. Han uppgav att han 
fått 64000 thaler av tyska köpmän för sina tjänster i deras familjer. Efter att 
ha fått ett förskott på 4000 thaler kom han till Düsseldorf och mot ett arvode 
på 40 thaler i veckan åtog han sig att bota hertig Johann Wilhelm. Inga van-
liga mediciner kunde hjälpa utan i stället föreslog Lumkin en paracelsisk 
dryck som bestod av sprit med quintessens. Sedan ett kontrakt underteck-
nats, som gav Lumkin 40000 thaler, lyckades man få hertigen att dricka me-
dicinen. Det ledde emellertid endast till att han inte kunde sova på tre dygn. 
Hovet förlorade förtroendet för Lumkin och en arresteringsorder utfärdades, 
men han försvann innan man hunnit gripa honom och hördes sedan aldrig 
mera av. 

I sin desperation vände sig nu rådgivarna till de katolska prästerna. De var 
övertygade om att Johann Wilhelm var besatt av demoner och häxor. Som 
bevis för detta anfördes bland annat att hertigens urin inte skummade när en 
behållare med urinen placerades över en eld. Flera försök att driva ut de 
onda andarna gjordes. Vid ett försök hade man graverat in en hiskligt ful bild 
av djävulen på ett blyfat. Sedan droppade man stearin på honom för att or-
saka svår smärta varefter man piskade bilden. Man ritade också djävulens 
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förfärliga bild (in figura maxime horribili) på papperslappar som först piska-
des och sedan brändes. 

Alla behandlingsförsök var emellertid förgäves. När Johann Wilhelm dog 
barnlös 1609 visade han tecken på svår mental retardation. Galenos hade för 
övrigt aldrig heller hävdat att det gick att behandla imbecillitet.49 

                               
49 Midelfort, H. C. Erik: Mad princes of renaissance Germany. University of Virginia 1994, s. 
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Sverige i brytningstiden mellan senmedeltid 
och renässans 

Renässansen brukar definieras som perioden mellan omkring 1450 och 1600. 
Jämfört med de föregående århundradena utgjorde 1500-talet en verklig 
brytningstid. Columbus upptäckt av Amerika 1492 vidgade med ens bilden 
av världen och människornas plats i den. Copernikus heliocentriska världs-
bild publicerades 1543, men den slog först långsamt igenom. 

 
Figure 14. En vandrare med mantel och vandringsstav har nått gränsen där stjärne-
valvet och jorden möts. Förundrad skådar han ut i det okända genom ett litet hål. 
Bilden är första gången publicerad 1888 i Camille Flammarions bok L'Atmosphère: 
Météorologie Populaire, s. 163. Kerry Magruder och History of Science Collections, 
University of Oklahoma Libraries har välvilligt givit tillstånd till publicering av 
bilden. 
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Boktryckarkonsten gjorde det möjligt att sprida nya vetenskapliga och reli-
giösa idéer till många läsare till en bråkdel av vad det kostat tidigare, vilken 
naturligtvis också fick stor betydelse för läkarutbildningen. Enbart i Tysk-
land utkom omkring 30000 pamfletter eller flygblad i skilda ämnen under 
åren 1500─1530.50 Många läkare skrev om specifika tillstånd som till exem-
pel sjukdomar hos gruvarbetare och metallarbetare eller om den nya sjuk-
domen syfilis, som kom efter upptäcktsresorna. Ett exempel är Ulrich von 
Huttens bok om den franska sjukan (morbus gallicus), där han skriver i jag-
form om de symtom och det lidande han drabbats av. Han förordade en de-
kokt av guaiak, som genom en gudomlig försyn också kom från den nya 
världen.51 

Reformationen innebar stora förändringar i maktförhållandet mellan kyr-
kan och rikets styre representerat av kungen. Påven och den katolska kyrkan 
sågs under hela Gustav Vasas tid som den stora motståndaren, Djävulens 
redskap, som på alla sätt sökte återvinna makten. Prästerna utnämndes nu av 
kungen och de fick lov att gifta sig. Så här skildras det första bröllopet där en 
präst, Olaus Petri (Phase), gifte sig: 

Anno 1525 på söndagen Septuagesima [12 februari], lät then (i förra åhret af 
Högst- Storwyrige Konung Gustavo I. förordnade) första Evangeliske Predi-
kant vid Sanct Nicolai kyrka i Stockholm, Mag. Olaus Phase, sig med en ähr-
lig och dygdig Jungfru wid namn Christina, uti Stockholm wijga, med the (tå 
wid första Evangeliska församlingar i Tyskland bruklige) Christlofvliga 
Kyrkio-Ceremonier, och i högst bemelte Konungs, samt många andra höga 
Stånds-Personers närwaro; hvilket jag för then orsakens skul räknar ibland 
the Stockholmska märckwärdigheter, emedan then benämde Olaus Petri, ige-
nom sitt i Stockholm hållna Bröllop alla tå warande och efterkommande An-
deliga Stånds-Personer, wägen (så til säijandes) banat igen til thet, hwar til 
the äfwen så wäl som andra Menniskior, som icke räknas til the egenteliga så 
kallade Andeliga eller Präste-Ståndet, hafwa en naturlig Drift och Benägen-
het, jag menar thet (af Gud sielf med wåra första Föräldrar Adam och Eva, i 
Paradiset instiftade) Heliga Ächta-Ståndet, hwilket alla Andeliga Ordens-
Personer uti then hela Christenheten, af theras så kallade helige (men i sielfva 
Gierningen ohelige) Fadren, Påfwen Gregorio IX, sedan åhr 1240 wid Lifs-
straff warit förbudit. 

Anno 1526 i Octobris Månad gick then (för upror skul utur Swerige för-
wiste) sidste Catholiske Archie-Biskop i Upsala, wid namn Johannes Magni 
Swinefot [1488─1544], bördig af Lindkiöping i Öster-Giötland, ifrån Stock-
holm til Danzig och ther ifrån än widare til sin förmente helige Fader, Påfwen 
i Rom, then Namnkunnige hufwudstaden i Italien, thärest han ock Anno 
1544, then 22 Martii (på sitt 57. Ålders åhr) dödde, uti stor fattigdom, ängs-
lan och bekymmer. Thenne mannens bästa och berömdaste Arbete, som han 
uti sin Landsflychtighet har förrättat, är (så mycket är mig bekant), then så 

                               
50 Grell, Ole Peter & Cunningham, Andrew: Medicine and the reformation. London & New 
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kallade Swea- och Giöta-Crönika, hwilket han Anno 1537, i then namnkun-
niga Italienska staden Venedig (uti 23 böcker) sammanskrifwit, tagandes an-
ledning af the många gamla och rara Documenter och Manuscripter, som han 
uti Riks- och Closters Archiver, (på ett olofligit Sätt) sammanskrapat, och 
utur Swerige bortfört hade.52 

1500-talet var en tid av stora religiösa och politiska omvälvningar. Reform-
ationen bröt den katolska kyrkans makt i Sverige, liksom i Danmark, Eng-
land och Nordtyskland. Genom Västerås recess 1527 överfördes omkring 
14000 av kyrkans gårdar till kronan eller gavs tillbaka till de adelsmän som 
en gång donerat dem. Gustav själv berikade sig och ägde vid sin död om-
kring 5000 gårdar. Han hade varit tvungen att ta stora lån i Lübeck för att 
finansiera upproret mot Kristian II. För att få in medel att betala av lånen 
dömdes dryga böter ut vid minsta förseelse som att till exempel låta svinen 
beta ollon eller att fälla ekar och bokar. Böterna tillföll kronan. Många nya 
och betungande skatter lades också på befolkningen, främst bönderna, som 
gjorde flera uppror mot Gustav Vasa, det mest kända är Dackefejden 
1542─1543. Alla försök till uppror mot kungamakten och fogdarna slogs 
dock ner med hårdhet. Kungen visade då en stor förslagenhet och drog sig 
inte för att bryta givna löften och avtal. 

För att läsaren bättre ska förstå redogörelserna för kungarnas sjukdomar 
ges först en bakgrundsskildring av medicinen i Sverige fram till Vasakung-
arnas tid. 

  

                               
52 Rüdling, Johann Georg: Det i flor stående Stockholm. Stockholm 1731. 



 52 

Medicinen fram till Vasatiden 

Kloster, helgeandshus och hospital 
Under medeltiden svarade klostren för nästan all sjukvård som gavs i Sve-
rige. I munkarnas och nunnornas utbildning ingick inte bara teologi utan 
också filosofi och säkerligen också i viss mån medicin. Det fanns inom det 
nuvarande Sverige omkring 75 kloster med undantag för Dalsland, Värm-
land och hela Norrland där det aldrig funnits några. Viss sjukvård bedrevs 
förmodligen vid alla kloster, men framför allt i de omkring 20 helgeandshu-
sen och de drygt 25 hospitalen. Skillnaden mellan helgeandshus och hospital 
var klar under medeltiden, men efter reformationen kom den att suddas ut, så 
att de båda benämningarna användes utan någon distinktion emellan dem. 
Ordet "Helgeandshus" anses härlett av Ordo Hospitalis Spiritus Sancti, inrät-
tat i Montpellier av hertig Wilhelm Don Guido och bekräftat av påven Inno-
centius III år 1198.53 

Hospitalen var ursprungligen avsedda endast för dem som drabbats av 
spetälska eller lepra. Det är en kronisk sjukdom som beror på infektion av 
leprabacillen (Mycobacterium leprae), som upptäcktes av Armaour Hansen 
(1841─1912) i Bergen 1873. Den kallas därför också Hansens sjukdom. 
Inkubationstiden är fem till tio år. De flesta leprabacillerna tas om hand av 
immunsystemet och oskadliggörs, men i vissa fall invaderas de fina nervtrå-
darna i huden. Om immunförsvaret inte är tillräckligt effektivt uppstår 
mycket karakteristiska skador. De första symtomen är att patienten förlorar 
känseln, vilket kan leda till skador på kroppsdelar som utsätts för tryck, till 
exempel fötterna. De motoriska nerverna påverkas också, vilket gör att den 
sjuke får svårt att arbeta med händerna. På huden uppstår större och mindre 
knutor, så kallade leprom. Bacillerna invaderar också slemhinnorna i de övre 
luftvägarna, men lungorna angrips aldrig. Facies leprosa, som är mycket 
typiskt för lepra, innebär att benvävnaden i överkäken och näsan förtvinar 
och att tänderna faller ut. Det och andra skelettförändringar är mycket ty-
piska. Trots att flera sjukdomar ger liknande symtom, till exempel tuberku-
los, psoriasis och syfilis, visar osteoarkeologiska undersökningar på spetäls-
kehospitalens kyrkogårdar att den diagnostiska träffsäkerheten var 85 % i 
många fall.54 Särskilt mot slutet av medeltiden var man i allmänhet mycket 
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framgångsrik med att ställa rätt diagnos, men det finns också utgrävningar av 
spetälskekyrkogårdar där endast 20% av skeletten visar typiska tecken på 
spetälska. Många människor med andra hudförändringar hade således spär-
rats in där utan att ha spetälska. Sjukdomen beräknas förkorta den sjukes liv 
med 25 år. 

 
Figure 15. Kloster och sjukhus i Sverige under medeltiden. Hospital var sjukhus för 
spetälska, Helgeandshus liksom själahus var vanliga sjukhusstiftelser medan infir-
maria var sjukhus för präster.55 
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106─121. 



 54 

Sjukdomen ansågs tidigare ha kommit till Egypten och Europa från 
Gangesdeltat med Alexander den stores arméer omkring 325 år före vår tide-
räkning. Nyare forskning pekar däremot på att den bakteriestam som finns i 
västvärlden härstammar från Östafrika och den har sedan spritt sig till 
Europa och nya världen.56 

Spetälskan nämns på många ställen i Gamla Testamentet och i Nya Tes-
tamentet, mest känd är skildringen i tredje Mosebok kapitel 13. Där använ-
des det hebreiska ordet tsara'ath, som sedan översattes med aphe lepras på 
grekiska (spetälska kallades i det gamla Grekland för elefantiasis, som inte 
har något som helst att göra med vad vi nu menar med elefantiasis). 
Tsara'ath betydde fjällande eller skorvig och användes för en rad olika till-
stånd som betraktades som orena. Arkeologiska utgrävningar visar att det 
över huvud tagit inte finns några skelett med för lepra typiska förändringar i 
Israel från 500─700-talet före vår tideräkning, då tredje Moseboken skrevs. 
Det som skildrades i bibeln var någon annan hudsjukdom. I många nyare 
bibelutgåvor har en fotnot infogats som säger att bibelns spetälska inte mots-
varar vad som nu menas med sjukdomen. På flera ställen i bibeln (Matteus 
8:2, Markus 1:40 och Lukas 5:12) står att Jesus renade den spetälske, i sam-
band med att Jesus behandlar sjuka brukar annars ordet bota användas. Spe-
tälska sågs således mera som en orenhet än en sjukdom. 

Spetälskan kom till Italien med Pompeius Magnus (106─48 f. Kr.) leg-
ioner när de återvände från krigen. Därifrån spreds sjukdomen med krigs-
härar, pilgrimer och handelsmän över större delen av Europa. Den utbredde 
sig sedan hastigt och år 1233 uppskattas antalet av de hospital i Europa, som 
var avsedda för människor med spetälska till 19000.57 Det förefaller högt, 
men sannolikt fanns det ett hospital i varje stad av betydelse. 

Det första svenska hospitalet grundades redan omkring 1180 av Johanni-
terorden i Eskilstuna. Johanniterna leder sitt ursprung till ett hospital för 
pilgrimer vid den heliga graven i Jerusalem, som grundades av köpmän från 
Amalfi omkring 1070. Orden, vars skyddshelgon var Johannes Döparen, 
blev nyskapande och en förebild på sjukvårdens och hjälpverksamhetens 
område inom hela Västerlandet. Den ägnade sig särskilt åt vården av spe-
tälska. Senare inrättades hospital i Stockholm, Sigtuna och Enköping, men 
på 1270-talet lades hospitalen i Stockholm och Sigtuna ner och alla smittade 
samlades i Enköping. 

Birger Gregersson, som var ärkebiskop 1365─1387, utfärdade statuter för 
Enköpings hospital. De är de enda medeltida svenska hospitalsstatuter som 
finns bevarade. I inledningen skrev han att stadgarna gällde för de intagna 
och för "de som föraktade allt världsligt och givit sig och sitt åt Kristus för 
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att de skulle få bättre tid för vakor, fastor, böner och annan gudstjänst". 
Varje lekman skulle läsa tio Pater Noster och trettio Ave Maria morgon och 
kväll. På helgdagar tillkom ytterligare religiösa moment. Läkare fanns inte 
och om vården stod inte ett enda ord i stadgarna. Att de andliga övningarna 
var så omfattande berodde på att man uppfattade den smittosamma och obot-
liga sjukdomen som ett straff från ovan för synder, som skulle sonas. 

Statuterna för Enköpings hospital ger noggranna upplysningar om de in-
tagnas kost, men det är inte säkert att de efterlevdes. Beräkningar har visat 
att de dagligen fick 4700 kalorier, vilket ska jämföras med att nuförtiden en 
hårt arbetande man behöver cirka 3300 kalorier. De fick också 2 3/4 liter öl 
och 3/4 liter mjölk om dagen, dock endast under sommaren. Färsk, torkad 
eller salt fisk var också viktiga delar av deras kost. Dessa uppgifter tyder på 
att även de sjukas kroppsliga behov tillgodosågs.58 

Några regler för medicinsk vård på spätälskehospitalet är inte kända. Där-
emot gavs i flera av de läkeböcker som fanns i Sverige under medeltiden råd 
om behandling som till exempel i Läkebok 7 § 260: 

Quare in eadem mensa simul comedere lac et pisces sit prohibitum a medicis. 
Respondetur quia maxime disponunt ad lepram, quia ambe sunt flegmatice 
nature, tam lac quam pisces. [Varför förbjuder läkare att man vid samma mål-
tid äter både mjölk och fisk. Svar: Därför att det i hög grad leder till lepra ef-
tersom de båda är flegmatiska till naturen, såväl mjölken som fisken].59  

Läran om temperamenten från antiken märks således även när det gäller mat; 
mjölk och fisk anses vara flegmatiska. 

Hospitalet i Enköping var beräknat för högst 20 patienter, som vistades 
där livet ut. På 1400-talet öppnades ånyo ett hospital i Stockholm, Örjans-
gården vid Jakobs kyrka och då stängdes hospitalet i Enköping. 

Helgeandshus fanns i Uppsala, Stockholm, Västerås, Nyköping, Linkö-
ping, Söderköping, Vadstena, Skänninge, Jönköping, Kalmar, Visby, Skara, 
Växjö, Lund, Malmö, Landskrona, Ystad, Åhus och Vä söder om Kristian-
stad. 

 

                               
58 Ljung, Sven: Enköpings stads historia I. Enköping. Kommunfullmäktige 1963. 
59 Klemming, Gustaf Edvard: Svenska Fornskriftssällskapets skriftserie nummer 26. Stock-
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Figure 16. Miniatyr från medeltidens slut visande stadsvakten, som avvisar två per-
soner med spetälska, den främste med en skramla för att varna omgivningen för att 
komma nära de smittade.60 

Helgeandshuset i Uppsala hade Magnus Johansson Engel att tacka för sin 
tillkomst. Han tillhörde en på 1200-talet framstående släkt. Fadern Johannes 
Engel hade gift in sig i Folkungaätten och brodern Folke Engel (död 1277) 
var ärkebiskop och den som krönte Magnus Ladulås till kung 1276. Magnus 
Engel och andra släktingar donerade några tomter vid Dombron och Fy-
ristorg till välgörande ändamål. Den kraftfulle domprosten Andreas And lät 
bygga ett helgeandshus där och utfärdade stadgar för detta 1305. I inledning-
en till stadgarna står: 

Då den högste konungen, Guds son, den allsmäktige herren Jesus Kristus vid 
denna tidens slut skall sitta på sin härlighets tron och gifva hvar och en efter 
hans förtjänst, då skall han förkunna, att den hjälp och tröst, som af kärlek till 
honom blifvit bevisad mot fattiga och sjuka, har blifvit bevisad mot honom 
själf, enligt ordet: Jag var främling, och I härbergeraden mig, sjuk, och I be-
sökten mig. Förmådde af tanken härpå hafva några barmhärtige män, hvilkas 
fromhet aldrig skall glömmas, som sågo och hörde, att många fattiga af brist 
på härberge, i synnerhet vintertid, fingo utstå det yttersta elände, så att de ofta 
af brist på kläder dogo af köld, eller sjuka och döende fingo ligga på gator 
och torg, på den helige Andes tillskyndelse gifvit allmosor af sina af Gud 
dem förlänade ägodelar, för att till ett härberge för fattiga och till behöfvande 
sjukas nytta en boning måtte uppbyggas, som i sanning både skall kallas och 
vara ett Guds hus.61 

De sjuka skulle före sitt inträde avlägga en generalbikt över alla sina synder 
och de fick stanna kvar tills de tillfrisknade eller dog. Domprosten inrättade 

                               
60 Franklin, Alfred: La vie privée d'autrefois. L'Hygiène. Paris 1890. 
61 Hedqvist, Vilhelm: Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under medeltiden. Strengnäs 
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också ett gille med en styrelse av två klerker och en lekman. Efter reformat-
ionen blev helgeandshuset ett hospital som fick frikostiga understöd av Gus-
tav Vasa och efterföljande kungar. Vid den stora branden i Uppsala 1702 
lades det i aska, men byggdes upp igen redan 1705. 1811 flyttades det till det 
söder om staden belägna bränneriet. Det gamla huset revs. Hospitalet ägde 
tidigare egen kyrka och egen begravningsplats. Denna låg först i kvarteret 
Torget, men flyttades sedan utanför staden till mark som donerats av profes-
sor Olof Verelius (1618─1682). Han var professor i Fädernelandets antikvi-
teter vid Uppsala universitet och har setts som grundläggare av den "hyper-
boreiska skolan", alltså teorin att forntidens svenskar var de hyperboréer som 
nämns i antik mytologi. Hans lärjunge Olof Rudbeck d.ä. blev senare den 
mest framstående företrädaren för den åsikten. Verelius, som var emot be-
gravningar inne i kyrkorna, skänkte 1671 en begravningsplats för de fattiga i 
hospitalet, som helgeandshuset kallades efter reformationen. Han friköpte 
1676 såsom den förste en gravplats där. Fattigkyrkogården utgör nu en del 
av den gamla kyrkogården i Uppsala. Den blev stadens begravningsplats 
1794, då begravning i och omkring domkyrkan upphörde. Verelius grav och 
sten finns ännu kvar.62,63 

Hospital fanns i Stockholm, Sigtuna, Enköping, Västerås, Arboga, 
Strängnäs, Söderköping, Skänninge, Vadstena, Kronobäck, Kalmar, Öland, 
Visby, Skara, Lödöse, Lindholmen, Aneboda, Lund, Landskrona, Ystad, 
Åhus, Sankta Anna, Ronneby, Halmstad och Varberg. 

Alla helgeandshus och hospital var inte verksamma samtidigt hela tiden, 
utan en del fanns bara en kort tid. Till alla kloster och sjukvårdsinrättningar 
hörde örtagårdar, där medicinalväxter odlades. Att inte bara behandling med 
läkemedel ingick i vården visas av de kirurgiska instrument som påträffats. 
Vid utgrävningar av gamla kloster har man nämligen funnit många bly-
sonder, som användes för att sondera urinröret vid strikturer, för vidgning av 
fistelgångar och liknade ingrepp. Man har också funnit pincetter och framför 
allt instrument för åderlåtning.64 

                               
62 Ridderstedt, Lars: En levande kyrkogård. Vandringar på den gamla kyrkogården i Uppsala. 
Uppsala 2001, s. 64. 
63 Bergman, Carl Johan: Upsala och dess nejder. Jönköping 1842, s. 23. 
64 Holmqvist, Wilhelm: Medeltida munkkirurgi. Svenska Läkartidningen 1941, s. 2468─2475. 
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Figure 17. Instrument för åderlåtning. Det vackraste hittills kända påträffades i 
Varnhems kloster i Västergötland (det högra på bilden). Till detta hade man gjort ett 
fodral i brons, i vilket hela åderlåtningsjärnet med klinga kunde fällas in. 

I Varnhem har har man också påträffat en 3-håls kopparplatta som använts 
vid behandlingen av en fraktur på överarmen. Det är den äldsta kända osteo-
syntesen av en fraktur. Benet, som har läkt, anses vara från senmedeltiden. 

 
Figure 18. Kopparplatta som använts för att fixera en fraktur på överarmen. Plattan 
fixerades genom snören genom de tre snörhålen. Fynd från klosterruinen i Varnhem. 
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Det var således ganska omfattande sjukvård som bedrevs på många kloster 
av munkar med mycket begränsad utbildning. Blysonderna anses ha använts 
för att behandla strikturer i urinröret, som var en komplikation till veneriska 
sjukdomar. Munkar och nunnor var tydligen vidsynta nog att även behandla 
följderna av ett syndfullt leverne. 

Stora delar av landet saknade dock tillgång till sjukvård. Det gällde hela 
Norrland, Värmland och Dalsland, där kloster saknades och det gällde också 
de trakter som låg långt ifrån kloster och helgeandshus. I och med reformat-
ionen splittrades klostren och munkar och nunnor med åtminstone elementär 
sjukvårdskunnighet skingrades. Det är en av förklaringarna till att både kung 
och folk saknade tillgång till läkare ännu långt in på 1600-talet. 

Helgeandshuset på Gråmunkeholmen och Danviks 
hospital 
Gustav Vasa skrev 27 januari 1531 från Örebro till rådet i Stockholm och 
befallde att det skulle inrättas ett helgeandshus i det som först varit ett grå-
munkekloster och sedan Sankta Clarakloster på Gråmunkeholmen (Riddar-
holmen). Sankta Claraklostret på Norrmalm revs vid reduktionen 1527. 
Nunnorna fick då ge sig av, gifta sig eller stanna kvar i sin orden. Efter att ha 
fördrivit gråbröderna från Riddarholmen lät han nunnorna från Klara flytta 
in i deras kloster. När denna byggnad gjordes om till ett helgeandshus 1531 
ålades alla nunnor som inte var gamla och sjuka att arbeta som sjukvårdare. 
Nunnorna levde kvar i klostret ända fram till Johan III:s tid och upprätthöll 
sin egen ordning under en abbedissa. Där skulle de gamla, fattiga och sjuka 
vårdas som hittills legat på andra helgeandshus och på andra inrättningar. 
Staden och borgmästaren skulle ansvara för driften.65 Den 15 september 
1533 utfärdade kungen ordningsföreskrifter för Helgeandshuset. I förestån-
darens uppgifter låg att bevaka att det bara var fattiga och sjuka från Stock-
holm, som togs in. De som kom utifrån landet skulle skickas hem; varje för-
samling skulle föda sina egna sjuka. Det skulle också finnas en "leckiare" till 
sjukstugorna för dem som behövde läkarvård. Vem denne läkare var är 
okänt.66 Året innan hade kungen utfärdat en skrivelse om att Helgeandshuset 
i Vadstena och de båda sjukhusen i staden skulle slås samman till en inrätt-
ning. Den 10 juli 1537 stadfäste kungen borgmästarens och rådets förslag att 
medel till Helgeandshusets i Stockholm drift skulle tas från det som tidigare 
gått till "helgans huset, Siälegorden, sanct Jörans Hospital, Sondags almose, 
oc Fredags almose".67 Med "helgans huset" åsyftas sannolikt det Helgeands-
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66 Gustav I:s registratur 9, 1533 Riksarkivet. 
67 Gustav I:s registratur 11, 1537 Riksarkivet. 
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hus som kung Waldemar inrättat på Stallholmen eller som det sedan kallades 
Helgeandsholmen, där riksdagshuset nu ligger. 

Redan efter några år blev det emellertid nödvändigt att flytta de sjuka från 
Gråmunkeholmen till en plats utanför staden. Kungen skrev från Västerås 21 
februari 1551 att en ond stank spred sig från strömmen där de sjuka tvättade 
sig och sina kläder. Stanken kändes även vid slottet.68 Hospitalet flyttades till 
Danviksområdet och fick flera jordegendomar i Hammarby, Sickla, Järla, 
Duvnäs och Skuru. Avkastningen och arrenden från gårdarna utgjorde till-
sammans med gåvor och donationer grunden i hospitalets ekonomi. Danvi-
kens hospital blev på detta sätt en av Nackaområdets mäktigaste jordägare 
och kom att under flera århundraden spela en central roll i socknens utveckl-
ing. Det egentliga sjukhusområdet låg nere vid nuvarande Hammarbyka-
nalen, ett område som vid 1550-talets början var så gott som obebyggt. 
Kungen lät uppföra en kyrkobyggnad i vilken även sjuksalarna var inrymda. 
Under decenniernas gång uppfördes på området många byggnader vilka 
tillsammans utgjorde ett litet samhälle för sig.69 

Medicinska skrifter i Sverige under medeltiden och 
renässansen 
En viss uppfattning om hur spridda kunskaperna om sjukdomar och läkeme-
del var i Sverige under medeltiden kan man få genom att undersöka vilka 
medicinska skrifter som då fanns i landet. Det var framför allt vid klostren 
som handskrifterna fanns. Det var också där de första odlingarna av medici-
nalväxter fanns. Karl den store (747─814) utfärdade en förordning Capitu-
lare de villis hortis imperialibus, om vilka växter som skulle odlas vid de 
kungliga egendomarna. Bland dem som han tog upp fanns salvia, vinruta, 
åbrodd, spiskummin, rosmarin, kummin, iris, violrot, dragon, cikoria, pest-
skråp, persilja, selleri, libbsticka, sävenbom, dill, fänkål, pepparmynta, träd-
gårdsmålla, piplök, gräslök, purjolök, rättika, rödlök, vitlök, dansk körvel, 
muskatellsalvia, taklök och körsbär. Klostren gjorde avskrifter av förord-
ningen och började odla dessa växter så långt det var möjligt i vårt kallare 
klimat. Många av våra läke- och kryddväxter är således importerade söderi-
från på medeltiden. Endast kvanne, Angelica archangelica, har vandrat mot-
satt väg från norr till söder och har använts som botemedel mot pest.70 
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Överbibliotekarien vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming 
(1823─1893) ederade och kommenterade nio klosterhandskrifter, som finns 
tryckta i avskrift i Svenska Fornskriftssällskapets skriftserie nummer 26.71 

Den första skriften är Henrik Harpestrengs Lægebog, tryckt efter hand-
skriften n 45 i Arne-Magneanska samlingen i Kungliga biblioteket i Köpen-
hamn [Wallersamlingen 4063]. Henrik Harpestreng (död 1244), var en dansk 
läkare som vid sin död var kanik i Roskilde. Enligt traditionen var han Erik 
Plogpennings läkare. I princip alla nordiska medeltida läkeörtböcker bygger 
på Harpestrengs Lægebog. Ibland har han givit en felaktig beskrivning av en 
växt, den beskrivningen har sedan upprepats av hans efterföljare. I en av 
Harpestrengs handskrifter finns nedtecknat: Christus vim verbis, vim gem-
mis, vim dedit herbis; verbis maiorem, gemmis herbisque minorem, vilket 
betyder "Kristus gav orden kraft, stenarna kraft, örterna kraft, orden är större, 
stenarna och örterna är mindre". Det visar att man ansåg att Guds ord och 
välsignelser betydde mer än de läkemedel man hade tillgång till under me-
deltiden. 

Harpestreng tar upp Angelica som förekommer i de gamla nordiska sa-
gorna från 1000-talet med namnet Kvanne (Qvanne), där den odlas i 
Hvanngardr och var använd som läkeväxt. Att Harpesteng nämner Angelica 
archangelica som har sitt huvudsakliga utbredningsområde i Norden har 
ansetts tyda på att den delen av hans skrift inte bygger på sydligare källor. 
Växten förekommer emellertid också i Nordtyskland. 

Den andra i Fornskriftssällskapets skriftserie är en handskrift med ano-
nyma författare från senare hälften av 1400-talet med signum D201 i UUB. 
Skriften är på 158 sidor skrivna av olika händer. Den innehåller en tidigare 
okänd version av Harpestrengs Liber herbarum. 

Den tredje är från början av 1500-talet och tryckt efter Codex Huss, som 
finns på Kungliga biblioteket. Den omfattar 100 blad i litet oktavformat och 
inleds med Magister Alexanders månadsregler från 1300-talet, läkeråd, lä-
keörter och läkemedel (utdrag ur Harpestreng, som dock ej nämns med 
namn), signerier och förutsägelser utifrån väder och kalender. På fol 100v 
finns en anteckning: Liber domine cristine in sundhaby. Den har alltså till-
hört Christina Månsdotter Natt och Dag, dotter till riksrådet Måns Bengtsson 
Natt och Dag, Engelbrekts mördare. 

Skrift nummer fyra är Nadendals closters book från senare delen av 1400-
talet. Den kan vara skriven i Vadstena, eftersom munkar och nunnor i Nå-
dendal kom från klostret i Vadstena. P. J. Bergius återger hela skriften och 
skriver om den: 

Denna lilla piece finnes bland Handlingarna i K. Antiquit. Archivo, och tyck-
es vara på Fjortonhundra-talet skrifven. Den innehåller väl ingen ting af sär-
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deles vigt och värde, dock som jag anser densamma för den äldsta medi-
cinska tractat som på Svenska blifvit skrifven, håller jag henne värd at nu hel 
och hållen intrycka.72 

Nummer fem i Klemmings utgåva är en Läkebok från mitten av 1400-talet 
som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek under signum Codex 19 Benz. 
Nummer sex ingår i den Arne-Magneanska samlingen i Köpenhamns univer-
sitetsbibliotek och lämnar många råd om åderlåtning i relation till planeter-
nas ställning. 

Nummer sju omfattar sidorna 195─395 och är en pappershandskrift från 
början av 1500-talet som finns i Linköpings stiftsbibliotek. Den är den mest 
innehållsrika av alla bevarade svenska ört- och läkehandskrifter. Ett avsnitt 
ger råd som Aritoteles uppges ha skrivit. Där föreskrivs att man ska vandra 
omkring och röra lemmarna när man stigit upp på morgonen. Vidare ska 
man tvaga sig med kallt vatten och skölja munnen och tänderna med vatten 
som salvia kokats i. Munhygien var ingenting som medeltidsmänniskan var 
noga med som framgår senare i skildringen av Gustav Vasas tandstatus. Mot 
tandvärk rekommenderas att man ska ta en död mans tand och lägga emot 
den värkande tanden. Död mans tand var ett gammalt medel mot tandvärk 
som omtalats redan av Plinius d.ä. 

I samma bok förekommer ett avsnitt om "brennt wiin", som sägs vara bra 
mot många sjukdomar. Signelser, besvärjelser och magiska skyddstecken 
mot älvor behandlas också. 

Nummer åtta är Codex Grenholmiensis från Linköpings stiftsbibliotek 
från början av 1500-talet. Nummer nio är Peder Månssons Läkebok (se se-
nare). 

Idé- och lärdomshistorikern Per-Gunnar Ottosson har gjort en mycket 
noggrann genomgång av de bevarade läkeböckerna från medeltiden och 
påvisat att nästan alla har lånat från gemensamma, utländska förlagor.73 

Vadstenaklostret syns ha varit välförsett och en del av dess skatter finns 
nu i Kungliga Biblioteket och Carolina Rediviva. En av de böcker som 
Vadstenaklostrets munkar köpte, förmodligen vid kyrkomötet i Konstanz 
1414─1415, var Thesaurus pauperum (De Fattigas skatt) författad av Petrus 
Hispanus.74 Hispanus hade studerat medicin i Paris och undervisade sedan 
vid universitetet i Siena 1245─1250. Han har skrivit ett flertal verk, varav de 
mest kända är Liber de Oculo och Summulæ logicales i tolv band. 1270 gav 
han ut en handbok i medicin med titeln Thesaurus pauperum. Minst 20 ex-
empar från tiden före 1340 finns bevarade. Liksom många författare av 
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läkarböcker på den tiden lånade han ogenerat från andra författare. Den 
första delen är en kopia av Arnaldus de Villanovas Thesaurus pauperum och 
är en sammanställning av botemedel mot en antal olika sjukdomar. Resten 
upptar andra arbeten av Villanova och en kopia av De consideratione quintæ 
essentiæ omnium rerum av Johannes de Rupe Scissa  samt en text som till-
skrivits Ramondus Lullus. Bland de råd han gav var att använda träck från 
svin för att stoppa näsblödning. Som framgår senare hade svensken Peder 
Månsson använt samma texter till sin Läkebok 1522. 

Hispanus Thesaurus innehåller mer än 50 kapitel, som vart och ett ägnas 
en specifik sjukdom till exempel håravfall, näsblod, tandvärk, illamående, 
förstoppning, hemorrojder och så vidare. För varje tillstånd räknas hundra-
tals behandlingar upp. Boken är också märklig eftersom där finns två avsnitt 
om samlag, ett om hur akten kan förbättras och ett om hur man kan förtränga 
driften. Det är anmärkningsvärda skrifter av en person som sex år senare 
valdes till påve under namnet Johannes XXI. Han hade 1276 utsetts till Vati-
kanens läkare. Under hans vård dog påvarna Gregorius X, Innocentius V och 
Hadrianus V inom loppet av sju månader. Trots detta valdes han sedan till 
påve, men han satt inte länge på påvestolen utan dog efter åtta månader. 
Dessa händelser kanske är förklaringen till att en läkare sedan aldrig mera 
blivit vald till påve. Encyclopedia Britannica skriver om honom: 

He was devoted to secular science, and his small affection for the monks 
awakened the distrust of a large portion of the clergy. His life was brought to 
a premature close through the fall of the roof in the palace he had built at 
Viterbo.75 

Dante hade högre tankar om honom; Johannes XXI är enligt Divina Com-
media den ende påven i Paradiset. I den tolfte sången syftar Dante på honom 
och Summulæ logicales: "e Pietro Spano, lo qual giù luce in dodici libelli" 
[översättning Aline Pipping: "som hette Peter, den spanske, vilkens flit och 
snilles ljus tolv böckers blad förråda"].76 

En handskrift med signum C19 i Uppsala universitetsbibliotek från 
Vadstena heter De oculi och har en viss Theophilus som författare. I företalet 
sägs om honom att han "är den mest perfekte i teori, praktik och kirurgi". 
Först uppräknas ögats sju hinnor (tunice) och sedan förklaras hur vätskorna 
(humores) som kommer genom ögat renas. De olika ögonsjukdomarna och 
dess botemedel genomgås därefter. 
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Figure 19. Ur De oculi. Ögats hinnor. Handskrift signum C19, UUB. 

En av de vackraste handskrifterna från Vadstena är en handbok i medicin 
(signum C661). Den är intressant genom att den har en anteckning av en 
blivande läkare. Han har antecknat den dag – måndagen före Sankt Lukas 
dag (evangelisten Lukas var läkarnas skyddshelgon) – då han 1290 för första 
gången "audivit medicinam". Han har där angivit vilka böcker han anser sig 
böra skaffa för att läsa medicin: Hippokrates Aforismer i översättning av 
Constantinus Africanus och med dennes prolog samt med Galenos kommen-
tar, Egidius De urinis, Galenos Microtegni med Halis kommentar, troligen 
översatt av Gerhard av Cremona; Hippokrates Prognostica med Galenos 
kommentar och slutligen Hippokrates De regimine acutaorum med kom-
mentar av Galenos. Det var säkert lika spännande för en ung blivande läkare 
att börja sina studer för över 700 år sedan som det är nu, även om kursböck-
erna är annorlunda nu. En bok som studenten inte har antecknat är Articella 
eller Den lilla konsten, som var en sammanställning, förmodligen gjord i 
Salerno omkring 1180. Den upptar de viktigaste av Hippokrates, Galenos 
och andra författarens skrifter. Den kom att få mycket stor betydelse som en 
grundläggande lärobok vid universiteten under flera hundra år. 

På den tiden fanns det inte någon författare i Sverige som kunde förväntas 
skriva något medicinskt verk. Ett originellt undantag är möjligen en hand-
skrift från Vadstena med titeln Tractatus de cohitu (signum C28). Som för-
fattare anges en Sweno dacus, men denne Sven var troligen endast skrivaren, 
inte författaren.77 
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Läkare i Sverige före och under 1500-talet 
Under medeltiden saknades nästan helt läkare i Sverige. Munkar och nunnor 
i klostren utan medicinsk utbildning tog hand om sjuka människor så gott de 
kunde, under utnyttjande av den läkande kraften från helgon och reliker. 

Även helgonen var specialiserade på olika sjukdomar. Så anropades till 
exempel S:ta Petronella mot frossa, S:t Stapedius mot podager, S:t Liborius 
mot stenplågor, S:ta Apollonia mot tandvärk, S:t Anastasius mot huvudvärk, 
S:t Sebastian och S:t Rochus mot pesten. De svenska helgonen S:t Erik och 
S:ta Birgitta anropades mot sjukdomar i allmänhet. 

Enskilda helgon ansågs kunna hjälpa vid sjukdom, men under 1300-talet 
börjande man avbilda dem i en grupp på 14 som kallades Nothelfer. På ett 
altarskåp i Västerås domkyrka avbildas 15 nödhjälpare, men eftersom de 
förlorat sina attribut är det inte möjligt att identifiera alla. 

Där visas Georg (drake) för spetälska, biskop Blasius för halssjukdomar, 
biskop Erasmus för mag- och tarmont, för sjöfarande och i dödsstunden 
(domkyrkan hade intill 1856─1861 års restaurering en muralmålning före-
ställande Erasmus, vars tarmar vindades upp ur hans buk), Panthaleon som 
var läkarnas helgon, Vitus för sängvätare, Christoffer (med Kristusbarnet) 
mot ond, bråd död, Egidius eller Ilian (hind) för ammande mödrar, Achatius, 
en av de 10 000 martyrerna, biskop Dionysius mot huvudvärk, Cyprianus vid 
sinnessjukdom, mot råttor och möss, Eustachius för jaktlycka, Katarina av 
Alexandria (hjul) för skolor och universitet, mjölnare och vagnmakare och i 
dödens stund, Margareta (drake) för barnaföderskor, Barbara för klockgju-
tare, bergsmän, artillerister, vid åskväder och i dödens stund. Nödhjälparnas 
antal i domkyrkans skåp är 15. Som det femtonde helgonet ingår vanligen 
Nicolaus, Sebastian, Leonard eller Rochus. Den sistnämnde ansågs kunna 
hjälpa vid pesten. Sådana farsoter drabbade Sverige åtta gånger under 1400-
talet, däribland 1450─1455, 1465, 1484 och 1495. Detta kan vara förklaring-
en till att antalet utökades till 15 och att den femtonde kan vara Rochus.78 

 
Figure 20. Altarskåp från Västerås domkyrka. Skåpet anses vara tillverkat i Lübeck i 
slutet av 1400-talet. Fotograf Lennart Karlsson/SHMM 

                               
78 Ekström, Gunnar: Västerås domkyrkas inventarier genom tiderna. Kulturnämnden i Väs-
terås 1976, s. 48. 
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Vid flera kyrkomöten under 1100-talet riktades kritik mot att präster och 
munkar ägnade sig åt studier av medicin vilket ansågs utsätta dem för fres-
telser, bland annat från kvinnor. Vid fjärde laterankonciliet 1215 (i canon 
nummer 18) förbjöds präster, munkar och nunnor att befatta sig med sådan 
kirurgi som innebar bränning och skärande. Enligt canonisk lag blev den 
som orsakade någon människas död för alltid utesluten från prästerliga äm-
beten, det innefattade också om döden var en olycklig följd av en operation. 
Det ledde till att antalet bardskärare ökade kraftigt i hela Europa och även i 
Sverige, där de organiserades i särskilda gillen. Ordet bardskärare betyder 
detsamma som barberare, alltså en person som klipper skägg och hår (jfr ty. 
Bart, skägg). Bardskärare eller barberare kombinerade uppgifter som att 
skära skägg och hår med att åderlåta, dra ut tänder och tömma varbölder på 
den civila befolkningen, men anlitades också för att bedriva sjukvård i krig. 
Först 1496 erkändes de som ett officiellt skrå. Bardskärarna var nästan alla 
utlänningar och före år 1600 finner man bland dem endast ett svenskt namn, 
Peder Östgöte. Det fanns också under medeltiden och långt in på 1600-talet 
många kringresande charlataner, okulister och bråck- och stenskärare, som 
reste runt på marknaderna från stad till stad. När komplikationerna efter de-
ras ingrepp visade sig hade de redan försvunnit från orten.79 

På 1300-talet fanns en stadsläkare i Visby som hette Johannes, om vilket 
dock inte något övrigt är känt än att han dog 1343. 

Den nordtyske läkaren Everhards von Wampen vistades några år vid det 
svenska hovet och tillägnade 1325 den unge kung Magnus Eriksson (1316–
1374) en samling dikter på mellanlågtyska med titeln De complexiones vnde 
is geheten de spegel der natur. Magnus var endast tre år när han valdes till 
kung. Hans mormor var drottning Euphemia av Norge, dotter till kung Wi-
zlaw II av Rügen.  Wampen är en by på Rügen och det är troligt att Ever-
hards vistades hos Euphemia eller hennes dotter Ingeborg, som från två års 
ålder var förlovad med Magnus far, kung Erik Magnusson. Dikterna måste 
sägas ha lågt poetiskt värde: Climaten rimmar på planeten, sanguinen ska 
rimma på suueren och så vidare. Innehållet däremot visar att Everhards stod 
på höjden av dåtidens medicinska kunskaper. En del av dikterna börjar med 
ordagranna citat ut Flos medicinae scholae Salerni, som är en av alla tiders 
mest spridda medicinska böcker. Den utkom i över 300 utgåvor och på 
många språk. Det råd som gavs hade karaktären av tumregler, lätta att 
komma ihåg. Några har sitt berättigande än i dag, till exempel: 

Si tibi deficiant Medici, Medici tibi fiant 
Hæc tria: mens hilaris, requies, moderata diæta  
[Om läkare saknas, må dessa vara dina läkare: ett glatt sinne, vila och måttlig 
diet]. 

                               
79 Hult, Olof: Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai, livmedici hos Erik XIV och Johan III. 
Stockholm 1918. 
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von Wampens dikter är på hexameter, starkt präglade av Galenos, med hygi-
eniska föreskrifter, råd om diet, om åderlåtning med mera. Fyrsaftsläran och 
de fyra temperamenten beskrivs ingående. Det är därför troligt att han fått 
sin utbildning vid den tidens förnämsta medicinska skola, den i Salerno. Om 
hans liv eller tjänst som läkare i Sverige är inget känt i övrigt.80 

Kung Magnus Eriksson hade i sin tjänst en läkekunnig man som hette 
Lars Johansson (latin Laurentius Johannis).  Historieskrivaren Sven Lager-
bring skriver om honom: 

[...] han har namn av en stor mästare i läkedom, hvilken ock på konungens 
föranstaltande fick äkta Fru Cecilia, St. Britas dotter. Han har ock, som säges, 
botat Konungen, wid et tilfälle då han fått förgift. Man har således namn på 
tvänne läkare af detta århundrade. Om deras insikt i wetenskapen war särde-
les stor eller om de warit blotta äfwentyrare eller Empirici, wet man intet, det 
senare synes troligast. 

I en fotnot har Lagerbring tillagt: 

Så kallas han uti Margarete Chronicon pag. 22. Men här talas intet om at han 
botat Konung Magnus för förgift. Den förste som talar om denna cur är Mes-
senius T. 3 pag. 22, och skal han ha fådt förgiftet på sin sons Konung Håkans 
Bröllop i Köpenhamn, och skal så väl Drottning Blanka, som konung Wal-
demars egen son Hertig Christopher på samma sätt tagit afsked från werlden. 
Dessa omständigheter torde likwäl Messenius hafwa sjelf sammansatt efter 
gissning, hwarpå han altid hafwer godt förråd.81  

Den heliga Birgittas morfar var kusin till Magnus Ladulås och hon var såle-
des släkt med den svenska kungafamiljen varför kung Magnus Eriksson 
mycket väl kunnat utnyttja sin ställning till att vara äktenskapsmäklare. Jo-
hannes Messenius (1579─1636), som nämns av Lagerbring, var historiker 
och professor i Uppsala. 

Vid Johanniterklostret i Eskilstuna fanns i början av 1300-talet en me-
dicus magister Arnoldus, enligt vad som framgår av Nekrologiet för klostret. 
Ett nekrologium (av grekiskans nekrologos, död) var en förteckning över 
dödsdagar för munkar och nunnor. På dessa dagar hölls förböner för de döda 
för att förkorta deras tid i skärselden. Den 7 september hölls förbön för Ar-
noldus, vilket år framgår inte. Möjligen kan han vara identisk med den prior 
Arnold som 1310 såg till att det skulle finnas en bevittnad kopia av klostrets 
stiftelseurkund, som nu förvaras i Riksarkivet. Eftersom Arnoldus kallas 
magister tyder det på att han hade disputerat vid något universitet ute i 
Europa. Han var förmodligen läkare för de spetälskesjuka, i så fall den ende 
läkaren som är känd från ett spetälskehospital. Vid alla andra hospital före-

                               
80 Björkman, Erik: Everhards von Wampen Spiegel der Natur. Uppsala 1902. 
81 Lagerbring, Sven: Swea Rikes historia ifrån äldsta tider till de närwarande, del 3. Stock-
holm 1776, s. 862. 
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faller det som att det enda som erbjöds de intagna var förvaring och andlig 
botgörelse.82,83 

Ytterligare en läkare nämns som vittne i kanoniseringsprocessen för bis-
kop Brynof Algotsson i Skara. Det var välförståndige och välfrejdade Nils 
Olsson i Skara. Vittnesmålet gällde den treårige Brynolf Arvidsson, som 
hade varit lam i benen i tre veckor. Nils Olsson var berömd och förfaren i 
kirurgin (in arte cirurgica satis trita), men han kunde inte hjälpa gossen. När 
föräldrarna den tredje september 1413 gav ett löfte att göra en pilgrimsfärd 
till den helige Brynolfs grav blev gossen frisk.84 

I Riksarkivets digitaliserade Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över 
medeltidsbreven förekommer en läkare (eller flera, några namn uppges inte) 
i några brev till Svante Nilsson Sture. År 1504 anges att läkaren finns i Upp-
sala och 1509 att han kommer från "Roden", vilket förmodligen avser Rosla-
gen. 

Bristen på läkare i Sverige vid Gustav Vasas trontillträde var nästan total. 
Peder Månsson var föreståndare för S:ta Birgittas hospital i Rom 1522 när 
han skrev vad som brukar kallas Peder Månssons Läkebok.85 Månsson ville 
tydligen kompensera för läkarbristen genom att ge ut sin bok. Den är emel-
lertid bara en översättning av fransmannen Jean de Roquetaillades (Johannes 
de Rupe Scissa) skrift De consideratione quintæ essentiæ omnium rerum. 
Denne hade i sin tur skrivit av spanjoren Raimundus Lullus, som i början på 
1300-talet givit ut De secretis naturæ, seu de quinta essentia. Den undergö-
rande kvintessensen var brännvin, som sades förlänga livet och bota alla 
krämpor. Månsson har emellertid skrivit ett "förspråk" till Läkeboken som 
anspelade på svenska förhållanden.86 Där skriver han om vikten av att ha 
skickliga läkare och att det inte fanns några i Sverige: 

[...] fakwonnoger läkiare gör twfwongan kyrkiobakka 
thy läkia folk är ey skämpta oc snakka 
[fåkunnig läkare gör kyrkbacken tuvig ty att läka folk är ej att skämta och 
snacka] 

I Svärike är thet stor skam oc skadhe, 
När nokor bliffuer sjwker reds skovel och spadhe. 
Wm läkedom the alzinthe wilja tänckia, 
Thet röna Faderlös barn oc hwar Änckia. 
Läkedoms Doctor är ingen i thet rijketh. 

                               
82 Elfving, Lars & Ohlsson, Bror-Erik: Nekrologiet för Johanniterna i Eskilstuna. Eskilstuna 
2009. 
83 Hult, Olof: Om leprans tidigare historia i Sverige. Lychnos 1950, s. 1─25. 
84 Myrdal, Janken, Bäärnhielm, Göran: Kvinnor, barn och fester i medeltida mirakeberättelser. 
Skara. Skrifter från Skara länsmuseum nummer 19 1994, s. 181─182. 
85 Klemming, Gustaf Edvard: Per Månssons Läkebok. Svensk Forntidskrift band 26 
1883─1886, s. 411─445. 
86 Klemming, Gustaf Edvard: Förspråk till Per Månssons Läkebok. Svensk Forntidskrift 1883, 
s. 475─476. 
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Peder Månsson kallades hem till Sverige 1524 för att bli biskop i Västerås 
efter Peder Jakobsson Sunnanväder, som förblivit anhängare av ätten Sture 
och gjort uppror mot Gustav Vasa och därför avsatts. 1527 lät kungen avrätta 
Peder Sunnanväder genom halshuggning följt av stegling. Han var då svårt 
sjuk. Hans domprost, magister Canutus, anklagades samtidigt av kungen för 
landsförräderi och blev på Brunkebergstorg rådbråkad och steglad.87 Peder 
Månsson råkade så småningom också i konflikt med kungen, men dog en 
naturlig död 1534. 

Johan König var egentligen apotekare men också Gustav Vasas livmedi-
kus i 16 år från 1528 då han inkallades från Marienburg i Preussen. Han 
utsågs också till geheimeråd och adlades. Andra läkare var Thomas 
Fabritius, kunglig livmedikus och matematiker och Jakob von Saphojen som 
kallades till kungen 1537. Otto Matheus var kunglig medikus och kirurg 
1552. De har inte lämnat några spår efter sig i arkiven och hade förblivit 
okända om inte Acrel nämnt dem.  En "physicus" Bartholdus Opsophæus 
nämns i hertig Karls registratur: 

att han, som sig i Stockholm förhölt, skulle blifva brukad i Kon. Johans be-
ställning och tjenst, synnerligen för Stadens Medicus therstädes i Stockholm, 
när med honom på det lideligaste var afhandlat, hvad som han begärer i årlig 
lön och beholdning, och hvilket, då därom tilkännagifves, ville H. K. M:t ho-
nom thess Kongl. befallning therpå låta tilflicka. 

År 1579 nämns en doktor Nietheimer om vilket Acrel skrev: 

at han intet uträttade med sin curering, hvarken hos K. Johans Gemål eller 
hos Hertig Magnus, dock icke thess mindre utöfver the 500 Dal. han af Her-
tig Carl undfångit, bekommit af Drottningen 700 slagne Dal, förutan andra 
föräringar.88  

Gustav Vasas systerson, riksrådet greve Per Brahe d.ä. (1520─1590) skrev i 
Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk att, eftersom det fattades 
både apotekare och läkare i Sverige, varje ung herreman måste lära sig lite 
medicin vid sina studier i utlandet. När någon i hans familj eller bland hans 
underlydande blev sjuk skulle han åtminstone känna igen sjukdomen och ge 
råd om hur den kunde botas.89 

Kungen var väl medveten om bristen på utbildade läkare och försökte re-
krytera utländska medicinare till Sverige. Han lämnade också understöd till 
svenska studenter för att de skulle skaffa sig läkarutbildning vid utländska 
universitet. Bland dessa kan nämnas Olof Hansson från Stockholm, som 
enligt Kungl. brev 16 mars 1545 under åtta års tid erhöll 50 daler om året för 

                               
87 Rüdling, Johann Georg: Det i flor stående Stockholm. Stockholm 1731, s. 266. 
88 Acrel, Johan Gustaf: Tal om Läkare-Vetenskapens grundläggande och tilväxt vid Rikets 
äldsta lärosäte i Upsala. Stockholm 1796, s. 8. 
89 Brahe, Per: Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk. Lund 1971, s. 46─47. 
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att studera medicin i främmande land. 90 Denne Olof Hansson avled sannolikt 
tidigt eller avslutade aldrig sina studier, han har i varje fall inte återfunnits i 
några källor. Andreas Svenoni, "student in medica facultate", förlänades 
understöd i form av biskopstionde i Bälinge socken utanför Uppsala genom 
ett kungligt brev den 26 oktober 1551. 

En annan student var Bengt Olsson, eller Benedictus Olai, född omkring 
1524 i Örebro. I ett brev till biskopen och domkapitlet i Strängnäs den 16 
maj 1544 skrev kungen att: 

thenne student Bencht Olson haffer gifvit oss tilkenne, att hann änn nu, på 
någenn tijd till görendes är till sinnes, medh wåre gunstige tillatelse, att ful-
fölgie sine begynte studia, påå thett hann framdelis oss och menige rijkitt tess 
nyttigere och tienligere i thett meeninge beste bliffwe och ware kann. 

Kungen befallde därför domkapitlet att understödja hans studier.91 I decem-
ber 1550 utfärdade Gustav Vasa ett öppet brev med innebörden att 
Benedictus skulle få biskops-, kanikie- och kyrkodelen av tiondet i "Ha-
kelsta, Lööt, Huseby Siutoft och Vekeless kyrkier i Trögd årligen".92 I febru-
ari 1554 befalldes M. Bengt Olai  att med första öppna vatten bege sig hem 
(mera om honom senare). Andra som samtidigt beordrades hem var Mårten 
Olai Helsing, Mårten Olai Gestring, Johan Kampe och Henrik Andreæ, alla 
studerande medicin vid främmande universitet, främst i Wittenberg.93 

År 1538 talade kungen om sin medicus Meister Hinrich van Dienst från 
Amsterdam. En fransk "Physicus et Mathematicus", som kom att få stort 
inflytande i kungahuset var Dionysios Beurræus. Han blev framför allt 
kungabarnens lärare men tidvis också husläkare i kungafamiljen. Senare blev 
han Erik XIV:s förtrogne och skickades bland annat till England för att för-
handla med Elisabeth I om äktenskap med Erik, men han gick sedan ett 
olyckligt öde till mötes i samband med Sturemorden. 

En annan fransman var Carolus Paludanus som var i Gustavs tjänst 
1542─1544. Möjligen var det hans son, Mathias Paludanus, som av Erik 
XIV sändes till Gustav Vasas dödsbädd, dit han dock kom för sent. 

Johan Copp 
Johan Copp är den tidigaste om vilken man äger några närmare uppgifter 
bland de utländska läkare som under Gustav Vasas tid tjänstgjorde vid det 
svenska hovet, i första hand för konungens och den kungliga familjens räk-
ning. Enligt ett brev 22 januari 1555 från det kungliga kansliet hade Copp 

                               
90 Gustav I:s registratur 17, 1545 Riksarkivet. 
91 Gustav I:s registratur 16, 1544 Riksarkivet. 
92 Gustav I:s registratur 21, 1550 Riksarkivet. 
93 Lagerbring, Sven: Swea Rikes historia ifrån äldsta tider till de närwarande, del 3. Stock-
holm 1776. 
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erbjudit kung Gustav sina tjänster. Kungen kallar honom "vår medicus". 
Själv skrev han sig "ab Raumental" och säges omkring 1526 ha varit livlä-
kare hos Ferdinand I, som då var kung i Böhmen, men senare efterträdde sin 
bror Karl V som tysk-romersk kejsare. På grund av ett vidlyftligt leverne 
hade Copp emellertid fått lämna sin tjänst och reste då till Sverige med barn 
och sin älskarinna fru Bonika. Sin hustru Lidmila von Velenitz lämnade han 
kvar.94 Vid ankomsten till Stockholm fick han av kungen ett hus i kvarteret 
Juni norr om Svartmunkeklostret vid Tyska kyrkan. Huset var "bofälligt [i 
dåligt skick] och fullt av råttor", men Copp satte det i stånd för att han skulle 
kunna hysa inte bara sin familj där utan även sitt omfattande bibliotek. Han 
skrev att utan sina böcker var han "som en smed utan hammare och tång". 

Copp råkade i Stockholm i konflikt med en annan livmedikus, som just 
kommit till Sverige. Det var Philippus Wolf, en läkare av judisk börd, om 
vilken inte mycket är känt. Wolf anklagade Copp för oskicklighet och för 
hans tvivelaktiga vandel – han var ökänd för sina erotiska äventyr – vilket 
inte ökade kungens förtroende för honom. 

 
Figure 21. Johannes Copp. Titelbladet till Copps skrift Czwen neuw Dialogi 1522 
Träsnittet anses vara den första kända avbildningen av en svensk läkare. Ur Lychnos 
1937, s. 96. 

                               
94 Theutenberg, Bo J.: Doktor Johannes Copp von Raumenthal. Ett livsöde i reformationens 
spår. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 14 2003. 
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Bland de svenska knektarna i Viborg hade på senhösten 1555 en smittosam 
febersjukdom utbrutit. Kungen gav Copp i uppdrag att utreda sjukdomens 
orsak och föreslå medel att bekämpa den. Hans yttrande, ställt till konungen 
och undertecknat "E. Kongl. M:ts underdånigste tjänare och phisicus Johan 
Cop doktor", finnes tryckt hos Bergius i Inträdes-Tal.95 Copp ansåg att krigs-
folket överlastat magen med mat och dryck efter att ha svultit en längre tid. 
Maten hade därför inte kunnat smältas utan förvandlats till onda och skadliga 
vätskor, som orsakat fördärvliga febrar. Han förordade därför att det "måtte 
till äwentyrs ware aff nöden att purgere och ränsa theris lekamen". Dessutom 
rekommenderade han vissa medikamenter: sävenbom (Juniperus sabina), 
ålandsrot (Inula helenium), pimpinellrot (Pimpinella saxifraga) och puluirit-
zere [att pulverisera] dem i brännvin. Åderlåtning föreskrevs också: 

[...] man strax när siukdomen begynnes uthan förhalning och upskoff lather 
slåå sigh [...] de som unge och starcke och röachtige äre skole lathe mere 
blodh än the gamble.96 

Samtidigt som Copp var i Finland på kungens uppdrag varnade denne hertig 
Johan för att lita för mycket på honom: "Varken dryck eller annat finge her-
tigen mottaga ur läkarens hand förrän de övriga i hans sällskap kredensat 
[provsmakat], vad han bjöd". 

När drottning Katarina insjuknade våren 1556, då hon vistades med kung 
Gustav på Åland, skrev han emellertid ett brev till Copp och bad om dennes 
råd. Kungen kallade Copp "te, dilecti nobis", vilket vittnar om hans vänliga 
känslor för läkaren. Copp hade också privatpraktik i Stockholm där han 
bland andra hade den ryske bojaren Zacharias Zuponaph som patient. Denne 
blev senare fängslad och Copps vänskap med honom ådrog sig kungens 
misstänksamhet. Han misstänkte Copp för stämplingar, vilket bidrog till att 
kungens avoghet mot honom ökade.97 

Copp var mycket missnöjd med det mottagande han fått i Sverige och 
klagade i ett brev där han skrev att han, trots att han arbetat lika mycket som 
två läkare och dessutom skött en apotekares syssla, känt sig föga uppskattad. 
Han begärde därför avsked men dog strax därefter i Åbo 1558. 

Efter Copps död togs hans bibliotek i förvar av hertig Johan och när 
denne fängslades 1563 skänkte Erik XIV böckerna till Jöran Persson. För-
skingringen av Copps bibliotek var sedan i full gång. En del av böckerna 
ingick i Gustav II Adolfs donation till Uppsala universitetsbibliotek.  Förste 
bibliotekarien vid Carolina Rediviva Otto Walde (1879─1963) har beskrivit 

                               
95 Bergius, Peter Jonas: Inträdes-Tal, om Stockholm för 200 år sen, och Stockholm nu för 
tiden, i anseende til Handel, och Vetenskaper, särdeles den Medicinska, hållit för Kongl. Vet. 
Academien D. 20. Aug. 1758. Lars Salvius 1758. 
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de delar av Copps stora boksamling som finns i Uppsala.98 Trots att det end-
ast är en bråkdel av hans bibliotek som redovisas ger det ändå en intressant 
bild av vad en läkare under 1500-talet ansågs sig behöva av referenslittera-
tur. Bortsett från religiösa och astrologiska verk är det Galenos skrifter, 
översatta till latin som dominerar. Där finns också verk av Arnaldus de Vil-
lanova (1235─1311), som översatte Galenos från arabiska till latin. Arnaldus 
var bland annat verksam vid dåtidens ledande medicinska skola i Montpel-
lier.  

Gustav Vasas alltmera tilltagande misstänksamhet och vresiga humör 
gjorde tjänsten hos honom svår och osäker. Ett exempel redan från 1543 är 
ett brev han skrev från Västerås 30 januari till Björn Pedersson och Lars 
Organista. Det var ett straffbrev för att de fört eller godkänt högst felaktiga 
räkenskaper och för att de ej åtlytt erhållna befallningar utan hånat konung-
ens budbärare. Kungen fortsatte: 

Som j och scriffwe wm then Apotechere, som j lathe jnuentera [inventera] 
och begäre wette wår wilie ther vm etc. Så synes oss ther ware wäll andre och 
wichtigere saker och ärender att skriffwe och handlewm än thetta. Wij såge 
fast heller [hellre], att wij motte bekomme nogen beskedh, huru Slotzens re-
kenskap och andre flere rekenskapere sig förlöpe.99 

Lars Organista var kammarråd. På nyåret 1547, då Gustav Vasas missnöje 
med sina kammartjänstemän och icke minst med Lars Organista vuxit ytter-
ligare, hette det i ett brev att i kammaren föga annat beställdes "utan drickes 
gästebud. Och tu, som skulle ther uppå have akt och tillsyn med thet säll-
skapet, att vårt gagn och bäste måtte fordrat blive, är then som håller mest 
med them". Slutet blev, att Lars Organista degraderades till kammarskrivare 
och jämte sina forna underlydande fick avge en förödmjukande förbindelse 
att bättre än hittills uppfylla sina åligganden, varefter han snart avlägsnades 
ur kammaren.100 Kungen var sålunda en krävande och lynnig herre, som inte 
var lätt att göra till lags.  

Alla de läkare kungen hade försökt få till landet lämnade honom. När han 
sedan låg på sin dödbädd fanns ingen till hands utan han fick lita till sin sjä-
lasörjare Johannes Ofeegh, apotekaren Lucas Usthal och en barberare, som 
hette Jacob.101 

                               
98 Walde, Otto: Doktor Johann Copps bibliotek. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 
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99 Gustav I:s registratur 15, 1543 Riksarkivet. 
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101 Lagerbring, Sven: Swea Rikes historia ifrån äldsta tider till de närwarande, del 3. Stock-
holm 1776. 
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Wilhelm Lemnius 
Wilhelm Lemnius (1520─1573) föddes i den holländska staden Zierikzee. 
Hans far var den kände läkaren Levinus Lemnius, och sonen gjorde troligen 
de första lärospånen i medicin hos honom. Wilhelm kreerades 25 april 1556 
till medicine doktor i Pisa på en avhandling med titeln De stomacace vulgo 
Scharbuyck, cui grando procorum affinis. När han kom till Sverige är inte 
känt, men redan 1560 var han i Erik XIV:s tjänst. Kungen bad honom skriva 
ett förslag till läkareverksamhetens ordnande i Sverige. Originalmanuskrip-
tet, som var skrivet på latin, har förkommit men återgavs av Johan Gustav 
Acrel (1741─1801) i ett tal vid presidiets nedläggande i Kungliga Veten-
skapsakademien.102 

Innehållet sammanfattades av Olof Hult i följande punkter: 

En kringresande botanist bör anställas för att insamla och hålla tillgängliga 
inhemska medicinalväxter, på det att vi ej från främmande håll må behöfva 
anskaffa hvad vi hittills försummat att tillgodogöra oss af eget rikligt behof. 

En aromatarius eller kunnig drogist skall anskaffas, och Kungl. Maj:t skall 
på sin bekostnad upprätta en officin, väl försedd med fullgoda läkemedel. 

Taxa måste uppsättas öfver de priser, till hvilka läkemedlen skola säljas å 
apoteken. 

Läkarna skola förpliktas att några gånger om året verkställa ordentliga 
apoteksvisitationer. 

Till fromma för såväl doktorerna, hvilka behöfva öfning i sin konst, som 
de fattiga sjuka bör inrättas ett rymligt och luftigt sjukhus. Kostnaderna här-
för böra bestridas genom offentlig välgörenhet och kunglig frikostighet. På så 
sätt skall man slippa att dagligen i gathörnen och i stadsportarna till anstöt för 
främlingar få se fattiga olyckliga utandas sin sista suck. 

Då man funnit att kvacksalfvare och kirurger ofta genom olämpliga medi-
kamenter och otidiga åderlåtningar vållat skada, må förbjudas att gifva läke-
medel eller slå åder utan lifmedici hörande.103 

Lemnius var långt före sin tid med sina förslag. Insamlandet av medicinal-
växter, en officiell apotekstaxa och inspektion av apoteken var sådant som 
först genom Carl von Linné kom till stånd. De förslag till insamlandet av 
växter som Lemnius lämnade förverkligades först 1732, då Linné med un-
derstöd av Vetenskapssocieteten gjorde sin Lappländska resa med samma 
ändamål. Vård av fattiga och obotligt sjuka hade tidigare endast givits i hel-
geandshusen och klostren. Nu föreslogs att rymliga och luftiga sjukhus 
skulle byggas. Lemnius var också den förste som påpekade betydelsen av 
klinisk utbildning av blivande läkare. Det dröjde till 1667 innan Olof Rud-
beck föreslog inrättandet av ett Nosocomium och till 1708 innan Lars Ro-
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103 Hult, Olof: Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai, livmedici hos Erik XIV och Johan 
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berg kunde inviga det som sedan blev Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
Serafimerlasarettet öppnades 1752. 

Wilhelm Lemnius läkargärning skildras under avsnittet om Erik XIV:s 
sjukdom. 

 
Figure 22. Wilhelm Lemnius, livmedikus hos Erik XIV. Texten lyder: Lemnius gav 
uttryck för sin karaktär genom förstånd och läkekonst; en målad tavla visar hans 
bild. Den som önskar studera hans begåvning närmare bör med [eget] omdöme läsa 
hans vältaliga skrifter.104 
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Benedictus Olai 
Samtidig med Lemnius som läkare vid Erik XIV:s hov var Benedictus Olai, 
som studerat medicin i Wittenberg och 1554 beordrats att resa hem av Gus-
tav Vasa, men den uppmaningen lydde han sannolikt inte. När Benedictus 
kom tillbaka till Sverige är okänt, men 1561 fanns han vid hovet. Bland stu-
diekamraterna i Wittenberg var Eriks senare gunstling Jöran Persson 
(1530─1568). Vänskapen med Jöran gynnade hans karriär och 1564 blev 
han kungens livmedikus. Om hans rent medicinska verksamhet är ganska 
litet känt, men han umgicks förtroligt med kungen i dennes närmaste 
vänkrets. Däremot var förhållandet till Lemnius spänt och präglat av konkur-
rens och avundsjuka. 

Benedictus Olai delade kungens intresse för astrologi och han uppbar en 
särskild ersättning för att han tjänstgjorde som räknebiträde vid kungens 
astrologiska övningar. Han upprättade också en så kallad nativitet över hertig 
Karl, den blivande Karl IX. Det innebar att han gjorde ett horoskop med 
utgångspunkt från planeternas positioner vid Karls födelse. Sannolikt hjälpte 
han också Erik XIV att göra ett horoskop för Karin Månsdotter. En svårighet 
var då att man inte visste säkert när hon var född. För säkerhets skull gjordes 
två, ett för 6 oktober och ett annat för 6 november 1550. 

Benedictus Olai lät också trycka Een nyttigh läkere book, som var tilläg-
nad drottning Katarina Jagellonica och utkom 1578 och var den första medi-
cinska handbok som trycktes i Sverige. Den är dock inget självständigt ar-
bete utan ett sammandrag från olika tyska källor. Med hänsyn till att han var 
Erik XIV:s läkare kan det vara av intresse att läsa vad han skrev om sinnes-
sjukdom: 

Om them som bliffva wilde, kallas maniacus: Til thenne siwkdom äre tweggi-
ahanda orsaker, antingen aff öffverflödigt blodh, som stigher up i hoffvudet, el-
ler ock aff thet onda heta och Melancholiske blodet, Och then som medh 
samma siwkdom är betagen, pläghar först haffva ett swagt huffvud, susar för 
öronen, för öghonen synes skinande. Förorsakar sigh och aff mykit wakande, 
aff mykin sorg, haffver tungt hoffvod, kommer ock ther aff at en bliffver hug-
gen eller slagen i hoffvudet. Men när hon är aff blodet, så leer en altijd, Och är 
hon aff thet Coleriska blodet, tå är han wredh, dristigh och öffverdådigh. Men 
är hon aff Flava bile eller Melancholisk blodh, tå är han mykit will såsom ett 
oskäligt Creatur, Och skal achtas hvad för materia eller blodh, som upwecker 
samma siwka. Men är thet aff then torre kålde Melancholie, tå är han altijd be-
dröffvat, gråter rädhes och fruchtar sig, när han seer rijs eller strå tå tycker ho-
nom at thet är huggormar och paddor, elskar gerna mörk rwm, gaal stundom 
som en hane och undertijden kaklar som en höna, skäller och stundom som en 
hund, hans watn är hwijtt och någhot befergat. Är han sömpnachtigh, tå är 
samme siwka aff kalt blodh etc. Men är samme siwkdom aff sorgh och be-
dröffvelse, tå skal man sättia Frwer och degeliga Jungfrur hoos honom, om thet 
är en mans person, Twert om, är thet och een qwinnas person, tå skal man 
loffua henne man, hwad the haffua skola för Diet, tå skola the äta then maat 
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som letteliga smelter, som är ungt hönsekött, färska ägg, grisekött, lambe och 
kalffvekött, bruka inga starka drycker. 

Av botemedlen är laxering och åderlåtning de viktigaste. Dessutom kan man 
vid stor hetta i huvudet lägga ett kataplasma [omslag] av vitlök, rosenblad 
och kvinnomjölk eller också en fläkt svart höna.105 

 
Figure 23. Benedictus Olai Een Nyttigh Läkerebook [Wallersamlingen 6971]. 
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I kapitel V behandlar Olai melankoli: 

Huffvudwerk som förorsakes aff monga tankar och kallas samma blodh Me-
lancholiskt blodh. Then som är beladd med samma siwkdom är bedröffvat 
och haffuer swåra diupsinniga tanckar och förfärliga drömer, hans watn är 
klart eller ock som Blyferghe och tunt och är bleek ij ansichtet, pulsan är liten 
och longsam, affwundsfull, wistas icke gerna hoos menniskor, Hipocrates 6 
Aphor. 23 [Aforism 6: 23 lyder: Länge ihållande skygghet och svårmod är 
tecken på melankoli] och mena sigh understundom wara oskäligh creatur.106 

Dryck för Melancholia: 

Tagh Epythimi, Stechas, Myrabolani Indi aff hwart slagh itt lodh, myrabolani 
Chebuli Emblici, bellerini, Turbith, Verbascum Agariet aff hwario halff tridie 
quintin, hellesöta, senetzbladh aff hwario try quintin, fumiterre, camels höö, 
aff hwart there halfftannat quintin, barcken aff swarta prusteroot, itt quintin, 
stensalt ij gran, rusin, halfft annat lod, siwdh thet alt i halffannor kanna watn, 
föruthan Epythimi, doch på sidstonne må tu leggia honom ther til, sedhen 
pressa och tryck uth laghen och bewara honom sedan wel öffuerteckt och 
brukas fastande. 

Epythimi, av grekiskans epi på och thymon timjan, nässelsnärja Cuscuta 
europæ är en parasitväxt. Myraboli Indi är sannolikt Myrabolani, en sten-
frukt av släktet Terminalia av ostindiskt ursprung. Apotekstaxorna 1699 och 
1742 upptog fem olika slags Myrabolaner. De gula ansågs driva ut galla, de 
svarta den svarta gallan och de övriga slem och galla. Turbith är en vinde-
växt, Verbascum kungsljus, Hellesöta kan vara fetknopp eller stensöta, Po-
lypodium vulgare, som i Linnés flora är upptagen som medicinalväxt. Se-
netzblad är sennablad. Fumiterre är jordrök, Camels höö är benämningen på 
två arter av grässläktet Andropogon, vilka utgör kamelernas huvudnäring i 
öknen, användes förr inom läkekonsten. Swarte prusterot är rotstocken av 
Helleborus niger, julros (se under avsnittet om Hippokrates och Skamandrus 
från Larissa). Svart prusterot användes av de hippokratiska läkarna som lax-
ermedel, men sin största ryktbarhet vann den som ett specifikt medel mot 
sinnessjukdom. Linné skriver i Materia Medica om dess bruk mot melan-
koli, hypokondri, mani, kloros och achor (skorv). 

Benedictus Olai visar med sin hänvisning till Hippokrates Aforismer att 
han har stora kunskaper om hippokratisk litteratur. Den dryck för melankoli 
som han rekommenderar förekommer i många läkarböcker från den tiden. 
Sannolikt var det också den drycken som Erik XIV avser i en almanacksan-
teckning 1566 när han skrev Die 2 November. Accepi Medicinam pro melan-
colia, det vill säga "Tog jag in läkemedel för melankoli". 

En på latin avfattad ordination av Benedictus Olai har bevarats på Riksar-
kivet. Den är inte daterad och vem den är avsedd för anges inte heller. Av 
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ordalydelsen har man emellertid antagit att den gäller en hög herre, antingen 
Erik XIV eller möjligen hertig Magnus. Det är tydligt att det är en ordination 
mot depression och vad läkaren mest fruktar; det melankoliska blodet. Ordi-
nationen har ett stort medicin-historiskt värde varför delar av den återges (i 
översättning av arkivaren Hjalmar Bergstrand): 

Beträffande planen för levnadssättet må Herren framför allt tygla sig väl i 
sexuellt avseende under denna sjukdom, som eljest ej kan botas. Han bör 
undvika alla stormar och häftiga väderleksombyten och vid dessa tider bör 
han hålla sig inomhus; likaså bör han vid alla solens och månens kvadraturer, 
konjunktioner och oppositioner icke företaga sig något maktpåliggande, utan 
förunna kropp och själ vila. [...] De ämnen, som framkalla melankoli böra till 
alla delar förbjudas, nämligen skidfrukter, harar, likaså alla sjöfåglar. Allt fett 
utom smör bör undvikas. [...] Alla sorger, bekymmer och ledsamma sinnesrö-
relser bör han undfly, emedan de framkalla melankoliska vätskor, jordartat 
blod samt en slö och nedstämd kropp, likaså för mycken oro. Mot allt som 
framkallar sinnesrörelser bör han bruka musik, gladt tröstande ord och beha-
geliga samtal. Likaså bör han vintertid vistas i rum, som icke ligga under jor-
den. [...] Din tillgivne och älskade Benedictus Olai, läkare.107 

Efter Sturemorden och Johan III:s maktövertagande fick Benedictus Olai 
tillbringa tre år i fängelse. Han hade in i det sista varit trogen sin kung Erik. 
Om hans sista år är mycket lite känt annat än att han dog i Uppsala 1582 
eller 1583. 

Övriga läkare under Vasatiden 
Såväl Erik XIV som Johan III gjorde stora ansträngningar att få utländska 
läkare att flytta till Sverige. En italiensk, ej namngiven, läkare som genom 
Katarina Jagellonicas förmedling kommit till Sverige "hade ett så besynner-
ligt huvud att han inte kunde komma överens med någon". Katarinas mor, 
Bona Sforza, var född i Milano och både det polska och svenska hovet hade 
därmed goda kontakter med Italien, som på den tiden var ett av de ledande 
länderna inom medicinen. I september 1576 sökte Johan åter rekrytera läkare 
till Sverige. Denna gången gick det bättre. Bland dem som kom märks Bart-
holdus Opsophæus och Theophilus Homodus.108 

Opsophæus, som verkade vid hertig Karls hov, hade rekryterats av Johan 
1579 till Stockholm för att bli "stadsens medicus". Han blev dock snart sin-
nessjuk och han hann erbjuda Johan sin syster till drottning innan han spär-
rades in på hospitalet i Uppsala.109 

Theophilus Homodus synes ha tillträtt sin anställning hos Johan III i bör-
jan av 1580-talet, men kom snart också att anlitas av hertig Karl. Homodus 
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var inte bara läkare, han var också köpman och importerade siden och andra 
tyger som han sålde till Johan III och hans hov. Särskilt Johan torde ha anli-
tat hans tjänster ofta. Johan ansågs nämligen ha varit fången i en sjuklig 
rädsla för allt vad sjukdom heter. Den 30 november 1584 fick Hans Eriksson 
Kranck, som var rikskanslist åren 1578─1598, Johans uppdrag att upprätta 
en promemoria som skulle föreläggas riksråden och utgöra kungens moti-
vering till hans giftermål med Gunilla Bielke. Sitt nya äktenskap säger han 
sig nämligen ingå: 

[...] till at undfly tillstundande sjukdomar och ohelsa, så ock många melan-
choliska affecter, store djupa tankar och annat mycket bekymmer, som utaf 
ensörjenhet följa kunde.110 

Utöver sin tjänstgöring vid Johan III:s och hertig Karls hov måste Homodus 
då och då resa ut i landet till någon hög herre som insjuknat. Det fanns då 
knappast någon annan läkare att tillgå i hela Sverige. Ett exempel är riksrå-
det, greve Abraham Brahe (1569─1630) på Rydboholm, som skrev i sin 
Tidebok: "Anno 1596 utij Januari månatt war iagh illa siuck och lott Curere 
Migh aff doctor Theophilo på Rydboholm.111 

En annan högadlig person som konsulterade Homodus var Hogenskild 
Bielke (1538─1605) på rekommendation av sin bror Ture Bielke 
(1548─1600). Denne hade sannolikt lärt känna Homodus när han var sände-
bud hos påven, i Venedig och andra furstestater i Italien. Redan från ungdo-
men hade Hogenskild plågats av podager. På nyåret 1597 skildrade han sin 
sjukdom i ett brev till hertig Karl. 

Han hade fast liten naturlig värme i sina ben; och strax han än sedan jul bju-
dit till att hålla benen utanför sängen, så begynte de strax till att svälla, och 
följde då, att de kallnade upp över knäna såsom en is, och därmed domnade 
de bort så att han nu nätt kände till dem. Hans kyrkoherde, som ämnade sig 
till Arboga möte, och alla andra, som umgåtts med honom, kunna här bära 
sannfärdigt vittnesbörd. Jag befruktar storligen, att jag derigenom blifver en 
vanför man i all min livstid, om jag icke snart kan finna någon råd och medel 
sådant i tid att förekomma. [I maj samma år hade Hogenskild] låtit avskära 
den svarta, tjocka huden kring de vida, djupa såren, vilket skedde med stor 
vedermöda. Operationen verkställdes, emedan såret begynte giva lukt ifrån 
sig och det ena benet fast svällde. Nu aktade han bruka hypericons olja däruti 
och låta det läka igen.112 

Homodus såg aldrig patienten själv, men ansåg av symptomen att döma att 
det inte var fråga om vattusot och hoppades därför på bättring. I redogörel-
sen står Doktorn ställde dictam et integram curam dictam vilket kan översät-
tas till "yttrande om diagnosen och om fullständig omvårdnad", det vill säga 
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att doktorn lämnade sitt yttrande och angav vad som behövdes för att vårda 
den sjuke på bästa sätt, samt utlovade medikamenter för detta ändamål. Med 
anledning av Hogenskild Bielkes tillfrisknande författades en fröjdesång på 
latin vid den fest som firades på Ulvåsa trefaldighetssöndagen 1597. Bröder-
na Ture och Hogenskild Bjelke deltog på Sigismunds sida mot hertig Karl i 
slagen vid Stegeborg och Stångebro i september 1598. De utlämnades sedan 
till hertigen och Ture dömdes till döden av ständerna 17 mars 1600 och av-
rättades vid Linköpings blodbad. Hogenskild frikändes då i brist på bevis 
men sattes i fängelse tills också han avrättades. Det onda i benet hade genom 
hans långvariga vistelse i fängelset blivit så mycket sämre att han måste bä-
ras på en stol till Stortorget, där avrättningen ägde rum 3 juni 1605. 

Hogenskild Bielkes hustru Anna Sture (1541─1595) var död när han be-
hövde läkarhjälp. Anna hade annars kanske kunnat hjälpa honom. Italienaren 
Martin Nigrinius Francke, som tillfälligt uppehöll sig i Sverige skrev ett 
äreminne över henne. I förbigående nämner han att det i landet finns "knappt 
två läkare" att konsultera vid sjukdom. Han hyllade Fru Anna för att hon 
utövat en ädel samaritverksamhet. På somrarna samlade hon många läkeväx-
ter, som sedan bereddes till läkemedel för de sjuka. När Francke en gång 
besökte slottet [Hörningsholm] trodde han sig ha kommit till ett sjukhus och 
inte ett slott. Så stor var nämligen anhopningen av hjälpsökande med invär-
tes sjukdomar, sår och andra åkommor. Fru Anna behandlade dem alla och 
gjorde också sjukbesök hos fattiga och nödlidande i trakten.  

Alla ansåg för övrigt inte att läkarbristen var något problem. Den förste 
innehavaren av den Skytteanske professuren och senare rikshistoriografen 
Johan Loccenius (1598─1677) skrev i en inledningsdikt till Antiquitates 
Sveogothicorum att det i Sverige fanns blott få advokater och läkare och 
tillade som en självklar sak: "Detta måste man förvisso anse som en rikets 
förmån". Med detta menade han förmodligen att den svenska befolkningen 
var så ofördärvad till handel och vandel, själ och kropp att behovet av advo-
kater och läkare var mycket litet. När det gällde folkets hälsa hade han fel.113 

Läkarutbildningens begynnelse i Sverige 
Efter att påven Sixtus IV den 27 februari 1477 utfärdat den bulla som bevil-
jade Sverige rätt att inrätta Uppsala universitet började verksamheten i blyg-
sam skala. Johan Gustav Acrel, Linnélärjunge och professor i medicin, skrev 
1796 att "Upsala Lärosäte [...] haft utseende af Schola, där utom Theologien, 
allt annat var gräl och grillfängeri, som bibracktes ungdomen".114 Gustav 

                               
113 Stenström, Fritz: Läkekonstens och Hälsovårdens företrädare i Göteborg. Göteborg 1929, 
s. 7─8. 
114 Acrel, Johan Gustaf: Tal om Läkare-Vetenskapens grundläggande och tilväxt vid Rikets 
äldsta lärosäte i Upsala. Stockholm 1796, s. 6. 



 82 

Vasa hade ett mycket ringa intresse för den akademiska utbildningen i Sve-
rige utan uppmuntrade i stället unga män att studera utomlands. Först när 
hertig Karl vid riksdagen 1595 i Söderköping utsetts till riksföreståndare 
anslogs genom Underhållsordning för Communitet och Läse-Mästare i Up-
sala medel för universitetet. För första gången anslogs då lön till en medi-
cine professor. Lönen innefattade kyrkotionde från Våla socken och en gård 
i Sätuna, Vaksala socken samt rätten att besitta "Grefwe Axels huus". Ytter-
ligare en löneförmån var rätten att, i likhet med universitetets övriga sju pro-
fessorer, dra not i Ekoln. Det dröjde emellertid ända till 1613 innan den 
förste professorn i medicin, Johannes Chesnecopherus, utnämndes. Då var 
den epok som skildras i denna bok slut och en ny tid började. 
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Gustav Vasa (1496─1560) 

Gustav Vasa föddes på Rydboholms gård i Uppland omkring 1496. Han var 
son till riddaren och riksrådet Erik Johansson Vasa, som avrättades vid 
Stockholms blodbad 1520. Modern var Cecilia Månsdotter Eka. Släkten kan 
ledas tillbaka till 1300-talets uppländska lågfrälse och det var förhållandevis 
sent som den vann insteg i högfrälset med Gustavs farfars far, drotsen Kristi-
ern Nilsson. I beskrivningar av Erik Johansson i olika 1500-talskällor fram-
står han med ett löjets skimmer över sig. "Hans upphöjda samhällsställning 
till trots visar de bevarade beläggen att han måste ha varit ett ovanligt svagt 
nummer inom sin lysande ätt”, som personhistorikern Hans Gillingstam 
uttrycker det.115 Erik Johanssons släktförbindelser inom högfrälset gynnade 
familjen. Riksföreståndaren Sten Sture d.ä. var hans morbror och mormo-
dern var halvsyster till kung Karl Knutsson Bonde. Dessutom blev Erik Jo-
hansson genom sitt giftermål med Cecilia Månsdotter, dotter till riksrådet 
Måns Karlsson Eka, svåger med riksföreståndaren Sten Sture d. y.; denne 
var gift med Cecilias halvsyster Kristina Nilsdotter Gyllenstierna, som är en 
av den svenska historiens mest berömda kvinnor. Hon ledde efter Sten Stu-
res död den svenska frigörelsekampen mot Danmark, organiserade landets 
försvar och ledde försvaret av Stockholm mot den av riksrådet utpekade 
tronföljaren Kristian II. Genom sin farmor, Birgitta Gustavsdotter Sture, 
härstammade Gustav från kung Sverker d. y.; han hade alltså på långt håll 
kungligt blod i ådrorna. 

Efter sitt framgångsrika uppror mot unionskungen Kristian II blev Gustav 
Vasa vald till kung vid riksdagen i Strängnäs 6 juni 1523 men först 12 janu-
ari 1528 blev han krönt i Uppsala domkyrka. Sverige hade tidigare valt sina 
konungar, men vid riksdagen i Västerås 1544 befäste Gustav Vasa sin makt 
när han fick riksdagens bifall till att kungadömet skulle ärvas av kungens 
äldste son. Kungarna av Vasaätten betraktades emellertid som uppkomlingar 
av furstarna i det övriga Europa. En strävan att legitimera det nya kungahu-
set märktes tydligt under Gustav Vasas sista tid i livet. Den manifesterades 
också genom den pomp och ståt som uppvisades vid hans begravning i Upp-
sala domkyrka i december 1560. 

                               
115 Gillingstam, Hans: Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden: släkthistoriska stu-
dier. Stockholm 1952, s. 722─723. 



 84 

 
Figure 24. Gustav Vasa. Det så kallade Bystaporträttet, en kopia från 1600-talets 
början från Bysta i Närke.116 

Det finns flera berättelser om Gustav Vasas liv. Biskopen i Västerås Peder 
Svart skrev sin krönika omkring 1560, där han berättar om Gustav Vasas liv 

                               
116 Olsson, Martin: Vasagravarna i Uppsala domkyrka, del II. Stockholm 1956. 
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från födelsen till sonen Eriks födelse. Peder Svart var också den som höll 
likpredikan vid begravningen. Systersonen Per Brahes krönika utgörs dels av 
Svarts krönika om Gustav Vasa, försedd med tillägg och ändringar, dels en 
fortsättning fram till konungens död, baserad på Rasmus Ludvigssons krö-
nikeartade anteckningar.117 Berättelserna är okritiska, men färgade bilden av 
den framgångsrike upprorsmannen mot utländskt tyranni hos svenska folket 
under flera hundra år framåt. 

Det är två andra samtida redogörelser som ger de mest detaljerade upp-
lysningarna om Gustav Vasas sista sjukdom och död. Sven Elofsson, som 
var sekreterare åt kungarna Gustav, Erik och Johan, berättar i Paralipomena 
om de prövande och sorgesamma sista åren av Gustav Vasas liv, men ger 
inte några detaljer om hans sjukdom. Det största bekymret för kungen var att 
han var rädd för att hans söner skulle bli oense sinsemellan efter hans död. 
Han varnade dem med hur det gick för Magnus Ladulås söner Birger, Erik 
och Waldemar, kända i historien från Håtunaleken och Nyköpings gästabud. 
Gustav Vasas farhågor skulle besannas. Han var också mycket tveksam till 
kronprins Eriks försök att fria till drottning Elisabeth I av England. Prinsar-
nas tidigare lärare, fransmannen Dionysios Beurræus sändes som förhandlare 
1558─1561 till London. De misslyckade frierierna kostade den kungliga 
skattkammaren oerhört mycket pengar. Räkenskaperna från början av 1561 
visar stora utgifter enbart för daglig förtäring för de 138 personer som hörde 
till sällskapet. Därtill kom dyrbara gåvor till inflytelserika personer vid det 
engelska hovet. 

Ännu ett bekymmer fick kungen när dottern Katarina gifte sig med greve 
Edzard av Ostfriesland 1559. Bröllopet skulle ha hållits två veckor efter 
midsommar i Kalmar, men flyttades till Stockholm på grund av det osäkra 
säkerhetsläget nära danska gränsen. I början av september blev bröllopet 
ånyo uppskjutet fjorton dagar på begäran av den astrologiskt intresserade 
prins Erik. Anledningen var en eclipsis lune, en månförmörkelse 24 okto-
ber.118 Först 1 oktober genomfördes vigseln. På återresan från Stockholm 
stannade sällskapet i Vadstena. Edzards yngre bror Johan ertappades då i 
brudens syster Cecilias sovrum på natten. Den hetsige Erik lät gripa honom 
och kasta honom i fängelse, vilket förorsakade kungen stora diplomatiska 
bekymmer innan han äntligen släpptes och tilläts lämna Sverige. Kungen 
hade mycket hellre sett att hela historien tystats ner.119 

                               
117 Ludvigsson, Rasmus: Konung Erik XIV:s krönika. Handlingar rörande Skandinaviens 
historia 1825. 
118 Andersson, Ingvar: Erik XIV och astrologien. Lychnos 1936, s. 103─130. 
119 Elofsson, Sven: Paralipomena eller bijhandlingar mycket nyttige att weta, som lyda till 
Konung Göstafs. K. Eriks och K. Johans Regementes Handlingar. Handlingar rörande Skan-
dinaviens Historia XI 1825, s. 91─239. 
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Den mest ingående skildringen av Gustav Vasas sjukdom och död gav 
emellertid hans själasörjare Johannes Nicolai Ofeegh.120  

Johannes Nicolai Ofeegh 
Johannes Nicolai skrevs in vid universitetet i Wittenberg 1539, där han till-
hörde reformatorn Philip Melanchtons innersta krets. Vid återkomsten till 
Sverige blev han skolmästare i Strängnäs. Bland hans elever där fanns Jöran 
Persson, Erik XIV:s nära rådgivare, senare adlad Tegel. Jöran gjorde sig 
hatad av högadeln och kungens bröder och avrättades efter en bestialisk tor-
tyr efter Eriks avsättning. Genom förmedling av sin svåger Dionysios 
Beurræus blev Johannes Nicolai utsedd till kyrkoherde och blev 1557 ordi-
narius i Storkyrkan. Redan från omkring 1544 sökte Gustav Vasa bryta bis-
koparnas makt och delade deras stift. Han benämnde dem ordinarius; endast 
ärkebiskopen fick behålla sin biskopstitel.121 Inom Uppsala ärkestift tillsattes 
två nya ordinarier, den ena i Stockholm för denna stad, och den andre i 
Gävle för Norrland. Ofeegh blev då själasörjare för Gustav Vasa och i prak-
tiken också dennes läkare. 

Johannes Ofeegh visade emellertid en del kalvinistiska åsikter som väckte 
stor opposition bland det övriga prästerskapet och övertalades att frivilligt 
avgå.122 Han hade emellertid fortfarande Erik XIV:s bevåg och utsågs 1562 
till biskop i Västerås där han avled 1574. I Muncktells Westerås Stifts Her-
daminne står om honom "Mag. Johannes Nicolai Ofeegh, som sjelf förklarat 
sitt Swenska namn med det grekiska Athanatos" [odödlig].123 I Västerås stifts 
herdaminne från 1939 anges att namnet Ofeegh första gången användes i en 
handling från 28 maj 1558. Namnet anses komma från ett dåtida ord "ofe-
ger", som betydde "icke bestämd att dö, åt döden icke hemfallen". Namnet 
kanske togs sedan han återvänt till livet efter en svår sjukdom 1549.124 

                               
120 Ofeegh, Johannes: En kort Underwijsning om Stoormächtige herra och förstes, Gustaff 
Erichssons, Sweriges, Götes och Wendes etc. Konungs härliga aflidande, sampt med alla 
tijders och anfächtningars och taals sanna förklaring ... Historiska handlingar 1905, s. 
121─153. 
121 Handlingar rörande Skandinaviens historia, del XVII, s. 233─237. 
122 Kjöllerström, Sven: Striden kring kalvinismen i Sverige under Erik XIV. En kyrkohistorisk 
studie. Lunds universitets årsbok. Lund 1935, s. 120. 
123 Muncktell, Johan Fredrik: Westerås stifts herdaminne, Del 1. Uppsala 1845. 
124 Ekström, Gunnar: Västerås stifts herdaminne I, Falun 1939, s. 320─337. 
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Figure 25. Johannes Ofeeghs sigill med ett brinnande hjärta med tre lågor. Sigillet 
användes vid förnyelsen av arvföreningen 26 januari 1569 då Erik XIV avsattes och 
stånden svor trohet till Johan III. IN står för Iohannes Nicolai eller Nilsson.125 

Utbildningen i Wittenberg gällde huvudsakligen teologi. Även om Ofeegh 
själv aldrig utgav sig för att vara läkare ingick, att döma av hans redogörelse 
för Gustav Vasas sjukdom, även medicin i hans utbildning. Han deltog aktivt 
i undersökningarna av kungen och inspekterade regelbundet dennes urin. 
Ofeegh hade säkert sett urinplanscher under sin tid i Wittenberg och hade 
förmodligen också tillgång till sådana bilder när han bedömde Gustav Vasas 
urin. Ofeegh använde de latinska benämningarna på sjukdomarna och visade 
också goda kunskaper i den tidens klassiska medicin, speciellt Galenos. 

Ofeegh väver på ett skickligt sätt in kungens sjukdom i de yttre händelser 
som sades förebåda kungens död. Kungens öde var intimt förbundet med 
landets öde. På det sättet kan Ofeegh sägas ha legitimerat Vasaätten genom 
att visa att den var nära förbunden med Sveriges öde. 

                               
125 Svenska riksdagsakter del 2, Stockholm 1888, s. 1561─1592. 



 88 

Gustav Vasas sista sjukdom och död 
Gustav Vasa hade under större delen av sitt liv varit vid god hälsa. Endast en 
gång, under några månader i slutet av 1539 sägs att han var sjuk, men sjuk-
domens art nämns inte och han återhämtade sig snart. 

Bland handlingarna i Riksarkivet rörande Gustav Vasas levnadsförhållan-
den, hov och egendomar ligger en "ordinanz darnach sich Die Kon. M: Mein 
gnedigster Herr Ires gefallens zu richten haben".126 En blyertsanteckning 
anger att det är en "Ordination för Gustav Vasa". Ordinationen är inte under-
tecknad och den är inte heller daterad, men den skrevs förmodligen omkring 
1558. Olof Hult, som återgivit den, ansåg att det är Johann Copp, som skrivit 
den, medan Otto Walde av språkliga skäl ansåg att någon annan måste vara 
författaren. Det skulle i så fall vara den andre tyskspråkige läkaren, Philippus 
Wulf, men frågan är inte avgjord. 

I inledningen av ordinationen anges att en förbättring i kungens tillstånd 
eftersträvades, vilket måste tolkas som att kungen redan var sjuk. Det rörde 
sig emellertid inte om någon lokaliserad kroppslig sjukdom utan om tillta-
gande depression eller melankoli och om häftiga vredesutbrott. Möjligen kan 
dessa ha berott på en tilltagande åldersbetingad åderförkalkning. 

En av föreskrifterna för kungen ger en bild av hans tandstatus. Kungen fö-
reslås låta göra ett instrument av silver att ha i munnen när han sover ef-
tersom han alltid sover med öppen mun. Elaka uppstötningar från magen kan 
då stiga upp i huvudet och orsaka huvudvärk och halsbesvär. Som senare ska 
visas i redogörelsen för undersökningen av kungens kvarlevor i graven i 
Uppsala domkyrka hade kungen mycket dåligt tandstatus på basen av tand-
köttsinflammationer. Sådana kan ge upphov till infektioner också i andra 
organ, som hjärta, kärl och leder. De ökar också risken för stroke och hjärtin-
farkt. Han hade förmodligen, som alla tandlösa gamla människor, en slapp, 
infallen mun. Silverinstrumentet skulle fungera som en bettskena, den tidig-
aste beskrivningen av en sådan. 

De föreskrifter i övrigt som ges är kloka även enligt nutida medicinska 
åsikter. Kungen rekommenderas att äta på bestämda tider, att sova en stund 
efter maten och att lägga sig i tid på kvällen. Han ska också motionera varje 
dag till häst eller till fots. 

Det finns en handskriven redogörelse för Gustav Vasas sista tid i livet 
som ger en klar bild av sjukdomsförloppet. Författaren var kungens själasör-
jare Johannes Ofeegh, som omnämner sig själv som "ordinarius". Först 1905 
trycktes den i Historiska handlingar och gjordes tillgänglig för vidare kret-
sar. Berättelsen är mycket lång – över 13000 ord – och är till en del en redo-
görelse för hur Ofeegh förbereder kungen för döden med läsning av valda 
avsnitt ur bibeln och ger honom nattvarden vid flera tillfällen. Kung Gustav 

                               
126 Hult, Olof: Eine Ordination für Gustav Wasa. Acta Medica Scandinavica 1923, s. 
143─152. 
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hade otaliga gånger under sin regeringstid visat hänsynslöshet mot sina mot-
ståndare, svikit löften och låtit avrätta dem som stod honom emot. Han var 
väl medveten om sina synder, men den styvnackade konungen var inte villig 
att bekänna alla för själasörjaren, utan ville ha syndernas förlåtelse utan att 
behöva bekänna dem: 

'Så är ock min villie, at tu intet gånger ifrån mig i nödenes tijd, uthan stärk 
min troo med Christi löffte. Thet tu villt predika för mig om mina synder, thet 
görs intet behoof, ty at the ära månge och stoore, thet veet vij bäst sielfve, 
men huru jag skall förvissad varda, at the äre mig förlåtne, thärom beder jag. 
Ty jag kan genom min egen macht synda och reeta Gudz vrede öfver mig, 
men huruledes jag skall komma thär uth, thet begärer jag i samveetet försäk-
ras aff Christi löffte'. Ordinarius svarade: 'Allern. herre, ingen kommer till 
Gudz vänskap, förra än han sielf bekänner sin skulld och så han i hiertat och 
med munnen bekänner sig hafva thet och thet illa giort inför Gudh; ty hvarest 
syndernes bekännelse icke är, thär kan ock icke een rätt pænitentz i hiertat 
vara. Ty then bedes före, som sig bekänner hafva syndat. Så är nu ingen then 
på verlden, som icke hafver syndat för Gudhi; thärföre bör hvar och een be-
känna sig vara ovärdig för sin egen skulld och thärföre ödmiuka sig och be-
gära Gudz vänskap allenast för Christi barmhärtigheet'. Tå vardt H. K. N för-
törnadt, säijandes: 'Icke vill tu, att jag skall röija mina synder för tig?' Ordina-
rius: 'N. herre, neij, för Gudhi'. H. K. Nåde: 'Ja, jag kan thet göra uthan tig 
och gör jag så. Hörde tu icke, att jag sade, jag veet jag hafver syndat och är 
värd straff af Gudhi och är förthenskuld illa till freedz i mitt samveet, thärföre 
behöfver tu intet göra mitt samveete värre än thet är, uthan hielp min för-
skräckta anda med Christi löffte, i thet Gud är mig nådelig, vill förlåta mig, 
och hafver förlåtit mig etc. [Kungen hade gjort sig till överhuvud för svenska 
lutherska kyrkan och bortsåg från nummer sju av de 95 teser mot avlaten som 
Luther spikade upp på dörren till slottskyrkan i Wittenberg 1517: Gud förlå-
ter över huvud taget aldrig någons skuld utan att samtidigt göra honom öd-
mjukt undergiven sin ställföreträdare prästen]. Så at taala, när mig döden vill 
ankomma, thet är min begäran, så att mitt hierta måtte frödgas af then för-
vissning, at Gud är mig barmhärtig, thet vore min siäl een evinnerlig glädie. 
Ty siälennes tröst begärer jag och icke vahntröst etc'. Tå ordinarius hörde H. 
N. begynte förhärda sig, gaf han H. K. N. med och lofvade H. N. thet han 
ville så göra, nembliga, att förtällia skrifterne om Gudz bar[m]härtigheet etc. 
hvilken förmanelse ordin[arius] kom nu i hug i thenne bedröfvelige stunden, 
som nu för handen var. Thärföre ehvad såsom hades för H. K. N. af skrifterna 
i psalmer eller annorstädz lydde allt thäropå, huru Gudh han är nådelig emoot 
allom, som sig villia bättra och nåder tiggia. 

[...] Tå svarade H. K. N: 'Jag bekänner mig hafva intet så regerat i mitt 
konungsliga välde, som jag borde, Herre Jesu, tu som alzmächtig äst, miss-
kunda tig öfver mig syndare'. 

Framför allt är Ofeeghs berättelse emellertid en av de bästa skildringarna av 
en enskild människas sjukhistoria under renässansen. Det märks att den är 
skriven av en person som fostrats i Galenos anda. Den opposition mot Ga-
lenos som Paracelsus stod för spåras inte alls i berättelsen i motsats till sjuk-
historier från de tyska hoven. 
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Gustav Vasa hade i sin krafts dagar haft ett av alla prisat gott minne. Han 
kunde komma ihåg den obetydligaste bonde han mött en kort stund för över 
20 år sedan. Nu började han glömma vad han nyss befallt sina tjänare och 
fogdar att göra och snart utfärdade han helt andra, motsatta order. Han ban-
nade och straffade dem hårt för vad de gjort, även om det var enligt hans 
egna tidigare befallningar. Kungen hade alltid varit mycket misstänksam och 
snar att spåra förräderi även från sina förtrogna. Den egenskapen förstärktes 
under hans sista levnadsår. Han ängslades för rikets säkerhet och dess eko-
nomi, även om kronan och han själv aldrig någonsin varit så förmögna. Or-
dinarius och andra vädjade till kungen om att visa nåd mot dem som kastats i 
fängelse för förment förskingring eller olydnad. 

Det är ganska naturligt att envåldshärskare blir egocentriska. Gustav tol-
kade alla fenomen som järtecken, som gällde det honom personligen när han 
låg på sin dödsbädd. Stora ladugårdar brann ner och många djur innebrändes. 
En komet syntes på himlen över Södermalm, lång som ett spjutskaft, ett nyss 
uppmurat hus på borggården föll ihop och dödade nio personer. På Svartsjö 
kungsgård hördes gråt ur jorden nästan som från en människa som låg i sjä-
latåget. Allt tolkade kungen som "det gäller mig". 

Rapporter kom ifrån Finland att strömmingen flöt död iland i sådan 
mängd att båtarna inte kunde komma in i hamnarna. I Lappland dog tusen-
tals renar, fåglar, harar, rävar och björnar. Stora skyfall i Arbogatrakten 
dränkte skörden och spolade bort kvarnar. I sin ängslan ville kungen att or-
dinarius ständigt skulle vara hos honom och citerade Matteusevangeliet 
26:38 där Jesus säger till lärjungarna: Min siäl är bedröffuat in till dödhen, 
bliffuer här och waker medh mich" [Min själ är djupt bedrövad, ända till 
döds; stanna kvar här och vaka med mig]. 

Vid midsommartiden 1560 samlade kungen de fyra stånden till ett möte i 
Stockholm då han överlämnade sitt rike till sin äldste son Erik och förma-
nade alla att lyda den nye konungen. Samtidigt skrev han sitt testamente med 
donationer till domkyrkor, skolor och hospital i hela landet. 

I augusti började kungen klaga mycket och var mycket försvagad av diar-
réer, som sedan varade till hans död. Han plågades också av svår hetta och 
frossa, men han hade ingen läkare utan bara ordinarius Johannes Ofeegh och 
sin barberare Mäster Jakob till hjälp. Ofeegh ansåg att mycket av den natur-
liga vätskan var försvunnen som det brukar vara med gamla människor. 
Kungen hade också svår huvudvärk, ögonen var insjunkna och munnen var 
ständigt torr. Ofeegh ordinerade därför violsirap och granatäpplen att äta och 
endivvatten och cikoria att dricka för att släcka hettan. Han hade också velat 
ordinera avföringsmedel, men avstod på grund av de svåra diarréerna. 

För hettan la man förband över magen och baddade kungen med kallt vat-
ten för att kyla ner honom, men inget hjälpte. Han började också hosta och 
kräkas, så att den naturliga vätskan förtorkade, vilket enligt Ofeegh tydde på 
att livet snart skulle få sin ända. För att få kungen att äta bjöd man honom 
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konfekter, siraper och olika drycker, men kungen ville varken äta eller 
dricka. 

Den 21 augusti, då det var solförmörkelse, började kungen hicka. Ofeegh 
ansåg att det berodde på att magen var tom efter alla diarréer och uppkast-
ningar och lät tillreda mandelmjölk, löskokta ägg, stekta och kokta hjärpar 
och liknande som ansågs vara lättsmält. Ofeegh följer här Henrik Smidhs 
Tredie Urtegaard där det står: "Kommer Hickelsen aff Maffuens tomhed, da 
skal man giffue den siuge den mad som hannem styrcke kand; oc lættelig 
fördoffuit eller fortærit, lige som er blödsaadne Eg, Mandelemelk, Byguellin, 
Höns, Carpuner".127 

Den 24 august ökade kungens ängslan och bedrövelse. Trots att han sam-
lat så mycken rikedomar hade han ingen hjälp av dessa nu: 

Ty jag hafver nu icke för allt thet gooda jag äger för handena een doctor väl 
förfahren. Dock veet jag väll, at jag hafver ju så mycket kostat opå them, som 
någon annan herre och första. Ja, then säger jag, som kunde och förmåtte 
thenna förtungande min lekamen med läkiarekonster hielpa och hugsvala i 
sin bedröfvelse. Hvarföre tu alzmechtige och barmhärtige Gudh, förbarma tig 
öfver mig arme syndare. 

Den 25 augusti hade också ärkebiskopen Laurentius Petri kommit tillstädes. 
Kungen sa då att man inte skulle be för att hans liv skulle förlängas utan för 
att Gud skulle skilja hans själ från kroppen och låta den komma till sitt rike. 
Han började också klaga över svaghet i höger arm, som var blåaktig. Detta 
behandlades med omslag med lavendelvatten och andra "simplicia". På kväl-
len samma dag märkte Ofeegh att kungens urin var grön, vilket han ansåg 
tydde på att döden var nära. 

Uppfattningen att grön urin tydde på att patienten snart skulle dö hade 
Ofeegh förmodligen hämtat från Henrik Smidhs Tredie urtegaard, som 
kommit ut tre år tidigare. I sjätte kapitlet skrev Smidh: "grönt vand udi 
stercke kallde finger, mercker döden". Någon förklaring till hur urinen kunde 
bli grön eller varför grön urin tydde på att patienten skulle dö gavs inte. 
Vissa nutida läkemedel kan ge grön urin, men några sådana fanns inte på 
1500-talet. Urinvägsinfektion med bakterien pyocyaneus kan också ge grön 
urin, men inget nämns i Ofeeghs redogörelse om att kungen hade några teck-
en på infektion. Smidh (1495─1563) var en dansk humanist som var utbildad 
vid universitetet i Rostock. Efter flera års vistelse utomlands, bland annat 
hos den landsflyktige Kristian II, bosatte han sig i sin födelsestad Malmö. 
Han praktiserade en tid som läkare, men det är inte känt om han verkligen 
hade någon läkarutbildning. Under åren 1536 till 1557 gav han ut sex små 
medicinska skrifter med titeln Urtegaard. De var alla översättningar av tyska 
verk och var under mycket lång tid kända och uppskattade som hjälp till 

                               
127 Smidh, Henrik: Henrik Smidhs tredie urtegaard. Köpenhamn 1557, s. 73. 
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självhjälp vid sjukdom. Han gav dessutom ut den första katekesen på danska 
1537 och 1563 en latinsk-dansk ordbok. 

Andra källor som Ofeegh kunde stödja sig på var Ulrich Pinders Epipha-
nie medicorum. Speculum videndi urinas hominum som utkom 1506.128 Han 
var livläkare åt kurfursten Fredrik III i Sachen och dog 1519. I boken finns 
en illustration som visar urinens färger vid olika tillstånd. I position klockan 
10 ses viridis eller grönt, följt av lividus eller blyfärgat och sedan niger, 
svart. Övergången från grönt till svart betydde en allt allvarligare prognos. 
En annan författare, Bernhard de Gordon skrev i Lilium medicinæ [Waller-
samlingen 975] att om urinen var svart eller grön och om avföringen var 
grön, så var det mycket allvarliga tecken.129 Alla dessa tolkningar av urinens 
färg gick tillbaka på den bysantinske läkaren Theophilus Protospatharius, 
vars skrift De urinis var väl känd under medeltiden.  

 
Figure 26. Urintavla ur Epiphanie medicorum [Wallersamlingen 7448]. En handko-
lorerad tavla från 1506 såldes 2002 på Christies i London för 210 000 kronor. 

                               
128 Pinder, Ulrich: Epiphanie medicorum. Nürnberg 1506. 
129 Gordon, Bernhard de: Lilium medicinae. Toledo 1513. 
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Vid den tiden kom också Wilhelm Lemnius från Kalmar till kung Gustavs 
sjukbädd. Han var hertig Eriks läkare och "gaf goda tröst till all förbättring 
ändock thär vart intet aff" skrev Ofeegh, som uppenbarligen inte hade några 
högre tankar om honom. 

Sedan låg kungen mesta tiden som i dvala i tre veckor. På eftermiddagen 
den 23 september försämrades tillståndet och ordinarius kallades till slottet. 
Han ville då åter att kungen skulle förbereda sig för döden och bekänna sina 
synder innan han tog nattvarden. Kungen svarade att han kunde bekänna sina 
synder utan att göra det för prästen, som då gav med sig och försäkrade 
kungen om att Gud är nådig mot alla som vill bättra sig och bedja om nåd. 

När ordinarius den 27 september granskade kungens urin och bara såg 
dödens tecken i den underrättade han drottningen om detta.  Hon blev helt 
förskräckt och sa att de andra doktorerna, Mathias Paludanus och Wilhelm 
Lemnius hade lovat henne att kungen skulle bli bättre. 

Den 29 september var kungen ännu sämre och de närvarande trodde att 
han var död. Enligt Ofeeghs berättelse 

... gick Lemnius, som sig för een medico utgifvit hade, sachta fram till H. K. 
N:tz hufvud, och när han hade rannsakat honom (som han tyckte) och kunde 
intet annat see eller märckia att H. N. var afsompnad, thärföre skööt neder 
mössan, som H. N. hade på hufvudet och ropade högt och sade: 'H. K. N. är 
nu dödh'. [...] När H. K. N. hörde sorlet, skööt H. N. sielf med sin egen hand 
mössan från ögonen och förundrade sig hvad å färde var. 

Strax därefter drog emellertid kungen några djupa andetag och var sedan 
död. 

Det är inte möjligt att fastställa vilken akut sjukdom som orsakade kung-
ens död. Kolera, som nämns av ordinarius, motsvarade inte vad vi idag me-
nar med sjukdomen cholera asiatica. Den kom inte till Sverige förrän 1834. 
Däremot är det klart att han hade någon form av tarminfektion; om det var 
tyfus, paratyfus, dysenteri eller någon liknande sjukdom är en öppen fråga. 

Kungens hovapotekare Lucas Usthal, som varit i hans tjänst sedan 1552, 
skrev en redogörelse för sin roll i samband med kungens död. Redogörelsen 
är skriven av samma hand på fyra foliosidor som hittats i Engeströmska sam-
lingen på Kungliga biblioteket. Usthal fick uppdraget att balsamera liket, 
vilket tog flera månader. Resultatet var dock så lyckat, enligt hans egen be-
rättelse, att folk efter åtta veckor förundrade sig över att kungen såg så le-
vande ut med rosiga kinder. Några ytterligare upplysningar om Gustavs 
sjukdom och död ges inte, men däremot en ingående redogörelse för den 
praktfulla begravningsprocessionen från Stockholm till Uppsala.130 

                               
130 Stenbock, Carl Magnus: Gustaf Vasa på lit de parade och hans griftefärd. Personhistorisk 
tidskrift 1916, s. 105─110. 
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Begravningen 
Efter långa och noggranna förberedelser under hösten fördes kungens stoft i 
en lång procession från Stockholm till Uppsala den 17 december. Kistorna 
med kvarlevorna av kungens två första drottningar, Katarina av Sachsen-
Lauenburg och Margareta Leijonhufvud, hade tidigare varit bisatta i Stor-
kyrkan. Nu fördes de med i liktåget. Färden tog tre dagar och två nätter. På 
nätterna sattes kistorna in i Sollentuna och Alsike kyrkor på vägen, vaktade 
av tre biskopar och trettio andra präster. Begravningsakten var magnifik, en 
medveten manifestation av Vasaättens makt och legitimitet. Kungens förre 
hovpredikant Peder Svart höll likpredikan och ärkebiskopen Laurentius Petri 
höll en "tröstepredikan", varpå riksråden bar ner kistorna i gravkoret. Däref-
ter stötte Svante Sture tre gånger konungens svärd i stengolvet och utropade: 
"Nu är konung Gustav död", och överlämnade sedan svärdet till efterträdaren 
Erik XIV. Det var en ceremoni som övertagits från kejsar Karl V:s begrav-
ning 1558. Gravmonumentet av arkitekten och bildhuggaren Willem Boy 
(1520─1592) tros likna den katafalkvagn som förde kungens stoft till Upp-
sala. Det stod färdigt först 1583.  

Ofeeghs berättelse – en plädering för legitimitet 
Johannes Ofeeghs berättelse skrevs ganska snart efter Gustav Vasas död. 
Den spreds i ett antal kopior, som säkert var avsedda för cirkulation i hov-
kretsar. Det är ingen tvekan om att Ofeegh skrev för att styrka Erik XIV:s 
legitimitet och Vasaättens krav på Sveriges krona. Sverige hade ju tidigare 
varit en valmonarki och Vasarnas anspråk på kunglighet var ifrågasatt av 
andra europeiska hov och även av inhemska släkter, som hade minst lika stor 
anknytning till tidigare kungasläkter i landet. Det var därför som Ofeegh var 
så angelägen att knyta Gustav Vasa till de gamla kungaätterna i Sverige, till 
Sten Sture och Karl Knutsson Bonde. Gustav Vasas insatser för det svenska 
folket jämfördes med kung Davids för det judiska folket. 

Även om Ofeeghs berättelse sägs handla om kungens sista sjukdom och 
död skildras kungens person i hans krafts dagar som "een ganska dägelig man 
till hyn och fin proportion till alla sina lemmar". Alla förundrade sig över hans 
framgångar.131 Kungens tilldragande yttre och hans organisationstalang och 
goda minne knyts ihop med hans betydelse för landet. Även hans "lifsarfving-
ar" ges samma goda egenskaper. Det stora misstag Gustav Vasas gjorde i sina 
ansträngningar att behålla makten inom dynastin var att ge de andra sönerna 
egna hertigdömen med ganska stor självbestämmanderätt. Det ledde till kon-

                               
131 Ofeegh, Johannes: En kort Underwijsning om Stoormächtige herra och förstes, Gustaff 
Erichssons, Sweriges, Götes och Wendes etc. Konungs härliga aflidande, sampt med alla 
tijders och anfächtningars och taals sanna förklaring ... Historiska handlingar 1905, s. 
123─124. 
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kurrens och stridigheter mellan bröderna, som gjorde uppror mot den laglige 
kungen och till och med till att Erik XIV sannolikt mördades. 

Ytterligare ett sätt för Ofeegh att visa hur beroende Sveriges väl var av 
kungens person var att berätta om alla naturkatastrofer som drabbade landet 
när kungen låg på dödsbädden. Elementen rasade, bränder härjade stora la-
dugårdar, fisken dog i hav, sjöar och träsk och träd rycktes upp med rötterna 
fast det inte var storm. Strax därefter drabbades delar av landet av svåra sky-
fall som spolade bort kvarnar och dammar och förstörde skörden. Gråt hör-
des ur jorden och kometer syntes på himlen. Kometer ansågs under medelti-
den förebåda katastrofer. I en avhandling av Pehr Abraham Govenius, som 
presenterades 1843 under Israels Hwassers presidium sägs att flera kometer 
förebådade Digerdöden i mitten av 1300-talet.132 År 1556 väckte den komet 
som kallats Karl V:s komet (C/1556 D1) stor oro över hela Europa. Någon 
komet var inte synlig i Stockholm när kungen låg för döden, utan Ofeegh tog 
nog med kometen från 1556 för att han ville dramatisera sin berättelse med 
ett sådant järtecken. Däremot inträffade en solförmörkelse den 21 september, 
då kungen började hicka som Ofeegh berättar om. Den var partiell på Stock-
holms horisont och började klockan ett på eftermiddagen. När drottning 
Margareta Leijonhufvud dog den 26 augusti 1551 ska också en solförmör-
kelse ha inträffat. Aegidius Gir skrev i sin krönika: "Då hennes ögon slock-
nade, inträffade en solförmörkelse, och folket uttydde den såsom ett himme-
lens tecken att en olyckstid skulle komma i norden".133 Någon solförmörkelse 
den dagen nämns dock inte i astronomiska skrifter. 

Gustav Vasa, som suttit nästan 40 år på tronen, var naturligtvis mycket upp-
fylld av sin egen betydelse och drog den slutsatsen att "det gäller mig". Men i 
Ofeeghs berättelser var den gråt och den röst som hördes ur jorden något som 
antydde alla människors sorg och bedrövelse, hela Sveriges jord var bedrövad. 
Tydligare kunde inte kungens och landets gemensamma öde skildras. 

Gustav Vasas sjukhistoria – en sjukdomsbeskrivning i 
Galenos anda 
De naturkatastrofer som inträffade under Gustav Vasas sista år motsvarade 
de fyra elementen i Galenos lära; luften, jorden, elden och vattnet. Ur luften 
och jorden hördes gråt och klagan, elden förstörde kungens ladugårdar. I hav 
och sjöar dog strömmingen och skyfall förstörde kvarnar och skörd. Dessa 
element hade sina motsvarigheter i Gustav Vasas kropp. Den obalans som 
rådde mellan humoralvätskorna orsakade kungens sjukdom och död. 

När skyfallen drabbade trakten kring Arboga bröt kungens diarréer ut, ett 
okontrollerbart flöde från kungen, som inte gick att hindra. Liksom elden 
                               
132 Govenius, Pehr Abraham: Digerdöden, dess tidehvarf och dess följder. Upsala 1843. 
133 Mellin, Gustaf Henrik: Lärobok i fädernelandets historia. Stockholm 1845, s. 209. 
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härjade landet plågades kungen också av en hetta som inte gick att stilla. 
Kungens vätskor kom i våldsam obalans. Ofeegh citerade Aristoteles när han 
skrev: "Kom och ordinarius i hogh H. K. N. stoora ålder, i hvilken then na-
turliga vätskan mycket försvunnen var, som gemeenlig med åldrigt folck 
vara plägar. [...] Så ingen viste annat än den yttersta verldennes dag var för 
handen". Slutet var nära. En tolkning i Galenos anda var att kungariket Sve-
rige led av en obalans mellan de koleriska eller heta och de flegmatiska eller 
fuktiga vätskorna och att samma obalans rådde i kungens kropp. 

Ofeegh försökte förgäves återställa balansen. Han ordinerade violsirap, gra-
natäpplen och endivvatten för att släcka hettan. Man lade också kylande svam-
par och dukar över kungens mage, för att kyla ner honom, men "endock det 
ganska litet halp". Liksom elden och regnet från skyn var kungens feber och 
diarré utom mänsklig kontroll, det som skedde berodde på gudomliga krafter. 

Medicinska undersökningar av Gustav Vasas kvarlevor 
Vasagravarna i Uppsala domkyrka undersöktes 1945─1946 under ledning av 
blivande riksantikvarien Martin Olsson. För den medicinska undersökningen 
svarade anatomen Bo Ingelmark.  

Med ledning av de långa rörbenens längd beräknades Gustav Vasa ha varit 
ganska kraftigt byggd och omkring 173 cm lång. Skelettet visade tecken på för 
åldern normala förändringar av typen artrosis deformans men inget anmärk-
ningsvärt i övrigt utom i det vänstra lårbenet. Det visade tecken på någon form 
av benmärgsinflammation; osteomyelit eller en speciell form av deformerande 
beninflammation som kallas osteitis deformans Paget. Ingelmark ansåg sig 
dock inte kunna ställa någon säker diagnos på denna förändring. 

 
Figure 27. Nedre ändan av Gustav Vasas vänstra lårben sedd framifrån (a) och baki-
från (c). I mitten (b) visas röntgenbilder av nedre delen av lårbenen och övre delen 
av skenbenen.134 

                               
134 Olsson, Martin: Vasagravarna i Uppsala domkyrka, del II. Stockholm 1956. 
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Det mest anmärkningsvärda fyndet var kungens tandstatus. Överkäken inne-
höll endast fyra tandalveoler, de fyra kindtänderna, I de övriga tändernas 
områden hade benatrofin gått så långt att benutskott praktiskt taget saknades 
och låg i nivå med gomtaket. I kistan fanns endast en främre kindtand, vilket 
talar för att de övriga lossnat redan under kungens livstid. 

I underkäken fanns på höger sida två framtänder, en främre kindtand och 
tre kindtänder kvar medan på väster sida endast fanns två kindtänder. Det 
fanns också många destruktionshålor, av allt att döma orsakade av utbredda 
beninflammationer. Ingen emaljkaries fanns utan destruktionshålorna hade 
orsakats av en utbredd tandlossningssjukdom. 

Gustav Vasas svåra sjukdom i käkarna bedömdes ha pågått under många 
år och hade med säkerhet förorsakat honom svår tandvärk och flöde av var 
ifrån munnen. Genom tandförlusterna har också tuggförmågan under många 
år varit otillfredsställande.  

Genom benförlusten i käkarna bör kungens mun också ha varit infallen. 
Det instrument av silver, som han ordinerats av sin läkare att använda under 
sömnen, behövdes säkerligen. 

 

 
Figure 28. Gustav Vasas kranium sett från sidan. 
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Figure 29. Gustav Vasas kranium sett framifrån. 
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Erik XIV (1533─1577) 

Erik XIV var Gustav Vasas och dennes första hustru Katarinas av Sachsen-
Lauenburg ende son. Han härstammade genom sin mor från såväl Erikska 
ätten som Folkungaätten. Katarina av Sachsen-Lauenburg härstammade från 
Ingeborg Birgersdotter, dotter till Birger Jarl och prinsessan Ingeborg Eriks-
dotter av Sverige, som år 1270 hade gift sig med hertig Johan I av Sachsen-
Lauenburg. 

Om Eriks födelse skrev Per Brahe i sin fortsättning på Peder Svarts krö-
nika: 

Then 13 Decembris på theta åritt [1533] bleff honom födh wpå Stockholms 
slott sin förste sonn, hertig Erik, och qualdis dråtningen med honom 2 eller 3 
dygn. Tå hade konungen en medicum, som war och ehn astronomus, han 
kom wp i drotningens förmack thill att förhöra, huru ther stodh thill om drot-
ningens förlossningh. Tå bleff honom swarad, att thett war icke ähnu öffuer-
stått. Tå sade han: 'Faller alla på knä och beder thill Gud, att thet icke schier i 
thenna thijman, thy the ähr så suora ondt theken på himmelen, at bleffue han 
födt, thå bleffue han eder och hela Swerigis rijke thill sorge barn'. Och wid 
han ähn talade ther om, bleff han född, och de hörde barnet gråta. Man wille 
och seija, att the hade ähntå en gång gråtit medan thet war i moderliffuitt. 
Doch huru the om war, fölgde likeuel ther inted gått efter, som man fick för-
nimma sedan han sielff kom till regementedh.135 

Denna historia med olika varianter cirkulerade sedan i den historiska littera-
turen som förklaringar till Erik XIV:s olyckliga liv. En förklaring till detta 
gavs av samtiden och senare historieskrivare i de anlag för melankoli han 
ärvt från modern. Enligt Viktor Wigert, som skrivit om Eriks sinnessjukdom, 
fanns det i femte generationen bakåt ett fall av sinnessjukdom, nämligen hos 
hertig Fredrik II av Brandenburg och hans syster Cecilia. Den ärftliga be-
lastningen från modern var således inte stark. Dessutom hade han ju också 
ärvt anlag från fadern. Gustav Vasa hade den sinnessjuke sonen Magnus av 
Östergötland i sitt andra äktenskap med Margareta Leijonhufvud.136 Gustav 
Vasa själv har ansetts som urbilden av en robust psykisk hälsa, utom under 
de sista åren i livet. Riksrådet Björn Pedersson Bååt (1510─1570) tillrättavi-
sade en gång Jöran Persson, som häftigt kritiserade Gustav Vasa med orden 

                               
135 Brahe, Per: Fortsättning af Peder Svarts krönika. Lund 1896, s. 7. 
136 Wigert, Viktor: Erik XIV. Historisk-psykiatrisk studie. Stockholm 1920, s. 191 
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"I bär er åt som hundarna, som gläfsa på månen; den har väl sina fläckar, 
dem Ni utskriker, men är likväl ett Guds mästerstycke". 

 
Figure 30. Nativitet för Erik XIV, ställt 1537 av en tysk astrolog. Bild ur Lychnos 
1936, s. 109. 

När Erik var 11 år och vistades med fadern på Uppsala slott i februari 1544 
fick han "en breck i szin foot" Sedan ett par dagar hade foten varit svullen 
"som en byldh". I ett brev till Lars Bardskärare (död 1551) i Stockholm be-
fallde Gustav Vasa denne "att oförtöfvat begifva sig från Stockholm till Up-
sala för att sköta hertig Erik". Han skulle också ta med sig den utrustning 
som kunde behövas för en sådan skada. Ytterligare en gång kallades Lars till 
Eriks sjuksäng. I brev från Gripsholm 1 februari 1549 beordrades bardskära-
ren till slottet. Erik hade legat sjuk i mässlingen och fått en böld i "be-
enkalffve", det vill säga vaden.137 Kungafamiljen hade således ingen läkare 
vid hovet, som kunde ta hand om denna åkomma. Sådana utvärtes skador 
hörde för övrigt till det som bardskärarna skötte. 

                               
137 Gustav I:s registratur 20, 1549 Riksarkivet. 
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Redan tidigt visade Erik en abnormt stor misstänksamhet. Kusinen Per 
Brahe skrev: 

Thenn tyrann Konung Erich kunde inte lida att någen hans Cammartienare 
hade Rene och huijta kläder opå, Förty han mistenckte them strax om Frugen 
Timret. Icke heller kunde han lijde, att någen udi hans Närware strök sigg om 
Munden, Harsklade, Spottade, Hwiskade eller Loogh, och mykit annat etce-
tera Ty thet tog han så före, att alt sådent skeedde honom till spee.138 

Erik hade ett mycket häftigt och snabbt uppbrusande humör, och kunde då 
förgå sig på det grövsta, men vreden gick sedan snabbt över. Karin Månsdot-
ter rådde dem som råkat ut för hans misshag att hålla sig undan några dagar, 
sedan var faran ofta över. Det var inte bara i vrede, som han handlade obe-
tänksamt. En dominerande egenskap hos honom var vankelmod och ombyt-
lighet. Ett exempel är "Vadstenabullret", där hans agerande när greve Johan 
av Ostfriesland hade överraskats i prinsessan Cecilias sovrum orsakade en 
riksskandal och svåra diplomatiska förvecklingar. 

Hans planlösa och inkonsekventa personlighet visade sig i hans frierier, 
inte bara till drottning Elisabeth av England utan också till en rad andra prin-
sessor såsom Maria Stuart, Renata av Lothringen och Katarina av Hessen. 
När Elisabeth fick kännedom om frieriet i Hessen gav hon honom ett klart 
avslag. Erik hade sänt sin förtrogne, ståthållaren över Kalmar slott Göran 
Gera, till Rostock för att förhandla med lantgreven Phillipus av Hessen om 
giftermål mellan Erik och Katarina.  Förhandlingarna såg ut att bli lycko-
samma tills ett sändebud från kungen av Danmark anlände med ett brev som 
ett danskt skepp hade uppsnappat. Brevet var skrivet av Erik och ställt till 
Elisabeth med anledning av hans frieri till henne. "Lantgreven blev då så 
misslynt att Göran Gera måste vika stad och land hans före solbergningen". 
Katarina av Hessen blev i stället gift med hertig Adolf av Holstein. Deras 
dotter Kristina blev sedan gift med Karl IX och mor till Gustav II Adolf.139 
Gera utnyttjades sedan i förhandlingarna med de upproriska bröderna och 
när dessa var resultatlösa, att å Eriks vägnar utmana hertig Karl i envig, som 
dock aldrig blev av. 

Alla Eriks misslyckanden som friare skyllde han på sina förhandlare, som 
sades vara otrogna och angelägna om att han inte skulle gifta sig och få sö-
ner, som kunde ärva kronan. 

Erik XIV var mycket bördsstolt. I en Genealogia Erici 14 regis Svecorum 
som han skrev ner i sina almanacksanteckningar under tiden i fångenskap 
har han antecknat ett 90-tal släktled. De börjar med Adam och Eva, Set, 
Enes etcetera fram till 13: Prometeus Japheti filius, 14: Devcalion, 15: Atlas, 

                               
138 Brahe, Per: Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk. Lund 1971, s. 35. 
139 Elofsson, Sven: Paralipomena eller bijhandlingar mycket nyttige att weta, som lyda till 
Konung Göstafs. K. Eriks och K. Johans Regementes Handlingar. Handlingar rörande Skan-
dinaviens Historia XI 1825, s. 137─138. 
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16: dennes dotter Electa gift med Jupiter, föräldrar till Dardanus rex Troja-
norum. Via Aeneas, rex Latinorum kommer man i femtiotredje ledet till 
Britanien, i den sextioåttonde till Skottland och i den åttioandra till Henricus 
rex Angliæ, vars son är Henricus dux Saxoniæ. Dennes son är Magnus dux 
Saxoniæ, som hade dottern Catharina Regina Svetiæ, vars son är Ericus 14 
Rex Svetiæ. Han nämner inte sin far, som inte hade så förnäma förfäder, inte 
heller sina bröder. Han framhöll alltså sig själv och ringaktade sina bröder 
för deras inhemska, enklare bakgrund.140 

Gustav Vasas testamente hade givit Eriks bröder stor frihet som härskare i 
egna hertigdömen, Johan i Finland, Magnus i Östergötland och Karl i Sö-
dermanland. Han hoppades emellertid att de skulle vara sin halvbroder kung 
Erik trogna. 

Det fanns också betydande motsättningar mellan Erik och hans styvmor 
Margareta Leijonhufvud. Han betraktades redan som barn som bisarr och 
högfärdig. Det var naturligt att den kyliga stämningen dem emellan spred sig 
till drottningens släktingar inom den svenska högadeln. 

Den stora misstänksamhet som Erik hyste mot adeln bottnade i hans per-
sonlighet och hans uppfattning om att adeln hellre ville se en av sina egna, 
halvbrodern Johan, son till Margareta Leijonhufvud, på tronen. Hans miss-
tänksamhet förbyttes i godtrogenhet när det gällde den nya klass av bildade 
uppkomlingar, de så kallade sekreterarna, som hatade högadeln för deras 
privilegier. Främst bland dessa var Jöran Persson, som utövade ett mycket 
starkt inflytande på honom. I kriget mot Danmark led Sverige svåra neder-
lag. Så förlorades till exempel flaggskeppet Mars till danskarna vid ett slag 
utanför Ölands norra udde i maj 1564. Erik misstänkte att de höga militärer-
na hade varit försumliga och rent av medvetet förlorat striderna för att skada 
honom. 

Vid sin kröning hade han två gånger låtit läsa upp Paulus brev till romar-
na kapitel 13, vars första verser lyder: 

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det 
finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av 
honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ord-
ning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. 

Ett utslag av Eriks misstänksamhet var det "patent om högmålssaker" som 
infördes 1563. Det innebar en kraftig skärpning av straffen inte bara för 
gudsförnekelse, kätteri, hor och trolldom utan också för andra handlingar 
som stämplades som högförräderi. I "patentet om högmålssaker" infördes 
mosaisk lagstiftning i Sverige. Framför allt infördes det som står i 3. Mose-
bok 20 kapitlet, som präglades av hämnd och vedergällning. Erik XIV hade 
kort efter sitt trontillträde 1560 inrättat en slags högsta domstol i frågor som 

                               
140 Stenbock, Carl Magnus: Erik XIV:s almanacksanteckningar. Stockholm 1912, s. 76. 



 103

rörde förvaltning och rikets säkerhet som gick under namnet Höga nämnden. 
Den som satte sig upp emot kungen satte sig upp mot Gud, vilket innebar att 
de som anklagades och befanns skyldiga av Höga nämnden dömdes till dö-
den. Högadliga domare fanns med från början men domstolen blev snart helt 
dominerad av ofrälse. Jöran Persson blev kungens åklagare, prokurator, och 
gjorde sig snabbt hatad för sin skoningslöshet. Höga nämnden upphörde i 
och med Eriks fall att fungera. Under de följande decennierna började de 
svenska domstolarna utdöma dödsstraff för horsbrott. Sitt verkliga genom-
brott i svensk lagstiftning fick den mosaiska lagstiftningen genom en bilaga 
Karl IX lät tillfoga när Kristoffers landslag reviderades 1608. Direkt ur Mo-
seböckerna togs straffsatserna för mened, dråp, svordomar och mökränkning. 
Principen "öga för öga, tand för tand" fick enligt Sten Lindroth ett ödesdigert 
inflytande på svensk lagstiftning.141 

Åren 1562─1563 uppstod den definitiva brytningen med hertig Johan på 
grund av dennes förhandlingar med Polen. Johan greps och dömdes av stän-
derna, på Eriks anklagelser, för landsförräderi till döden om inte kungen ville 
benåda honom. Han benådades trots Jöran Perssons motstånd och fängslades 
tillsammans med sin hustru på Gripsholms slott. Erik hade därmed gjort sig 
till fiende med alla Johans släktingar inom adeln. 

År 1570 utkom i Polen en skrift med titeln En sann historia om den fin-
ländske hertig Johans och den polska prinsessan Katarinas jämmerliga 
äventyr. Skriften, som är på polska, utgavs anonymt, men den är författad av 
den polske prästen och humanisten Marcin Kromer. I En sann historia berät-
tar Kromer hur "den grymme tyrannen" Erik XIV under sin regeringstid lät 
spärra in Johan och Katarina på Gripsholm. Som anstiftare utpekas Jöran 
Persson. Erik påstås också ha planerat att döda Johan och sonen Sigismund; 
Johans huvud skulle sedan föras till kungen, medan barnet skulle genombor-
ras med en påle. Erik underhandlade också om att utlämna Katarina till den 
ryske tsaren, som önskade ta henne till hustru.142 

Efter att Erik avsatts fängslades Jöran Persson. Under pinligt förhör 
18─21 september 1568 berättade han att kungen erbjudit Katarina 
Jagellonika som gemål till den ryske tsaren Ivan IV Vasilievish, vilket också 
styrks av ett brev från kungen 16/2 1567.  När detta inte gick att genomföra 
erbjöd Erik XIV istället sin äldsta dotter Virgina som gemål åt tsarens son 
men "Thett hultt Ryssene för spåått och suarade att storfurstens sån skulle 
icke wele haffue henne, effter hoon ähr oächta".143 Eftersom Jöran Perssons 
berättelse gavs efter flera dagars tortyr är dess värde begränsat, men den 
styrks av kungens brev till tsaren. 

                               
141 Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. 1. Medeltiden och reformationstiden. Stockholm 
1975, s. 114. 
142 Lundqvist, Elisabet: Över tid och rum: en antologi tillägnad Bo Lindberg. Stockholm. 
Stockholms universitet 2003, s. 27─39. 
143 Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande stater IV. Stockholm 1888. 
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Även sekreteraren Sven Elofsson berättar i Paralipomena att Erik skickat 
ett sändebud till storfursten i Moskva och erbjudit Katarina Jagellonica som 
hustru till tsaren. Elofsson berättar också om vad som hände Johans tjänare 
när han fängslats: 

Det var ett ömkeligt spektakel att skåda på det halshuggande och steglande, 
som vederfors hertig Johans tjenare i staden och på Malmarne; jag och 
mången med mig kunde icke, utan gråtande ögon, set.144 

Som alltid är det segraren som skriver historien. Efter Eriks fall låg det i 
efterträdarens intresse att så mycket som möjligt svartmåla företrädaren. 

Sturemorden och fängelsetiden 
Erik var övertygad om att det fanns planer på att störta honom. Hans miss-
tankar riktade sig mot Nils Sture (1543─1567), representant för den gamla 
Stureätten, som många ansåg hade större rätt till Sveriges krona än Vasarna. 
Eriks misstänksamhet växte ständigt. 

Eriks läkare måste emellertid redan tidigt ha funnit att han inte var själs-
ligt frisk utan ordinerade behandling. I sina almanacksanteckningar har Erik 
själv skrivit den 2 november 1566: Accepi Medicam pro melancolia, det vill 
säga Tog jag in läkemedel för melankoli. 

 
Figure 31. Anteckning i Erik XIV:s almanacka 2 november 1566. UUB signum E 
279a. 

                               
144 Elofsson, Sven: Paralipomena eller bijhandlingar mycket nyttige att weta, som lyda till 
Konung Göstafs. K. Eriks och K. Johans Regementes Handlingar. Handlingar rörande Skan-
dinaviens Historia XI 1825, s. 139. 
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Under den vintern förvärrades Eriks psykiska hälsa allt mer. Benedictus 
Olai, som var en av hans läkare, förstod att han var sinnessjuk. Han skrev: 

Konungen icke allennast var mychitt mistrogenn utann och svagh och ende-
kus vildh i huffudett. [...] Han begynte dageligen lamentera och klage sig thet 
han skulle blifwe förrådder uthaf sijne, som mest uthaf them, som dageligen 
hoos honom wore. 

I början av maj 1567 lät kungen fängsla Svante Sture och dennes son Erik, 
Sten Eriksson Leijonhufvud, Sten Banér, Abraham Stenbock med flera. 
Ständerna kallades till möte i Uppsala den 18 maj för att rannsaka fångarna. 
Erik XIV kom dit den 17 maj och gav i sin dagbok följande egendomliga 
beskrivning: 

[...] hela min betjäning lämnade mig på vägen från Flottsund till staden, så att 
jag skymfligen till fots i folkets åsyn nödgades gå in i staden. Av ingen blev 
jag mottageen mer än av ärkebiskopen och Nils Gyllenstierna, som hade vid 
sidan Johan Turesson från Söderköping. Intet hus var i ordning; utan jag 
nödgades bo i gammelgården. 

Den 18 maj hölls ett dryckeslag på slottet och kungen blev då berusad. Da-
gen efter skulle han hålla tal till ständerna, men kunde, "på grund av en tjä-
nares trolöshet", inte hitta det koncept han satt upp. Han tvingades då tala 
utan manuskript och talet kom endast att handla om Nils Stures och hans 
medbrottslingars sammansvärjning. Nils Sture hade då ännu inte återvänt 
från den resa han gjort till Lothringen för att förhandla om ett äktenskap 
mellan Erik och prinsessan Renata. Erik vantolkade också på ett sjukligt sätt 
den oro ständerna gett uttryck för. 

Två dagar senare, den 21 maj, kom Nils Sture till Uppsala och fängslades 
omedelbart. Enligt vad Stures släktingar uppgav senare hade Renatas far 
givit sitt tillstånd till ett äktenskap, men det är osäkert om detta är sant. För-
lovningen mellan Renata och hertig Wilhelm av Bayern offentliggjordes 
nämligen snart därefter och de gifte sig i januari 1568. 

Dagen därefter hade emellertid Erik ändrat sig och lät Nils Sture avlägga 
sin rapport. Även Svante Sture fick mottaga bevis på kungens ynnest. Yn-
nestbevisen upprepades på morgonen den 24 maj. Vid 11-tiden begav sig 
kungen till Svante Stures fängelsecell, kastade sig på knä och bad om förlå-
telse för att han låtit sonen Nils Sture lida. Han sa sedan att de var fria men 
lät låsa dörren med järnstänger när han avlägsnade sig. Efter några timmar 
återvände han, gick in i Nils cell och stötte i fullt raseri en dolk i honom och 
sade: "Ja, nu sitter du här din riksförrädare". Nils drog ut dolken, kysste den 
och återlämnade den till kungen samtidigt som han bad om försoning. Med 
händerna korslagda över bröstet stod han framför kungen, som nu rände en 
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bardisan (en typ av stångvapen) djupt in i bröstet, varefter drabanterna full-
bordade mordet.145 

Efter mordet på Nils Sture rusade Erik ut från slottet på väg mot Flott-
sund, åtföljd av drabanterna. Han gamle lärare Dionysios Beurræus försökte 
lugna honom, men dödades av drabanterna på Eriks order. Han rusade sedan 
vidare till Malma by fyra kilometer sydväst om slottet, vidare över Stora 
Nostenskogen och återfanns först efter ett par dagar i närheten av Ålands 
kyrka. 

Efter Sturemorden den 24 maj 1567 är det ett uppehåll i almanacksan-
teckningarna till den 6 juli då det står: Decolari curavi Christophorum 
Coccum, det vill säga Lät jag halshugga kocken Kristoffer.146 Ingen förkla-
ring ges till Eriks handlande, men möjligen misstänkte han att kocken tänkte 
förgifta honom. 

Eriks livmedikus Wilhelm Lemnius fick stora bekymmer med kungens 
sinnessjukdom. I augusti 1567, "det olyckliga året", behandlades han av sina 
läkare med våta lakan. När kungen fick underrättelse om brödernas resning 
blev han så deprimerad att han ville beröva sig livet och frågade Lemnius 
vilken åder man skulle öppna för att lättast dö. Då denne svarade att det var 
hans plikt att uppehålla livet, inte att förkorta det, blev kungen så upprörd att 
han försökte strypa sin läkare.147 

Eriks andre livmedikus, Benedictus Olai, stod honom närmare, men även 
han fick märka av kungens ökande misstänksamhet. Han fick smaka av all 
mat, så att Erik inte skulle bli förgiftad och han fick hålla vakt i kök, apotek 
och konfektkammare. Men även Benedictus blev föremål för misstankar och 
måste värja sig med ed. 

Redan före det utbrott av psykos som fick Erik att begå Sturemorden hade 
han med ständerna och rådet tagit upp sina planer att gifta sig med frillan 
Karin Månsdotter. Ett äktenskap mellan den oerhört bördsstolte Erik och 
dottern till en enkel man av folket kan verka förbryllande. Han ville emeller-
tid inte gifta sig med någon kvinna från den svenska adeln och därmed göra 
sig beroende av dem. Eriks och Karins fortsatta förhållande visade också att 
de var genuint fästade vid varandra. Den 13 juli 1567, mindre än två måna-
der efter Sturemorden lät han i hemlighet viga sig vid Karin. 

Karin Månsdotter gav vid flera tillfällen 1566, 1567 och 1568 bidrag till 
Vadstena kloster. Klostret hade en stark position genom sina förbindelser 
med adeln och klarade sig bättre än övriga kloster efter reformationen och 
fick fortfarande ta in nya noviser. Gustav Vasas egen syster Anna var nunna 
i Vadstena. I Vadstena klosters uppbördsbok för åren 1539─1570 (UUB 
C694) står 1566 som givare Jöran Persson och konungens frilla. Kanske 
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kungens hälsa redan då oroade hans främste rådgivare och Karin och de ville 
därför att nunnorna skulle be för honom. För 1567 står "Item Konungens 
frilla Xm [10 mark]. För år 1568 står "Item then tid K. war syuk oc klen 
sende frillan hit IIc m" [200 mark]. Något senare samma år står det antecknat 
"Item konungsens frilla Karin Mansedotter nar hon her senast war gaff hon 
oss 1cm [100 mark]". 200 mark motsvarar 19600 i dagens penningvärde.148 
Karin ville med sina gåvor säkerligen att nunnorna genom förböner för Erik 
skulle påskynda hans tillfrisknande. 

 
Figure 32. Vadstena klosters uppbördsbok för åren 1539─1570 (UUB C694). Tex-
ten lyder på vänster sida nertill: Thaetta haffwa leffwandhis giffwidh. Item then tid 
K. war syuk oc klen sende frillan hit IIc m. Överst på höger sida står: Item konung-
sens frilla Karin Mansedotter nar hon her senast war gaff hon oss 1c m. 

I januari 1568 var Erik så återställd från sin sjukdom att han kunde återta 
befälet över de trupper som stred emot danskarna, som då hade besatt Öster-
götland. Att han inte helt återvunnit sin psykiska hälsa visas av det fruktans-
värda mord han begick på sin sekreterare Mårten Helsing. Helsing hade fö-
rebrått kungen för att han hade frigett Jöran Persson, som en tid suttit fängs-
lad. Erik blev då så rasande att han rusade på honom med en eldgaffel, som 
han rände i magen på honom, med följd att Helsing avled. Det är anmärk-
ningsvärt att Erik, när han flera år senare redogjorde för de sex personer han 
dödat, inte nämnde Mårten Helsing, utan uttryckligen skrev att han aldrig 
hade svårt skadat någon sekreterare.149 

I början av juli 1568 höll Erik sitt högtidliga officiella bröllop med Karin, 
som samtidigt under stor pompa och ståt kröntes till Sveriges drottning. Brö-
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derna var inbjudna men infann sig inte. Medlemmar av högadeln var också 
inbjudna men större delen av dem uteblev. För dem var det oerhört föröd-
mjukande att en enkel knektdotter kröntes till drottning. Johan uppgav också 
i ett brev till den tysk-romerske kejsaren Maximilian II att Erik planerat att 
mörda honom med gift: 

att fastän mellan oss [Johan] och honom [Erik] allt avtalats i vännskap och på 
broderligt sätt och förlikning blivit ingången, kunde han likväl ej kväva sitt 
hat emot oss, utan tänkte ånyo på att vid sin förmälning, vilken han ingick 
med en kvinna av den lägsta och föraktligaste börd, röja oss ur vägen med 
gift. 

Brevet är utfärdat 13 oktober 1569 i Vadstena och finns i statsarkivet i 
Wien.150 Det är omöjligt att veta om Erik verkligen hade sådana planer eller 
om Johan bara misstänkte det och ville framställa den avsatte kungen i dålig 
dager inför ett främmande furstehus. Erik kände förmodligen till att Johan 
spred sådana uppgifter. I sina anteckningar har han under rubriken De Famu-
lis skrivit några rader som är ämnade att förlöjliga Johans sätt att resonera: 

Hwar och een som biuder sine wäner thill Bröllops ährligen och Christeligen 
han practiserar att dräpe them. 

Konung Erich bööd Hertigh Johan thill bröllops then thijd hann vigdes vid 
Karijn Monsdotter. 

Therföre will hann dräpa honom 

Endast några dagar efter bröllopet startade hertigarna Johan och Karl det 
uppror som innebar början till slutet för Erik XIV som kung. 

Erik greps på Stockholm slott och sattes i fängelse, först i Stockholm, se-
dan i Åbo, i Kastellholm på Åland, i Gripsholm, Västerås och till sist i Ör-
byhus i Uppland. Vid riksdagen i Uppsala 25─26 januari 1569 avsattes Erik 
XIV och Johan valdes till kung. I hertigarna Johan och Karls anklagelsskrift 
mot Erik sägs att han skulle ha låtit avrätta 1100 personer under sin tid som 
kung. Han hade varit kung i åtta år vilket innebar att två till tre personer av-
rättats varje vecka.151 

Erik hade förberett ett tal inför ständerna där han utgick ifrån att han hade 
tre möjligheter. Han hoppades att han skulle ombedjas att återta styrelsen. En 
annan möjlighet var att han skulle avsäga sig kronan och bli Johans under-
såte. Hans värsta förmodande var att han skulle tvingas underkasta sig vad 
hans fiender än måtte besluta. Det senare blev vad riksdagen beslutade. Det 
är inte känt om han fick hålla sitt tal, men av utkastet till talet framgår att han 
skulle kräva att rannsakningar skulle ske mot dem som bedrivit trolldom mot 
honom, hertig Magnus av Östergötland och Nils Birgersson Grip 
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(1535─1592). Den senare var riksråd men blev sinnessjuk. Erik ansåg up-
penbarligen att hans sinnessjukdom berodde på trolldom.152 

 

 
Figure 33. Erik XIV. Porträtt av okänd mästare. Nationalmuseum. 
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Anledningen till att han flyttades så ofta var att Johan var lika misstänk-
sam som fadern och Erik XIV. Johan var rädd att Eriks anhängare skulle 
försöka befria honom. Det fanns många, framför allt bland allmogen som 
inte accepterade Johan som kung och bland adeln fanns det många som an-
såg att ätten Vasa inte var legitima härskare. 

Redan på hösten gjorde Erik ett flyktförsök, som endast ledde till att hans 
bevakning skärptes. Till en början fick han ha Karin och barnen hos sig, men 
under fängelsetiden i Västerås togs också detta stöd ifrån honom. Han trodde 
länge att Karin satt fängslad i ett rum intill honom och tyckte sig ibland höra 
henne och han ropade ofta i tron att hon kunde höra honom. Till fångvaktare 
åt Erik utsåg Johan sådana som hade personliga skäl att hata honom, till ex-
empel Olof Gustavsson Stenbock, bror till Abraham Stenbock, som avrätta-
des vid Sturemorden.  Olof misshandlade Erik 1569 genom att "bära hugg" 
mot honom och skadade honom i överarmen. Stenbock hade under Erik 
XIV:s regering varit ståthållare på Hapsal, men dömdes 1564 av konungens 
nämnd att mista liv, ära och gods, eftersom han utfarit i hotelser mot kungen. 
Han benådades emellertid. Han begick sedan flera allvarliga brott och flydde 
1597 till Danmark men återkom till Sverige 1598 och begav sig sedan till 
Finland. Hertig Karl lät 1599 ta honom till fånga och anklagade honom för 
övervåldet mot Erik 30 år tidigare. Bunden vid ett träd sköts han och krop-
pen grävdes ner i ett kärr. Den läkta skadan i Eriks överarm noterades vid 
undersökningen av hans kvarlevor i Västerås domkyrka 1958. 

 Rykten om uppror för att befria Erik och återinsätta honom på tronen 
återkom ständigt. De ledde till att ärkebiskopen Laurentius Petri, biskop 
Nicolaus Olai i Strängnäs och Johannes Ofeegh i Västerås den 13 september 
1569 lät utfärda en skrivelse med titeln: Betänkande af trenne Biskopar om 
Konung Erik XIV:s afdagatagande. Originalet, som finns på Riksarkivet, 
utställdes och visades för allmänheten på Riddarhuset 1946. Betänkandet 
trycktes redan 1817 i Historiska handlingar.153 

Biskoparna anförde att Erik på grund av sitt otillbörliga och okristliga re-
gemente blivit dömd och avsatt från Sveriges kungatron och att han sedan 
genom stämplingar försökt göra uppror mot den laglige kungen Johan III och 
Sveriges inbyggare. För att förhindra att Erik skulle kunna lyckas med sina 
tyranniska planer tillrådde biskoparna att Erik skulle tagas av daga om han 
satte sådana planer i verket. De försäkrade också att de varit "alldeles onödde 
och otingade" när det avfattade sin skrivelse. Hur det förhåller sig med den 
saken kan inte avgöras 450 år senare, men vissa tvivel om frivilligheten 
väcks onekligen. 

Biskoparnas skrivelse har varit föremål för mycken debatt, framför allt i 
kyrkliga kretsar. Speciellt Laurentius Petri och Johannes Ofeegh hade haft 
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nära kontakter med Gustav Vasa och hertigarna under åren före Gustavs död 
och deras agerande har tolkats som kryperi emot kungamakten.154 

Ett försvar för sitt agerande kunde de finna i Bibeln, som på 1500-talet 
var den självklara högsta auktoriteten. Paulus skriver i sitt brev till romarna 
(kap. 13:1─5) att överheten är förordnad av Gud och den som satte sig upp 
mot den satte sig upp mot Gud och skulle straffas.  

I Första Kungaboken kapitel 1─2 skildras hur konung Davids son Adonia 
satte sig upp mot sin halvbror kung Salomo (de hade olika mödrar). Adonia 
var äldre än Salomo och hävdade därför förstfödslorätt till tronen. David 
hade emellertid själv utsett Salomo till sin efterträdare och han stöddes också 
av folket. Adonia underkastade sig Salomo, som skonade hans liv mot vill-
kor att han inte gjorde uppror, då skulle han dödas. Då Salomo fann att Ado-
nia alltjämt eftersträvade att bli kung, gav han befallning att denne skulle 
dödas.  

Likheterna mellan Erik XIV och Adonia är slående. Båda hade förlorat 
kungamakten. Att denna parallell också fanns med i Johans och förmodligen 
biskoparnas tankar framgår av den trätavla Johan lät sätta upp vid Eriks grav 
i Västerås domkyrka. Texten lyder: Translatum est Regnum et factum est 
fratris mei, a Domino constitutum est ei. Citatet är hämtat från Adonias egna 
ord till Salomos mor Batseba i 1. Kungaboken 2:15 och lyder enligt Gustav 
Vasas bibel från 1541: Riket är förvänt och vordet min broders; av Her-
ranom är det hans vordet. 

Liknande synpunkter som i biskoparnas skrivelse återfinns i en dödsdom 
över Erik den 10 mars 1575, underskriven av rådet och vissa biskopar, bland 
andra Nicolaus Olai. Laurentius Petri och Johannes Ofeegh var då döda. 
Johan fick stöd av rikets främsta för att legalisera avlivandet av "tyrannen". I 
beslutet står att Erik genom sin regering förbrutit livet enligt all lag, både 
andlig och världslig men ändå blivit skonad och hållen i ett furstligt fängelse. 
Han hade genom sitt förra regemente visat sig vara en tyrann och eftersom 
han inte ångrade sig utan fortsatte att verka för sin frigivning och hota med 
att hämnas, vilket skulle leda till blodsutgjutelse, måste han avlivas om det 
fanns risk att han skulle befrias. 

Just benämningen av Erik som tyrann var säkert viktig för Johan för att 
rättfärdiga avsättningen av honom som kung. Enbart vansinne räckte inte för 
att motivera en så drastiskt åtgärd. Den högsta rättsliga och moraliska instan-
sen på den tiden, Bibeln, visade att övergående vansinne, även om det varade 
i sju år som i fallet Nebukadnesar, inte för alltid gjorde det omöjligt att återfå 
kungamakten. Johan var säkert medveten om den diskussion som fördes i 
Preussen om härskarens legitimitet. Katarina Jagellonicas bror, kung Si-
gismund II August av Polen hade avlidit 1572 utan manlig avkomma. Johan 
III kandiderade i kungavalet men gjorde inte några kraftigare insatser för att 
bli vald. En annan kandidat var hertig Albrecht Friedrich av Preussen. Preus-
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sen var vid den tiden en vasallstat till Polen. Albrecht Friedrich (1551─1618) 
efterträdde sin far som hertig 1568. Han karakteriserades i sin ungdom som 
egensinnig, högmodig, ilsken, hämndlysten, misstrogen och skygg för män-
niskor. Trots det kandiderade han också till Polens tron, men visade samti-
digt så starka tecken på sinnessjukdom att han inte ansågs duglig att regera. I 
diskussionerna om hans avsättning användes också ordet tyrann, som då inte 
hade samma betydelse som nu. En tyrann var en envåldshärskare i enlighet 
med gammal grekisk tradition. Genom Niccolò Machiavellis Fursten (1513) 
fick ordet tyrann en mera negativ klang. Han skrev "En furste skall begå alla 
sin mord och sina förbrytelser på kortast möjliga tid. Därigenom begås alla 
våldsdåd på en gång så de märks mindre och glöms fortare". Erik och Al-
brecht Friedrich uppvisar stora likheter i personligheter och öden, även om 
den senare inte mördades utan levde till 1618.155 

Den 21 juni 1573 utfärdade Johan från Svartsjö en fullmakt för Eriks väk-
tare på Västerås slott, riksrådet Krister Gabrielsson Oxenstierna 
(1545─1592) att avliva fången med opium, kvävning eller åderlåtning om 
försök gjordes att befria honom. Under kungens sigill har riksråden Bengt 
Gylta (1514─1573) och Clas Åkesson Tott (1530─1590) tecknat sina namn. 

Under åren 1573─1577 utfärdades inte mindre än sex fullmakter som lo-
vade kungens beskydd till den eller de tog livet av Erik om han var på väg 
att befrias. I början av januari 1577 nåddes Johan av nya rykten om stämp-
lingar mot sig. Han beordrade då sin köksmästare Erik Andersson och sin 
sekreterare Johan Henriksson att vid behov förkorta Erik XIV:s liv. Om Erik 
Andersson är inte mycket känt, medan däremot Johan Henriksson återkom-
mer upprepade gånger i handlingar från 1568 och till 1592, då han förmodli-
gen avled, enligt flera uppgifter på grund av fylleri. Han hade då ett långt 
syndaregister innefattande misshandel, mord och äktenskapsbrott. Han hade 
mördat sekreteraren Hans Eriksson Jämte och sedan gift sig med dennes 
änka. Han hade också, enligt Ahlqvist, avfallit till katolicismen av egennytta. 

Andersson och Henriksson beordrades av Johan att bereda en så stark 
dryck av opium eller marcurium att Erik inte skulle kunna leva mer än ett 
par timmar. (Marcurium eller mercurium var tidigare den vanliga benäm-
ningen på vit arsenik, arseniktrioxid. Det ska inte förväxlas med metallen 
merkurium eller kvicksilver). Om han vägrade att inta drycken skulle de 
binda honom och låta slå åder på honom så att han förblödde. Om man inte 
kunde göra det skulle man lägga honom på sängen och kväva honom med ett 
bolster eller ett stort örngott.156 

                               
155 Kakolewski, Igor: Das Problem der Regierungsfähigkeit und Entthronung von Geis-
teskranken Fürsten in der Renaissancezeit: Albrecht Friedrich von Preussen und Erik XIV. I 
Weber, Wolfgang: Der frühmoderne Staat in Ostzentraleuropa II. Augsburg 2000, s. 90─106. 
156 Ahlqvist, Alfred Gustaf: Konung Erik XIV:s fängelse och död. Stockholm 1868, s. 
130─131. 
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I februari 1577 blev Erik kroppsligt sjuk och var efter den 22 sänglig-
gande. Enligt ett brev från Erik Andersson till det kungliga kansliet den 24 
februari hade Erik XIV dock "hwar dagh gåått till bords och ättidh passeli-
gen fåått sijg matt". Han avled någon timme efter midnatt den 26 februari 
1577. Eriks predikant Anders Eriksson och kyrkoherden i Vendel Johannes 
Persson författade en redogörelse för händelseförloppet som överlämnades 
till Johans kansli av Johan Henriksson.157 Den lyder: 

Effter thet att then edle och wälbyrdige man Erich Andersson til Biurom, 
haffwer migh [Johannes Petri] kallat til at besökia K: Erich vthi sin siuk-
doom, och han aff migh en scrifttligh bekennilse begärade, huru thet haffwer 
sigh vthi samma siukdoom tildragit, hwilket iagh honom icke kunde för-
wägra, Endoch iagh icke tilstädes war aff begynnelsen vthi hans siukdoom, 
hwilken han hade tilförenne bekent för sin tilförordnade predicant H. Anders, 
att mer en otto dagar tilförene än han gick til sacramentet, stodh siukdomen 
honom i bröstet och maghan, ia ock en longe tilförende på något åår tilgö-
rande, och icke på något annat vtwertes ledamoot, såsom nogh synligit är, 
Bleff iagh dochlikwel kallat Dominica Inuocauit [24 februari] om afftonen, 
på hwilken samma dagh han tilförenne gjorde sin oppenbara bekennelse för 
förnempde H. Anders, och medh godh beskedeligheet och wyrdning gick til 
sacramentet, Och när iagh något begynte förhandla medh honom, huruledes 
han sigh skulle skicka til thet tilkommandes liffwet, öffwergiffwandes aldeles 
thenna wärdennes bekymber, och förlijkandes sigh medh alla menniskior, 
som han något hade wtheståendes medh, och sedhan medh troonne, förfata 
Christum och hans förskyllan, hwilken han alla them som troo, och lijt til ho-
nom sätia, tilsagt och skenckt haffwer, ehuru stora syndare the och warit 
haffwa. Til thet första swarade han något wrångliga, Men när man nu något 
wijdare handlade medh honom, och siukdomen meer och meer förstärcktes, 
så att han förnamn dödzens wisse sendningebod wara för handenne, swarade 
han tå något lijkligare, så att när thet kom til thet ytersta om nattena emellan 
måndagen och tisdagen, och man förmante honom, att han skulle aff hiertat 
bidia them om wenskap, som han hade brutit emoot, Ther til swarade han, ia, 
ganska gärna aff alt hierta, När nu wijdare tijdhen ledh, badh iagh att han 
skulle antwarda Gudh sin anda, tå repeterade han twå gongor thenna orden 
effter migh, Herre Gudh vthi tina heliga hender, antwardar iagh min anda, 
Sedhan lågh han på pass en tima mållös doch så stilla lijka såsom han hade 
somnat, hwilket skeede the 25 februarij när klockan war widh tw effter mid-
natt. Att så i sanning är, trycke wij wår signet här nedan vnder, hwilket wij 
ock bekenna och bestå wilia när wij (:hwar saken så kräffwer:) warde ther om 
åtsporde och frågade. Datum Örby. Anno 1577. Die 26 Februarij. 

Ego Johannes Petri   Ego Andreas Erici 
pastor in Wendil 
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Begravningen i Västerås domkyrka 
Den 1 mars 1577 lät Johan III kungöra budet om Erik XIV:s död från pre-
dikstolarna i Stockholms kyrkor och skrev samtidigt till hertig Karl och 
meddelade att brodern var död. Karl svarade omedelbart att han var missnöjd 
med att inga framstående män från rådet varit närvarade. Det hade varit vär-
defullt och kunnat hejda ryktesspridningen om att döden inte varit naturlig. 
Han ville också att Erik skulle få en värdig begravning i Uppsala domkyrka. 
Johan hade emellertid redan bestämt sig för att gravsätta Erik i Västerås 
domkyrka. Förmodligen förrättades jordfästningen i all tysthet eftersom da-
gen då den skedde inte anges i några skrifter.158 

Graven var också mycket anspråkslös. 1759 öppnades den första gången 
varvid det konstaterades att den var i mycket dåligt skick. Graven var sedan 
öppen under några år så att nyfikna besökare kunde beskåda liket. Först se-
dan Gustav III besökt Västerås 1772 och upprörts över gravens eländiga 
tillstånd vidtogs åtgärder för att skaffa ett värdigt monument. Det kom emel-
lertid inte på plats förrän efter Gustav III:s död. Hertig Karl, som var regent 
under Gustav IV Adolfs omyndighetstid donerade en sarkofag i svart mar-
mor som Gustav III inköpt i Carrara för 100 dukater. Den hade sedan blivit 
stående i Gustav II Adolfs gravkor i Riddarholmskyrkan. I maj 1797 över-
fördes kvarlevorna till en ny furukista som sedan placerades i sarkofagen. 

En inskription författad av Carl Birger Rutström anbringades på sarkofa-
gen. Den hade belönats med Vitterhetsakademiens högsta medalj och löd: 

ERICO XIV REGI SVEC. GOTH. VAND. AVGVSTO NATO MDXXXIII, 
BELLIS TERRA MARIQVE GESTIS CLARO, DISSIDIIS DOMETICIS 
SUCCVMBENTI, SCEPTRO, LIBERTATE, TANDEM VITA SPOLIATO 
A: MDLXXVII HIC INDVLGENTE DEMVM FRATRE PAX CONCESSA 
EST. GUSTAVUS III MONVMENTVM POSVIT (Erik XIV, Sveriges, Gö-
tes och Vendes konung, född år 1533, frejdad i strider till lands och vatten, 
kuvad av inhemsk tvedräkt, berövad spira, frihet och slutligen livet, vilar här 
sedan år 1577, efter att en blidkad broder omsider förunnat honom gravens 
ro. Gustav III förordnade om vården). 

Av formuleringen att döma ansågs det således klart att Erik hade berövats 
livet. Inför att hans kvarlevor skulle bli föremål för en omfattande undersök-
ning 1958 gjorde professor Gunnar Lindgren (1914─2006) en utredning över 
vilka gifter som kunde ha kommit ifråga på 1500-talet. 

Såväl arsenik som kvicksilver och opium fanns då relativt lätt tillgängliga 
och kunde därför teoretiskt ha använts för ett giftmord. 

Arsenik har sedan årtusenden använts som ett medel att avliva råttor och 
möss, men även människor. Kungen av Navarra, Charles le Mauvais 
(1332─1387) eller Karl den elake anlitade 1384 den engelske äventyraren 
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Robert de Wourdreton att ta livet av Charles VI eller Karl den älskade, se-
nare Karl den galne, av Frankrike (1368─1422) med arsenik. Wourdreton 
hade emellertid fått röd arsenik (arseniktrisulfid), som inte är särskilt giftigt. 
Han greps dessutom innan han hann utföra sitt dåd och halshöggs efter en 
summarisk rättegång och parterades i fyra delar.159 

Både Erik och Johan kände förmodligen också till de rykten som gick om 
att Sten Sture d.ä. (1440─1503) skulle ha avlidit efter att ha blivit förgiftad 
av arsenik vid ett gästabud i Söderköping. Den som givit honom giftet var 
Mette Iversdotter (1465─1526), som då var förlovad med Svante Nilsson 
Sture (1460─1511). Svante Nilsson var egentligen av ätten Natt och Dag och 
kallades aldrig av samtiden för Sture, ett namn han själv använde av poli-
tiska skäl. Svante sägs ha lurat av Sten Sture de kryddor han hade för att 
skydda sig mot förgiftning. Mette ville hjälpa sin fästman i karriären och de 
gifte sig året därpå då han valdes till riksföreståndare efter Sten Sture d.ä. 

Arseniktrioxid är vit och ganska smak- och luktlös. Den är således svår att 
upptäcka om den blandas i maten, även om offret är misstänksamt och på sin 
vakt. Kungar brukade ofta ha avsmakare, som fick provsmaka maten innan 
de själva åt. Erik hade inte den möjligheten i fängelset. De akuta symptomen 
vid arsenikförgiftning varierar mycket, men två typer dominerar. Besvär från 
magen är vanliga med smärtor, blodblandade kräkningar eller diarré. Ibland 
uppträder nervösa symptom med rastlöshet, oro och så småningom sömnig-
het, hallucinationer och kramper. Patienten förlorar sedan medvetandet och 
dör. 

Kvicksilversublimat finns beskrivet vid mordförsök, men oftast känner 
offret den obehagliga smaken och undviker därmed att förgiftas. Symptomen 
är annars buksmärtor, kräkningar och diarré. Kvicksilverklorid eller kalomel 
är smak- och luktlöst men ger kraftiga diarréer. 

Opium har en så karakteristisk lukt och smak att även en liten tillbland-
ning till födan lätt upptäckes. Symptomen är ett påverkat allmäntillstånd med 
sömnighet och så småningom medvetslöshet. 

Gunnar Lindgren ansåg att opium och sublimat nästan helt kan uteslutas 
genom sin karakteristiska lukt och smak. Så alarmerande symptom som 
smärtor i magen i kombination med kräkningar och blodiga diarréer borde ha 
noterats i prästernas berättelse om Eriks sista dagar i livet. Dokumenten ute-
sluter däremot inte möjligheten av arsenikförgiftning.160 
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Öppnandet av Erik XIV:s grav och den medicinsk-
antropologiska undersökningen 1958 
Efter ett initiativ från landshövdingen i Västerås Ragnar Casparsson 
(1893─1978) genomfördes 1958 en stor undersökning av Erik XIV:s grav. 
Ledare för undersökningarna var professorn i anatomi i Lund Carl-Herman 
Hjortsjö (1914─1978). Dessutom deltog ett stort antal experter från de mest 
skilda områden. 

 
Figure 34. Erik XIV:s grav 1760. Foto Kungliga Byggnadsstyrelsens arkiv. 

Röntgenundersökningen av skelettet visade inget anmärkningsvärt utom vad 
gäller vänster överarm. Där fanns en väl läkt fraktur med ett intermediär-
fragment, som också läkt väl ihop med resten av överarmen. Frakturen hade 
säkerligen tillkommit 1569 då Erik blivit misshandlad av sin fångvaktare 
Olof Stenbock. Denne hade anfallit kungen framifrån med ett våldsamt slag 
med ett trubbigt föremål, som från utsidan och något bakifrån hade träffat 
överarmen. På röntgenbilden syns också små metallfragment. Några av dessa 
fripreparerades och analyserades. De visade sig bestå av ett mycket hårt 
järnhaltigt material. Spektrogrammet hade ett för vanligt stål normalt utse-
ende, men dessutom fanns små fragment av silver. Det verktyg Stenbock 
använt hade således en silverbeläggning. 
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Figure 35. Erik XIV:s gravmonument före 1950-talets renovering. 
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Figure 36. Erik XIV:s vänstra överarm med en läkt frak-
tur. I benvävnaden syns också små metallfragment, som 
visade sig bestå av stål. 

Eftersom metallfragmenten fanns inne i den läkta 
benvävnaden hade frakturen varit komplicerad, det 
vill säga huden hade skurits upp och benbitarna 
hade varit blottade. Att trots detta infektion undvi-
kits och frakturen läkt närmast perfekt talar för att 
de personer som vårdat Erik efter skadan varit väl 
kompetenta. Benen i vänster arm vägde omkring 14 
% mindre än högerarmens ben. Detta talar för att 
radialisnerven, som förlöper just där hugget träffat, 
skadats och att sekundärt en viss atrofi av väns-
terarmen inträtt under de åtta år som Erik levde 
efter att han överfallits. 

De kemiska analyser som gjordes visade höga 
halter av arsenik i många organ. De rykten om för-
giftning som började cirkulera omedelbart efter 
Eriks död kunde därmed bekräftas, även om det 
naturligtvis inte gick att avgöra om giftet tillförts i 
ärtsoppa, som varit en vida spridd uppgift. Den 
härstammar från Johannes Messenius som bedrivit 
forskningar i arkivmaterial. Han skrev 1624: 

Johannes sekreterare [Johan Henriksson] sändes till Örbyhus med en döds-
rätt, som Philippus Chernicus, konungens kirurg, hade blandat, och ordnade, 
enligt kunglig befallning, att Erik, som skulle dö kristligen, mottog den heliga 
nattvarden den 22 februari, som var en söndag [22 var en fredag], sedan han 
mottagit syndernas förlåtelse. Fången tillbragte de två närmaste följande da-
garna såsom tillbörligt var utan fara för livet, och därefter kom dödsdagen 
den 25 februari, då han ovetandes intog giftet, enligt vad det berättades i den 
ärtsoppa, som serverades, och därefter utandades sin olyckliga själ.161 

Messenius berättelse är en kombination av vissa dokumenterade fakta och en 
tradition, som utpekat Johan Henriksson och Philip Kern som de som verk-
ställde Johans befallningar. 

Möjligheten av att arseniken tillförts i samband med balsameringen har 
diskuterats, men professor Herman Hjortsjös slutsats var att "fynden i sin 
helhet sålunda ger fullt stöd åt antagandet att Erik XIV blivit förgiftad med 
arsenik". Hjortsjö vill emellertid inte kalla Johan III för brodermördare. Vis-
serligen hade han förmått kyrkans högste och rikets råd att sanktionera en 
dödsdom över brodern, men det finns ingen av Johan undertecknad handling 
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som klart uttalar befallningen: Verkställ! Samtidigt är det svårt att tro att 
någon, och misstankarna har främst riktats mot Johan Henriksson, skulle ha 
vågat att på eget initiativ döda Erik. Hjortsjö önskar att formuleringen i upp-
slagsböcker "troligen dödad på Johans befallning" ska ändras till den mera 
adekvata formuleringen: "avlivad med arsenik enligt den dödsdom som Jo-
han III fått kyrka och stat att sanktionera.162 

Erik XIV:s bibliotek 
En uppfattning av Erik XIV:s personlighet och intressen kan man få genom 
att se vilka böcker som fanns i hans bibliotek. Ett inventarium över biblio-
teket upprättades två dagar före kungens avsättning. På första sidan finns 
följande anteckning: Inventarium på Konung Erichz Böker inuenterede aff 
Doctor Benct och Rasmus Lodwichsson udi Stockholm then 27 September 
Anno etc. 68.  

Biblioteket bestod av 36 arbeten i teologi, bland andra Institutio Regionis 
Caluini, Defensio Catholicæ och Alcoran Machometis, det vill säga kalvin-
istiska och katolska böcker och koranen. Det fanns också 84 böcker om hi-
storiska ämnen, 44 i "artibus", mest språk (svenska, latin, grekiska, hebre-
iska, franska, tyska, italienska, spanska och finska), fem notböcker och två 
"lute böker i gult inbundne oc förgylte", 27 i matematik och medicin, och 26 
i juridik.163 Bland böckerna i teologi märktes en bönebok av M. Martinj 
Helsingius. Det är säkerligen densamme som 1544 beordrades att resa hem 
från studierna i Wittenberg av Gustav Vasa. Bokens titel är inte angiven men 
det bör vara Andeliget Röök-Offer som utkom 1567. Boken är en av de oftast 
tryckta bönböckerna under 1500- och 1600-talet. Den är speciell eftersom 
den är den första andaktsbok i Sverige där författaren är nämnd. Martinus 
Helsingius eller Mårten Helsing var sekreterare under kung Erik XIV och 
mördades av denne 1568. 

Under rubriken matematik och medicin märktes flera skrifter av Ptole-
maios: Cosmografia, Almagest, och Quadipartita. Flertalet av böckerna rör 
astrologi och det som nu räknas till alkemi. Ett exempel på det senare är 
Oculta miracula Naturæ av Levinus Lemnius, far till Eriks livmedikus Wil-
helm Lemnius.  Levinus Lemnius var anhängare av humoralpatologin och 
hävdade att sinnessjukdom och epilepsi inte hade övernaturliga orsaker. 

En av de mest berömda läkarna och astrologerna under 1500-talet var ita-
lienaren Gerolamo Cardano (1501─1576). Han var ett universalgeni som gav 
ut många skrifter. Den som nämns i Eriks bibliotek var De indicijs natui-

                               
162 Hjortsjö, Carl-Herman: Erik XIV:s död. Sydsvenska medicinhistoriska föreningens års-
skrift 1977, s. 60─61. 
163 Concept till Inventarium öfver Konung Erik XIV:s Böcker. Handlingar rörande Skandina-
viens historia, del 27 1845, s. 380─390. 



 120 

tatum. Någon bok med det namnet finns dock inte med bland kända böcker 
av Cardano. Möjligtvis kan det ha rört sig om det horoskop Cardano publice-
rade 1554 över Jesus, vilket ledde till att han arresterades och åtalades för 
gudlöshet. 

De medicinskt inriktade böckerna är inte många. De tuenda bona valetu-
dine libellus [Försvaret av en god hälsa] av Eubanus Hessius (han kallas 
Johannes i förteckningen). Förmodligen är det upplagan från 1560 som Erik 
ägde. Den har signum 2768 i Wallersamlingen på Carolina Rediviva. Ana-
tomia av Andree Wessanj bör vara Andreas Vesalius bok De humani cor-
poris fabrica libri septem, som kom ut 1543. Den kan möjligen ha kommit 
från Johannes Copps bibliotek, som först omhändertogs av hertig Johan och 
som beslagtogs i samband med att hertigen fängslades 1563. Den finns näm-
ligen inte upptagen bland de böcker från Copps bibliotek som nu finns i Ca-
rolina Rediviva.164 

Erik XIV:s bibliotek bekräftar påståendet att han stod på höjden av sin 
tids bildning. I synnerhet berömdes han för sina kunskaper i matematik, ast-
rologi och främmande språk. Variationen av trosriktningar bland hans böck-
er visar också att han var intresserad även av andra religioner än lutherdo-
men. 

Samtida och sentida uppfattningar om Erik XIV:s 
sinnessjukdom 
Erik själv ansåg, då han något så när återfått hälsan 1568, att hans vanvett 
hade uppkommit genom trolldom och ville rannsaka dem som han ansåg 
skyldiga till detta. 

Vittnesmålen från samtiden om Eriks hälsa under fängelsetiden är få, han 
satt ju helt isolerad från omvärlden, bevakad av personer, som var mycket 
fientligt inställda mot honom. I ett brev till systern Cecilia skrev Johan strax 
efter Eriks avsättning, att denne "nu i några år ej varit, ej heller bliver fulko-
melig wiiss". I oktober 1572 skrev Katarina Jagellonica till sin syster Sofia: 
"Likaså önskar Eders Kärlighet veta, om konung Erik kommit till bättre för-
stånd. Till svar få vi meddela, att med honom står det illa till och bliver allt 
sämre". Ingen av dem var naturligtvis objektiva i sina omdömen. Det var nog 
inte heller Arvid Gustavsson Stenbock, bror till Gustav Vasas änka Katarina. 
Arvid  skrev i oktober 1575 i ett brev till Johan III att "konung Erik [...] stel-
ler sig understundom som en rasande meniskie".165 

En annan, ocensurerad uppfattning om hans sinnestillstånd kan man få 
genom att studera hans dagböcker och andra anteckningar han gjorde. Av 

                               
164 Walde, Otto: Doktor Johann Copps bibliotek. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksvä-
sen 1934, s. 51─160. 
165 Wigert, Viktor: Erik XIV. Historisk-psykiatrisk studie. Stockholm 1920, s. 142. 
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dagböckerna finns endast de från 1566 och 1567 i behåll. Dagboken från 
1566 förvaras i universitetsbiblioteket i Uppsala. Den från 1567 förvaras 
idag på Kungl. biblioteket och har en intressant proveniens. På försättsbladet 
står en text på latin som i översättning lyder: 

Jag Gregorius Larsson Borastus från Norrköping, Canonicus i Krakau, 
præpositus i Wiskiewitz, trenne konungars i Polen sekreterare, har inlöst 
denna bok i Vilna år 1603 af en svensk källarmästare Jakob Henn, hos vilken 
boken varit pantsatt af Gustav, konung Eriks son, som förut hade rest till 
Moskva. 

På den andra sidan har friherre Åke Rålamb skrivit: 

Den 22 novemb. 1673 fech jag denna bock i Paris au faubourg S Germain 
uthi en krydboo bland sönderskurne svenske papper som K. Casimirs dverg 
som geste i mit qwarter, war en liten Polak kunde god Swenska hade solgt 
åth krydkrämaren hade jag kommit 8 dagar för hade jagh fådt 10 st. kistor 
med Swenska handlingar som Sigismundus togh med sig från Sverige, och K. 
Casimir fört medh sigh i Frankrike, och lemnad efter sin dödh. Åche Rålamb.  

Under fängelsetiden fram till 1575 skrev Erik XIV sina anteckningar i mar-
ginalerna i några böcker han fick ha hos sig; Marcus Antonius Coccius Sa-
bellicus (1436─1506) Opera omnia, Strabos (63 f. Kr.─24 e. Kr.) De situ 
orbis och Johannes Stadius (1527─1579) bok Ephemerides novæ et auctæ. 
Ephemeros är grekiska och betyder daglig. Den senare kom ut 1554 i Köln 
och innehöll tabeller som visade solens, månens och planeternas positioner 
vid en given tidpunkt. Carl Magnus Stenbock, som 1912 gav ut Eriks Alma-
nacksanteckningar skrev: 

när man läste hans anteckningar var det som att åka en beckmörk natt i 
åskväder: Blixtarna belyser landskapet då och då, så att man kan urskilja kon-
turerna. Dock endast ett ögonblick och mycket svagt. Sedan åter mörker. Så, 
synes det mig, kasta dessa korta notiser ljus öfver episoder i Eriks lif. Och 
detta från 1560 till 1575. Vi få vidare se honom i Örbyhus fördrifvande tiden 
med att nedskrifva namnlängd efter namnlängd, ibland med små person-
karakteristiker, som vittna om att den olycklige konungen då helt förlorat her-
raväldet öfver sitt förstånd. 

Stenbock antog att Erik hade Ephemeriderna hos sig från 1560 till sin död. 
Hans skrivande sågs inte med blida ögon av hans vaktare och man tog en tid 
ifrån honom papper och penna. Johan tyckte emellertid i november 1573 att 
detta var en onödigt hård åtgärd och han gav då åter sitt tillstånd till att Erik 
skulle få tillgång till skrivverktyg på villkor att vakterna skulle vara närva-
rande när Erik skrev och allt skulle i förseglat skick sändas till Johan. Senare 
drogs det tillståndet tillbaka, men Erik kunde inte upphöra med sitt skri-
vande. Han använde då en blandning av sot och vatten i stället för bläck och 
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en vässad trästicka som penna. Skriften är därför ofta otydlig, men ändå är 
ännu det mesta läsbart. 

 
Figure 37. En sida ur Sabellicus Opera Omnia med anteckningar av Erik XIV med 
en sotad trästicka. Original Kungl. Biblioteket. Signum D517, handskriftsavdelning-
en. 
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Under rubriken GVDS HELIGE ENGLER SOM IAG KONG ERIK TEN 14 
BRVKER I MIN BÖN THIL GVDH har Erik skrivit med versaler: 

KONGEN I INDIEN LASSE BOEOES, HANS DROETNING NILS 
IACOBSON 
REGEM OCCIDIACORVM MATS TYSK, HANS DROETNING ERIK 
KARSON 
KONGE I FINGAS NILS LAKKEI, HANS DROENNING BENKT SKRI-
VERE 
REX ROTENNE ERIK IONSSON I NORREVIDBO, HANS DROETNING 
OLOF STENSON 
REX BADAM HAKON SMÅLENNINGE, HANS DROENNING OLOF 
PLAT 
REX SAMARCANDIE TOMAS LONGEBEN, HANS DROETNING ERIK 
DALEKAR HORCAR 
REX SABE ERIK DALEKAR DRAVANT, HANS DROENNING MONS 
GVDMVNDSON DRAVANT [...] 

Erik var en högt bildad man, väl förtrogen med Aristoteles lära om syllog-
ismer. Syllogism kan sägas vara en slutledningsregel, det vill säga ett sätt att 
från två premisser dra en slutsats. Aristoteles syllogistik räknas som en av 
det exakta tänkandets största triumfer. I sin isolering i fängelsecellen skrev 
Erik ner ett antal syllogismer. Några löd: 

Arfrike är bättre än valrike, kung Erik har ärft regementet, men hertig Johan 
vill utestänga hans barn och åter införa valrike, Sverige till fördärf: hertig Jo-
han är ej värd att vara konung, hertig Johan älskade lögn, han är blott på 
skägget lik sin fader, men har ej fört erligt lefverne. 

I Sabellicus Opera omnia finns en mängd anteckningar på latin, där Erik 
försvarar sig mot anklagelserna, hävdar Sturarnas skuld och lägger fram sin 
syn på åtskilliga händelser under regeringstiden. Några syllogismer under 
rubriken Quid Accederit berör honom själv och hans sjukdom. Han hävdar 
att också konungar kan bli vanvettiga. 



 124 

 
Figure 38. Syllogismer skrivna av Erik XIV. Originalet i Riksarkivet. 
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Texten lyder i översättning (med Eriks egna överstrykningar): 

Thz mann göör i wanweeth böör icke reknes för full gerningh. Konung ku 
Jagh waar icke Konunger kunne och bliffe wanwettige. Szå moste man icke 
thz i wanweet skeer icke thillmäthe sijn konung föör full ogerningh. Onde 
thienere the The ääre onde thiänere som frösymme thz gott äär och hosbon-
den befaler icke göre och doch the god onde uthn. DE Famulis. The ääre 
onde thienere som the gode thill thz högste förmanthe icke göre mään thz 
onde uthaff onde föör eth ord skuld fulfölie. Hwar och een the ond thienere 
äär straff wärd. Szåå böör them ähre the straffe werde Som såå göre som 
förmelt äär. 

Med tiden blev anteckningarna allt mera förvirrande och tankegången allt 
svårare att följa. Där finns långa uppräkningar av personnamn som i 
Ephemeriderna upptar närmare 50 sidor. Särskilt ofta uppträdde namnet 
Erik, på några sidor förekommer det namnet 20─30 gånger i sträck. En så-
dan perseveration skulle i dag tolkas som ett tecken på sinnessjukdom, frå-
gan är i vad mån Eriks långvariga isolering från omvärlden påverkade hans 
psyke. 

Professorn i psykiatri i Uppsala Gustav Kjellberg (1827─1893) ansåg  

att Eriks förståndsrubbning var af så kallad maniakalisk natur, d. v. s. perio-
diskt återkommande med ljusare mellantider. Det vanliga är att dessa 'lucida 
intervalla' blifva allt kortare och sällsyntare, ända till dess de sluta med full-
ständig galenskap.166 

Viktor Wigert, som skrev en biografi om Erik XIV 1920, ansåg att han led 
av schizofreni, men den diagnosen betvivlas av senare forskare. Erik visade 
inte ens under sin sista tid i fängelset några tecken på den mentala förflack-
ning av känslolivet som är en närmast ofrånkomlig följd av schizofreni. 

Neurologen Nils Antoni ansåg att Erik XIV visade en bristande emotion-
ell mognad, persona immatura som diagnosen lydde i mitten av 1900-talet. 
En annan term som han använder är hypertymiker med labilitet och explosiv 
vrede men också en inre osäkerhet som främsta kännetecken. Utmärkade 
drag är vidare ombytlighet och ambivalens.167  

Eriks paranoia var sjuklig även om det fanns anledningar till misstänkt-
samhet för en kung på den tiden. Flera furstar hade fallit offer för lönnmör-
dare i hans samtid. Han saknade också totalt förmågan till objektivtitet 
gentemot sig själv; alla motgångar och ogärningar skyllde han på andra, 
djävulen eller illasinnade och falska medarbetare. 

Psykopati är ett välkänt begrepp inom psykiatrin, men det är inte en sjuk-
dom eller en psykiatrisk diagnos. Begreppet fanns inte på 1920-talet, när 
Wigert gjorde sin analys av Eriks mentala rubbning. Antisociala personlig-

                               
166 Ahlqvist, Alfred Gustaf: Konung Erik XIV:s sista lefnadsår. Stockholm 1878, s. 10. 
167 Antoni, Nils: Erik XIV och schizofrenien. Nordisk Medicin 1964, s. 1284─1293. 
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hetsstörningar har beröringspunkter med narcissism och borderline-
personlighetsstörningar. 

En psykiatrisk "checklista" har sammanställts av Robert Hare. Punkterna i 
listan poängsätts från 0 till 2 genom intervjuer, fallhistorier och arkivinform-
ation.168 I Hares ursprungliga lista med 20 punkter ingick också ung-
domskriminalitet, många kortvariga äktenskap och kriminell mångsidighet. 
Den som hade 30 poäng och däröver var med all sannolikhet en psykopat. 

 
 Munvig och charmig
 egocentrisk och grandios 
 saknar ånger- och skuldkäns-

lor 
 dålig inlevelseförmåga  

(empatistörning) 
 svekfull och manipulativ 
 flackt känsloliv 
 saknar realistiska mål 

 impulsiv
 bristande kontroll över beteen-

det 
 lättväckt aggressivitet 
 behov av spänning 
 brist på ansvarskänsla 
 behov av att alltid vinna 
 tidiga beteendeproblem 
 antisocialt beteende i vuxen ål-

der

Det är vanskligt att fälla ett omdöme om Eriks mentala tillstånd mer än 400 
år efter hans död. Han uppvisar dock många av de karakteristika som ingår i 
Hares kriterier på psykopati, men dessa är anpassade till vår tid och inte till 
en kung på 1500-talet. Kanske skulle Erik XIV klassats som en psykopat av 
sin samtid om begreppet funnits då. Vid tiden för Sturemorden var han utan 
tvekan psykotisk. 

                               
168 Hare, Robert: Psykopatens värld: utan samvete. Översättning Mia Hjerling, Lund 1997.  
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Johan III (1537─1592) 

Johan föddes 1537 i Gustav Vasas äktenskap med Margareta Leijonhufvud. 
Modern dog när Johan var 14 år och han fick då den endast två år äldre Ka-
tarina Stenbock som styvmor. 1562 gifte han sig med Katarina Jagellonica 
(1526─1583), som var 12 år äldre än Johan och dotter till den polske kungen 
Sigismund (1467─1548). Med henne fick han sonen Sigismund 
(1566─1632), som föddes medan föräldrarna satt fängslade i Gripsholm. 
Sigismund efterträdde fadern som kung i Sverige samtidigt som han också 
var kung i Polen. 1585 gifte Johan om sig med Gunilla Bielke (1568─1597). 
Med henne fick han sonen Johan (1589─1618), hertig av Östergötland och 
Finland. Johan förlovades 1610 med sin kusin, den 14-åriga dottern till Karl 
IX, Maria Elisabet (1596─1618). De förmäldes 1612 trots prästerskapets 
protester mot ett giftermål mellan så nära släktingar. Både Johan och Maria 
Elisabet visade tidigt tecken på depressioner och måste bevakas för att inte 
beröva sig livet.169 

                               
169 Petersson, Erik: Den skoningslöse. En biografi över Karl IX. Stockholm 2008. 
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Figure 39. Johan III. Porträtt från omkring 1582, tillskrivet J. B. van Uther. Palazzo 
della Prefettura, Siena.170 

                               
170 Olsson, Martin: Vasagravarna i Uppsala domkyrka, del II. Stockholm 1956. 
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Liksom fadern och Erik XIV var Johan mycket misstänksam. Hertig Karl var 
mycket väl medveten om detta, vilket visas av ett kontrakt som slöts mellan 
Johan III och hertig Karl 17 juni 1572. Bakgrunden var att den ryske tsaren 
hotade att anfalla Finland och Livland. Karl erbjöd sig då att med egna trup-
per försvara Sveriges innehav av Livland mot att han fick området som eget 
furstendöme. Kontraktet reglerade de ekonomiska villkoren för detta. Som 
en sista paragraf tillkom på Karls begäran en ömsesidig försäkran att ingen 
skulle sätta tilltro till sådana personer, som genom lögn och bedrägeri ville 
uppväcka missförstånd emellan kungen och hertigen. Hertig Karl hade redan 
erfarenhet av kungens misstänksamma för skvaller och förtal lättillgängliga 
sinne.171 

Johan hade, liksom fadern och bröderna Erik och Karl, ett mycket hetsigt 
temperament. Den 24 april 1584 skrev rådet från Västerås och bad kungen 
överväga några förslag rådet hade, bland annat om att Sverige borde inleda 
fredsförhandlingar eftersom kriget med grannarna nu pågått i 22 år. Rådet 
bad att han skulle "överge och låta falla den svåra hastighet, som H. K. M. 
oftast med upptändes, den ock H. K. M:ts helsa mycket kan förminska". I sitt 
svar skrev kungen "efter H. K. M. förnimmer sig vara af colerisk complex 
och martialisk natur, såsom man det på latin kallar".172 Johan var således 
medveten om sitt koleriska temperament men kunde inte ändra sitt sätt att 
reagera, alternativt ville han inte ändra sig utan ansåg att han som konung 
hade rätt att göra som han ville. 

Johan III:s sista sjukdom och död 
Johan III hade av källorna att döma haft en god hälsa, men på vintern 1592 
blev han svårt sjuk och var sängliggande en lång tid. Hans själasörjare, hov-
predikanten Jonas Petri Nericus (död 1611), gav ut en skriftlig redogörelse 
för kungens sista sjukdom och död. Den var skriven på latin, vilket var det 
språk kungen använde vid sina samtal med prästen. Skriften översattes sedan 
till svenska och gavs ut 1620 av Sylvester Johannes Phrygius (1572─1628), 
kyrkoherde i Skövde och senare superintendent i Göteborg. Skriften heter 
Agon Regius och innehåller redogörelser för flera kungligheters sista sjuk-
domar och död. Den del som handlar om Johan III har ett eget titelblad av 
följande lydelse: Sanferdigh berättelse, Om thens fordom Stoormächtige och 
Högborne Furstes och Herres K. Johans, Then Tridiesz, Sweriges, Göthes 
och Wändes, Konungz, Storförstes till Findland, Carelen, Wätzskipetin och 
Ingermanland j Rysland, Och öffer the Estar j Liffland etc. Hertigz, Wörde-
lige och gudelige Affskeedh Ifrån thenne mödosamme jämmerdaalen, och 

                               
171 Söderqvist, Olof: Johan III och hertig Karl 1568─1575. Uppsala 1898, s. 35. 
172 Meddelande från Svenska Riks-Archivet. Ny följd. Ser. 1, Band 2, 1881, s. 110. 
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ondskafulla mordkulone. Restitutiore, Sylvestro Johanne Phrygio, Sup. 
Schedviensi.173 

Berättelsen bär överskriften När högtsalig K. Johan bekom sin hiälsott 
och inleds så här: 

På det Åhret effter Ordet wardt Kött och bodde ibland oss, 1592, emellan 
fastelagz Söndagh [6/2] och Påskan, bleff Konung Johan, högtberömlig j 
åminnelse, aff en sådan häfftigh swagheet öffwerfallen, at han måste liggia på 
Sängen så när in til Pingesdagstijden: Men när H. K. M.t begynte förmimma 
nogen lindring och komma på fötterna igen, befalte han förfärdigha Lustehu-
set på Holmen [Skeppsholmen] effter H. K. M.t bleff behagligit wistas ther 
öffuer Somaren, menandes then orten wara meera helsosamman än Slottet. 

När alt war tilreedt, begaff Konungen sigh tijt öffwer, och bleff thär (widh 
temmeligh helsa) sub festum Barthlomæi [24/8]: På hwilken tijdh H. K. M.t 

lätt läggia ifrån Lusteholmen genom Söderström in uthi Mälaren, achtandes 
begiffwa sigh til Ubsala och bliffwa ther öffwer winteren. Men när Konungen 
kom för Drotningeholm, lätt han sättia thär i landh, förtöffwandes thär sedan 
nogre dagar. [...] Samma dagh effter afftonmåltiden, när klåckan war 9. fick 
Konungen ett hastigt hiertastyng, hwilket Honom strax förtogh både macht 
och måål. Widh pass en halfftimma thär effter kallade Drotningen Confessa-
rium til sigh, säijandes gråtheliga. Gudh nåde migh, min elskelige Herre, Ko-
nungen, är så hastigt och häfftigt begrijpen, at Han sigh alzintet förmåå. 
Medh thet samma steegh Drotningen ifrån predikanten til Konungen, säi-
jandes: Elskelige Herre, Jag haffwer låtet kalla Predikanten hijt, hwilken nu 
är här tilstädes: Welen J anamma til eder Herrens Högwärdige Sacramente, 
så må Gudh görat at thet kan bliffwa bätter med edher. 

Konungen Svarade: Jagh wille thet gärna göra, men Jagh förmår thet icke 
nu; eij heller är jagh thär til nu skickelig; Men wil Gudh jagh warder nogot 
bätter, skall jagh thet inthet försumma. 

Efter ett par veckor kände sig kungen något starkare och ville begå nattvar-
den, vilket han inte gjort på fyra år. Han befallde därför sin sekreterare Olao 
Suerceri174 att hämta själasörjaren Jonas Petri Nericus, som efter en kort pre-
dikan gav Johan nattvarden. Efter detta sade kungen: 

Herre gack icke til rätta medh tinom tienare, ty ingen leffwandes är Rättfär-
digh för tigh. 

O Herre sägh til min siäl, hwij äst tu så bedröffwat? Och så oroligh i 
migh? förhoppas uppå Herren, ty iagh skal ännu tacka honom. Lijka som Hi-
orten han ropar effter friskt watn; Altså ropar min siäl o Gudh til tigh. 

[...] På then tridie dagen, hwilken war then 17. Novembris, sedan Ko-
nungen hade sidste gången undfånget Herrans Jesu Christi H. Lekamens och 

                               
173 Phrygius, Sylvester Johannes: Agon Regius. Holmiae, 1620. 
174 Förmodligen avses Elaus Terserus (1554─1617) som var Johan III sekreterare från 1589 ─ 
1592. Han skrev, troligen under den tiden, den första berättelsen om kungen: Fragmentum 
Historiæ Johannis III, som spred den bild av kungen som denne ville ha. Terserus blev sedan 
prost i Leksand och gifte sig 1610 med den 40 år yngre Margareta Hansdotter Bure, Stormor i 
Dalom (1594─1657).  
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Blodz högwärdige Sacrament, förmärkte Han at Siälen skulle uplösas ifrån 
kroppen, therföre sadhe han sachteliga: 

Uthi tina hender befaler iagh min Anda, tu haffwer migh förlööst, Herre tu 
trofaste Gwdh. 

När thenne gyllenne orden, medh hwilka JEsus Christus, wår endeste Sa-
liggörare öffwerantwardade uppå Korsett sin Högtwelsignade Anda uthi sins 
Alzmechtige Faders Aldrahelgaste hender, wåre medh en starck troo och wiss 
förtröstning framförde, affsomnade han sachteliga i Herranom, På sitt ålders 
åhr, thet LV, men på sitt Regemens åhr thet XXIV. 

 
Figure 40. Medalj med porträtt av Johan III från början av 1580-talet. Original i 
Myntkabinettet, Uppsala universitet. 

Av sjukdomsbeskrivningen att döma avled Johan av sviterna av "ett hastigt 
hiertastyng, hwilket Honom strax förtogh både macht och måål". Förvisso 
fanns det skäl för honom att oroa sig inför döden och den yttersta domen. 
Hans inblandning i Erik XIV:s fängslande och död bör ha lämnat svåra sam-
vetskval efter sig även om han hatade halvbrodern efter att denne hållit Jo-
han och hans familj i fångenskap i fyra år. Även om de var frihetsberövade 
var fängelset på Gripsholm mycket komfortabelt. Kontrasten mot hur han 
behandlade Erik och dennes familj var mycket stor. Erik berövades sin fa-
milj, misshandlades och isolerades och mördades till slut. 

Johan hade inte deltagit i nattvarden på fyra år och försökte kompensera 
detta genom att upprepade gånger inför döden begå den heliga handlingen. 
Trots att han flera gånger bekände sina synder finns det i bevarade dokument 
inte några som helst tecken på att han ångrade sina gärningar. Ånger bland 
härskare var ovanligt på den tiden. Alfred Gustaf Ahlqvist, som skrev ett par 
böcker om Erik XIV:s fängelsetid och död noterade som en egenhet bland 
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tyranner såsom Kristian II, Henrik VIII och Philip II att de aldrig visade 
någon allvarlig ånger. 

Efter döden balsamerades den kungliga kroppen av hovapotekaren Simon 
Berchelt, som tvättade hela kroppen med en blandning av lavendel- och 
spikolja i ättika och sprit. Sedan inälvorna tagits ut beströks insidan med en 
blandning av oljor, terpentin, vaxer och olika gummiblandningar. 

Först i slutet av januari 1594 fördes Johan III i ett praktfullt begravnings-
tåg från Stockholm till Uppsala, där han begravdes i domkyrkan den 1 febru-
ari. Sonen och efterträdaren Sigismund gav omedelbart order om att ett 
gravmonument skulle resas över fadern. Det tillverkades i Danzig av den 
nederländske skulptören Willem von dem Block och var färdigt 1596. På 
grund av det oroliga politiska läget och oenighet om betalningen kom det 
emellertid att bli kvar i Danzig till 1780-talet. Den historieintresserade Gus-
av III ombesörjde då att det fraktades till Uppsala, där det länge låg oupp-
packat i Finstakoret tills det 1817─1818 sattes upp i det Jagellonska koret. 
Domkyrkorådets önskemål om att flytta Johan III:s och Gunilla Bielkes kis-
tor från Vasavalvet till det Jagellonska korets valv avslogs av Kungl. Maj:t 
1837.175 

Undersökningar av Johan III:s kvarlevor 
Vasagravarna i Uppsala domkyrka undersöktes 1945─1946 under ledning av 
blivande riksantikvarien Martin Olsson. För den medicinska undersökningen 
svarade anatomen Bo Ingelmark. Johan III bedömdes ha varit 171 cm lång, 
men inte så kraftigt byggd som Gustav Vasa. Även Johans käkar uppvisade 
tecken på utbredda marginella beninflammationer med destruktiva kaviteter, 
men inte alls i samma omfattning som hos fadern. Undersökningen i övrigt 
gav inga anmärkningsvärda fynd.176 

                               
175 Bengtsson, Herman: Uppsala domkyrka VI: Gravminnen. Upplandsmuseet 2010, s. 
62─72. 
176 Olsson, Martin: Vasagravarna i Uppsala domkyrka, del I, Stockholm 1956, s. 210─213. 
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Figure 41. Johan III:s kranium från sidan och framifrån. 
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Hertig Magnus av Östergötland (1542─1595) 
Magnus var den ende av Gustav Vasas söner som inte blev kung. Han föddes 
den 25 juli 1542 som den andre sonen i kungens äktenskap med Margareta 
Leijonhufvud.  Om Magnus barndom finns inte mycket känt, men en upp-
växt i hovet innebar att han ständigt var omgiven av många pager i hans 
egen ålder från adelsfamiljer. Barn i hans samhällsställning ammades ofta i 
tre år. Hans amma hette "hustru Anna, Måns Olssons benämnd, uti Gråmun-
kegränd i Stockholm", som det hette när hon 1564 fick en stor gåva, nämli-
gen hela 60 mark silvermynt. Den stora gåvan tyder på att hon hade betytt 
mycket för den unge prinsen. 

När Magnus var nio år, 1551, dog drottning Margareta, 37 år gammal, ef-
ter att ha fött tio barn, av vilka åtta överlevde. Vilken betydelse moderns död 
fick för barnen går inte att avgöra. De var omgivna av pager, kammartjänare, 
pigor och ammor och en jämförelse med vår tids kärnfamilj blir helt ana-
kronistisk. Redan inom ett år gifte fadern om sig med Margaretas 18-åriga 
systerdotter, Katarina Stenbock. 

Lärare åt prinsarna blev den i Sorbonne utbildade Dionysios Beurræus, 
som fick anställning som "mathematicus och phisicus". Denne fick emeller-
tid snart andra uppgifter som hertig Eriks præceptor och sändebud. I stället 
inkallades Johan Berndes (död före 1602) från Tyskland 1554. Han hade 
varit i kejsar Karl V:s tjänst som notarius publicus. Berndes åtnjöt stort för-
troende vid hovet och anlitades bland annat vid de känsliga förhandlingarna 
med det ostfrisiska hovet efter "Vadstenabullret". Exakt vilken betydelse 
Berndes hade för hertig Magnus är oklart, men han vistades tidvis vid herti-
gens hov. 

Gustav Vasa oroade sig mycket för sina barn, men särskilt för Magnus. I 
ett brev till honom 27 augusti 1558 skrev kungen: 

Käre son, är ock vår faderlige vilje, att Du granneligen vill låta hava god akt 
och skötsmål om Ditt huvud så att Du alltid låter tvätta och hålla rent och el-
jest uti all måtto taga Dig till vara för alla farligheter, eftersom största makt 
uppå ligger som är med mycket rännande och löpande uppå Öland och annor-
städes därigenom Du bräcker benen sönder på Dig. 

Magnus var då 16 år gammal och hade egen hovbetjäning. Varför skrev 
kungen att han skulle tvätta huvudet och inte lika gärna händerna? Var det 
bara en tillfällighet eller hade det något att göra med den tidens läkarråd att 
tvätta och smörja in huvudet med olika medel vid huvudvärk och svagt 
minne? 

Efter Gustav Vasas död vistades Magnus på sitt slott i Vadstena med sitt 
hov, som omfattade omkring 90 personer. Han roade sig med jakter i trakten, 
med musik och spel. I en odaterad anteckning står följande uppgift: "Valborg 
Ericksdotter, H. F. N. frilla bekom till skänks den tid H. F.N:s svaghet be-
gynte, Gullkedja wog 1 lö. mark 10 1/4 lod" och flera andra guldsmycken. 
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Valborg Ericksdotter förekommer i hertig Magnus räkenskapsböcker flera 
gånger under åren 1562 till 1565. Hon kallar sig själv "Jag Valborg. Min F. 
N. frilla". Man kan spekulera i om gåvorna var avsedda att få henne att 
stanna hos hertigen under hans "svaghet". Hon kallas ibland i räkenskaps-
böckerna "förtidshustru". Hon och Magnus fick två döttrar, Virginia, som 
dog tidigt och Lucreta, som gifte sig med den tyske adelsmannen Christop-
her von Warnstedt.  Möjligen tröttnade Valborg på den sinnessjuke hertigen 
och lämnade honom 1567. Hon efterträddes som frilla av Anna von 
Haugwitz, som kom från en tysk adelssläkt.  Anna och Magnus fick dottern 
Helena, som gifte sig med den baltiske adelsmannen Wollmar von Yxkull. I 
den bok om hertig Magnus som psykiatern Greta Runnquist-Olsson skrivit 
finns ett separat avsnitt om hertig Magnus "förtidshustrur" och deras barn 
författat av en sentida ättling till Lucretia Magnidotter, Christopher von 
Warnstedt. Frilloinstitutionen har gamla anor både i Sverige och övriga 
Europa. Det var ett sätt att tillgodose unga furstesöners sexuella behov utan 
att det inkräktade på dynastins legitimitet. Frillorna hade också vissa rättig-
heter enligt lagarna sedan tidig medeltid. Deras barn kom automatiskt att 
tillhöra lågadeln på grund av faderns höga ställning.177 

Bröderna försökte få hertig Magnus att stödja dem i deras inbördes stri-
der. Hertig Johan förde under början av 1560-talet egna underhandlingar 
ifrån sitt hertigdöme i Finland. Det gällde främst förhandlingar med Polen 
om ett gifte med den polske kungens syster, Katarina Jagellonica. Erik XIV 
var starkt emot detta och sammankallade i april 1563 en riksdag. Erik för-
sökte få stöd av hertig Magnus, men denne svarade undvikande på alla såd-
ana frågor. Ständerna dömde Johan för högförräderi att mista liv, gods och 
alla rättigheter till arvriket. Johan förskansade sig på sitt slott i Åbo men togs 
till fånga av Erik XIV. Johan och Katarina, som han nu gift sig med, spärra-
des in på Gripsholm, där sonen Sigismund föddes under fångenskapen. 

Redan i juni innan Åbo fallit hade Magnus blivit sjuk. Historiker har tidi-
gare trott att insjuknandet berott på den starka psykiska press striden mellan 
bröderna innebar, men det anses av nutida psykiatrer på sin höjd ha kunnat 
vara en utlösande faktor. I brev kallade Erik tillståndet "livssvaghet", hans 
medicus hade förklarat för honom att "denna besvärlighet" berodde på att 
Magnus var ensam och saknade familj. Det är en återspegling av Hippokra-
tes råd att tillråda äktenskap vid melankoli. Redan i augusti mådde Magnus 
bättre. 

                               
177 Runnquist-Olsson, Greta: Hertig Magnus av Östergötland. En psykiatrisk studie. Lund: 
Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, supplement 1987, s. 147─173. 
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Figure 42. Hertig Magnus av Östergötland. Tidig 1600-talskopia. Publiceras med 
tillstånd av Wilhelm von Warnstedt. 

I början av år 1566 skrev ståthållaren i Östergötland Johan Axelsson Bielke 
(död 1576) till kungen om att Magnus tillstånd var dåligt och att han försökt 
ta sig av daga. Bielke var systerson till drottning Margareta och far till Gu-
nilla Bielke, Johan III:s andra hustru. Bielke bad om tillstånd att låsa in her-
tigen, kanske den första ansökan om tvångsvård som gjorts i Sverige. Erik 
XIV vägrade emellertid att gå med på att Magnus skulle låsas in med moti-
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veringen "alldenstund vi kunna väl tänke att där H. K. skulle så hållas i tvång 
och bliva platt innestängd som I mene, så skulle det mere föröke H. K. sjuk-
dom än förmildre". Han gav också instruktioner om att hertigen skulle få 
spatsera i trädgården om han ville men att drabanter och andra skulle nog-
grant vaka över honom så att han inte skadade sig. 

Enligt en gammal tradition hade Magnus kastat sig ut från ett slottsfönster 
ner i vallgraven när han tyckte sig höra havsfrun locka honom från Vättern 
och han velat kasta sig i hennes armar. Drabanterna lyckades dock dra upp 
honom ur vattnet. Leonard Fredrik Rääf i Småland (1786─1872), "Ydred-
rotten", var författare, folkvisesamlare, fornforskare, riksdagsman och god-
sägare. Han upptecknade 1811 en visa han hört i trakten: 

Hertig Magnus såg genom slottsfönstret ut  
huru strömmen så strida månde rinna 
då feck han se på strömmen satt 
en mycket degelig kvinna. 
Hertig Magnus, hertig Magnus, trolofven I mig 
jag beder eder ännu så gerna 
I sägen icke nej, utan ja, ja. 

Visan gav sedan inspiration till operan Havsfrun av Clas Livijn 
(1781─1844). Livijns text tonsattes dock aldrig. Även tonsättaren Ivar Hall-
ström (1828─1901) skrev en opera med libretto av Frans Hedberg 
(1828─1908).  Den uppfördes 1867 i Stockholm under titeln Hertig Magnus 
och sjöjungfrun. 

Den 7 januari 1567 skrev Erik XIV till ståthållaren i hertig Magnus furs-
tendöme Göran Eriksson Gyllenstjerna (död 1576) för att tala om att han 
tagit tillbaka en gyllene kyrass, som tillhört Magnus, eftersom man inte vet 
hur det skulle gå med hans ägodelar "uti denna hans svaghet". Magnus be-
traktades alltså nu som omyndig och värnlös. Den 24 maj inträffade den 
stora katastrofen i Uppsala, Sturemorden. Erik XIV var nu själv sinnessjuk 
och regeringen övertogs en tid av riksråden. Samtidigt pågick det nordiska 
sjuårskriget där danskarna har intagit Östergötland. Magnus fördes i säkerhet 
till hertig Karls slott i Nyköping. 

I början av 1568 hade Erik återtagit regeringsansvaret och ledningen av 
kriget. Han träffade då Magnus och fann honom förbättrad och gav order om 
att han skulle föras till Uppsala för uppbyggliga samtal med ärkebiskopen 
Laurentius Petri. Han gav också order om att ståthållaren Johan Axelsson 
Bielke och de namngivna tjänare som hade behandlat Magnus illa skulle 
straffas. De som Magnus skulle ha hjälp av hade behandlat honom okristligt 
genom att ge honom dålig mat och endast spisöl till att dricka. Det är dock 
sannolikt att de som ansvarade för vakthållningen rådfrågat de läkare som 
hörde till hovet och tidigare besökt hertigen; Wilhelm Lemnius och 
Benedictus Olai. Dessa var förtrogna med europeisk läkekonst såsom den 
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beskrivs av Bartholomæus Anglicus. Vid behandlingen av frenesi 
rekommenderade han: 

[...] The diete shall be ful scarse, as crommes of breade, which must many 
thymes be wette in water. [...] that in the begynninge the pacyentes head be 
shaved and washed in luke warm vynygre, and that he be well kepte or 
bounde in a darke place. [...] all that be aboute him shall be commaunded to 
be stylle and in silence, men skall not answer to his nyce wordses.178 

Att Magnus sjukdom yttrat sig i oro, aggressivitet och våldsamheter framgår 
av en anteckning i räntekammarboken 1568: "Är givet M. Hans Turck uti 
Uppsala för det han förband Erik Mårtensson, som min Nådige Furste haver 
slagit; 14 mark samt för en biblia och en postilla bytt, som Hans Nådiga 
Furste haver sönder rivit; 2 mark". Det var säkerligen inte lätt att vara herti-
gens vårdare och de blev inte heller straffade. Just det året 1568 föddes Biel-
kes dotter Gunilla, som senare blev Johan III:s andra drottning. 

På sommaren 1568 gjorde Johan och Karl uppror mot Erik, som avsattes 
vid riksdagen i Uppsala i januari 1569. Den 12 mars utfärdade Johan ett ma-
nifest "Till alla biskopar och de förnämsta kyrkherrar uti städerna Hertig 
Magnus belangandes". Skrivelsen berättade om att Magnus var sjuk sedan 
länge och Johan beordrade att förböner för honom skulle hållas i alla försam-
lingar. Därmed var hans sjukdom inte längre en familjeangelägenhet. Under 
gudfruktighetens täckmantel försäkrade sig Johan om att Magnus inte längre 
kunde betraktas som tänkbar arvtagare till kronan. Johans ställning som kung 
var aldrig säker, han hade tvingats köpa högadelns stöd med omfattande 
privilegier. Upprorsförsök för att återinsätta Erik XIV på tronen återkom så 
länge han levde. 

Johan visade inte samma personliga intresse för Magnus som Erik hade 
gjort. Hans systrar höll sig däremot underrättade om honom och systern 
Anna av Pfalz (1545─1610) skrev till Johan om "Magnus ynkeliga och sor-
geliga belägenhet" och erbjöd sig skicka en förfaren medicus. I sitt svar gav 
Johan den 25 maj 1570 en detaljerad beskrivning av broderns tillstånd: 

Men vi kunna E. K. icke förhålla att högbemälte vår k. broders långliga och 
besvärliga livssvaghet haver (det Gud bättre) sig än till någon förbättring icke 
förändrat, utan det är alldeles lika med H. K. och vid samma skick som till-
förne, nämligen att H. K. haver (det Gud Allsmäktig bättre) mist sitt förnuft 
och minne, så att H. K. av ingenting vet ej heller minns vad som H. K. talat 
eller gjort haver eller för H. K. sagt bliver. Icke vet H. K. själv heller något 
till H. K. nödtorfter, anten ett eller annat. Hände ock ofta att H. K. icke kän-
ner dem igen, som med H. K. tillförne haver umgåtts, såsom H. K. icke kän-
ner oss igen, efter den lägenhet, som nu är. Och ändock sedan vi ofta sedan 
den förändring skedde med kong Erik have haft högbemälte vår käre broder 

                               
178 Hunter, Richard & Macalpine, Ida: Three hundred yeas of psychiatry 1535─1860. London 
1963, s. 3. 
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hos oss och talat med H. K. om förbemälte lägenheter, haver H. K. dock, så 
snart som H. K. är kommen för sig själv, platt intet vetat där mera av utan 
nogast kunna komma ihåg några lägenheter, som voro medan H. K. var i sin 
välmakt. Och när H. K. är allena för sig, sitter H. K. alltid uti tankar, plägar 
ock under tiden spörja efter oss med sådana ord; var är vår broder hertig Jo-
han etc. [Johan var då kung] Så haver det sig eljest i all annan måtto (tyvärr) 
fast ynkeligen med H. K., att vi därom icke så kunna skriva låta såsom det är. 
Dock hava de doctores som här hos oss nu äro i riket, gjort till saken vad som 
de hava kunnat till att hjälpa H. K., men de hava dock likväl intet kunnat H. 
K. tillgodo uträtta.179 

När nu läkarna inte kunde göra något för att hjälpa Magnus sökte Johan 
andra utvägar. Kyrkoherden i Barkeryd i Tveta härad Andreas Simonis lo-
vade att bota hertigen. Han fick 1569 35 mark för detta, vilket motsvarar 
drygt 2900 kronor idag. På vilket sätt kyrkoherden skulle bota Magnus 
framgår inte och någon förbättring märktes inte heller.  

Karin Månsdotter hade under åren 1566─1568 skänkt pengar till 
nunnorna vid Vadstena kloster, förmodligen för att de skulle be för Erik XIV 
så att han skulle återvinna hälsan. Några gåvor till förböner för Magnus finns 
inte noterade, åtminstone inte före 1570 som är det sista år klostrets 
uppbördsbok täcker. Däremot kan det naturligtvis vara så att förböner bads 
utan att nunnorna fick betalt för det. Den enda notering som finns om honom 
är från 1550 där det står att "hertog Magnus gaff mor abbedissan 15 mark, 
två öre och 2 örtug", vilket motsvarar 3000 kronor idag. Någon förklaring till 
den ojämna summan eller varför den gavs ges inte. 

Psykiatern Greta Runnquist-Olsson har skrivit en mycket väldokumentrad 
bok om hertig Magnus sjukdom. Hon anser att det inte vid Magnus ålder kan 
vara fråga om någon äkta minnesförlust eller någon organisk hjärnskada. 
Däremot kan det vara en autistisk avskärmning av omvärlden eller en djupt 
deprimerad människas försjunkenhet i sin egen tankevärld, som inte kan 
avledas. Det fanns också sådant som Johan inte kunde skriva om i sina brev. 
Om det var fråga om våldshandlingar, sexuella anstötligheter eller hädelser 
får vi inte veta. Förmodligen rörde det sig om psykotiska symtom. 

Under de närmaste åren var tillståndet oförändrat. Både hertig Karl och 
systrarna skickade läkare till Vadstena. 1577 var Benedictus Olai där, närm-
ast på grund av att Magnus hade ont i ett knä. Åren 1579─1589 var den 
tyske läkaren Hans Jacob Nietheimer kallad till Vadstena. Han kallade sjuk-
domen morbus chronicus. Tillståndet var förbryllande. Ena dagen kunde 
hertigen förefalla alldeles normal för att några dagar senare vara kraftigt 
försämrad. Nietheimer ordinerade en daglig dryck av socker, nejlikor och 
kanel. Socker var en dyrbarhet på den tiden och i ordinationen ingick två 
hekto om dagen.180 Johan III skrev till hertig Karl att "doctor Nietheimer med 
sin ordination härtilldags intet uträttat". 
                               
179 Tidander, Lars: Hertig Magnus af Östergötland. Enköping 1895. 
180 Tidander, Lars: Hertig Magnus af Östergötland. Enköping 1895, s. 34. 
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Systern grevinnan Katarina av Ostfriesland förmedlade vid ett tillfälle en 
ordination från Aurech. Den är odaterade men bör ha tillkommit före 1577, 
det år greveparet flyttade från Aurech till Emden. Ordinationen är på 11 
sidor och författad på latin. Den har påskriften Ordnung des Medici zu Au-
reck Damals auff Hertzog Magnus zu Ostergotland Cura gerichtet och åter-
ges i sin helhet på latin och i svensk översättning av Arne Jönsson i Greta 
Runnquist-Olssons bok om hertig Magnus.181 Det talas om ett stort raseri, om 
en våldsam sjukdom och om sömnlöshet. Den till namnet okände läkaren 
skriver: 

Enligt min mening om Hans Höghets sjukdom anser jag med respekt för and-
ras mening, att den tycks ha uppstått genom ruttna och heta gallångor, vilka 
emellanåt stiga upp från magen, levern och mjälten, men i synnerhet från 
gallblåsan och inflammera hjärnan och dess av blod och nerver fyllda hinnor, 
varigenom häftig smärta framkallas och själen uppröres. Smärtan ger upphov 
till raseri och onaturliga handlingar samt sömnlöshet. 

Ordinationerna gäller både utvärtes och invärtes medel och är mycket tidsty-
piska. Vid stort raseri hade förskrivaren stor erfarenhet av 

att ge en drachma philonium persicum upplöst tillsammans med vin eller an-
nan vätska. Om emellertid raseriet inte skulle upphöra och han inte sover, bör 
detta upprepas på kvällen och åter morgon och kväll utan någon fara till dess 
han faller i sömn. 

Philonium persicum, persisk medicin, innehöll opium, vit peppar, saffran, 
rosenvatten och olika aromämnen. Det var ett mycket använt universalmedel 
mot smärta och sömnlöshet, men det användes också vid rikliga menstruat-
ioner och för att förhindra missfall. Det har sitt namn efter Philon från Tar-
sos (omkr. 30 f. Kr. till 50 e. Kr.). 

För utvärtes bruk ges följande föreskrift: 

Vid våldsam sjukdom anbringas koppglas utan scarification och sedan kros-
sas dessa, om de ej kan tas bort. Dessa glas bör sättas mellan musklerna på 
båda armarna vid armbågen, likaså mellan skulderbladen och lämnas kvar 
under två eller tre timmar, allteftersom Hans Höghet vill eller kan uthärda 
smärtan. Dessa glas komma att framkalla blåsor och utdraga vätska ur vat-
tendränkte nerver, varigenom hjärnan lättas och befrias. 

Ty genom såren på mindre ädla delar överföra ädlare organ till dessa det 
som skadar dem, såsom visar sig genom såren på arm, fötter eller andra 
kroppsdelar, ty dessa svullna genast efter att de sårats. Men om kroppsdelen 
icke svullnar, är det ett tecken på att materia överförs till hjärnan, vilket är 
lifsfarligt, särskilt vid stora sår. [...] 

För att såret skall förbliva öppet längre (ty ju längre det förblir öppet, 
desto längre utstötas var och stank genom såret och rena hjärnan och hela 

                               
181 Runnquist-Olsson, Greta: Hertig Magnus av Östergötland. En psykiatrisk studie. Syd-
svenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, supplement 1987, s. 113─125. 
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kroppen) bör då och då anbringas en salva sammansatt av en drakma pulveri-
serad spanskfluga, ett uns jäst och så mycket av bästa ättika som behövs för 
att blandas till en salva som påsmörjes enligt konstens regler. 

De råd som gavs för vården av hertig Magnus var väl grundade i dåtidens 
medicin som var påverkad av Galenos. Eftersom man ansåg att hans sjuk-
dom berodde på en ogynnsam balans mellan kroppsvätskorna var det helt 
logiskt att försöka återställa balansen genom koppning och att hålla såren 
öppna så länge som möjligt, så att var och andra skadliga vätskor skulle få 
avflöde. Värt att notera att man inte försökte fördriva några onda andar. Man 
ansåg tydligen inte att Magnus var besatt av sådana. Det talas inte heller om 
att hans sjukdom skulle bero på att han syndat och brutit mot Guds ord. 

Vården hade dock ingen verkan, han var sinnessjuk resten av sitt liv. Un-
der de följande åren fram till hans död 1595 skedde inga förändringar. Livet 
vid hans hov var stillsamt, men han gjorde ibland några resor. Så besökte 
han 1582 Norrköping och Linköping, där han förmodligen träffade brodern, 
hertig Karl. Anmärkningsvärt är också att svenska adelsmän fortsatte att 
skicka sina söner som pager till hans hov, vilket tyder på att han inte var 
alltför skrämmande eller frånstötande. 

Vid sina besök i Vreta Klosters kyrka satt Magnus i sin egen bänk. Den 
hade enligt Riksantikvarieämbetet en mycket ovanlig utformning. Några 
andra kyrkbänkar för ståndspersoner från 1500-talen med den utformningen 
finns inte. Den består av ett högt fyrsidigt skrank med en dörr. Genom denna 
dörr kommer man in till en bänk där den sittande fullständigt är dold för 
församlingen. Utformningen kan ha berott på hans sinnessjukdom. Antingen 
orkade han inte se allt folket på grund av sin depression eller så ville man 
kunna hålla honom på plats för att inte menigheten skulle störas av hans 
uppträdande. 

I april 1595 blev Magnus kroppsligt sjuk. I brev från hertig Karl till riks-
rådet Erik Brahe (1552─1614) anges att sjukdomen orsakades av ett gam-
malt bråck. En redogörelse för hans sista sjukdom och död finns utgiven av 
Sylvester Phrygius, men den handlar nästan helt om hur hertigen andligen 
förbereddes inför döden.182 Inte heller i den berättelse hans hovpredikant 
Laurentius Nicolai (1565─1617) skrev ner ges några upplysningar om herti-
gens sjukdom.  Hertigen avled stilla på aftonen den 20 juni 1595. Han hade 
då varit kroppsligt sjuk i flera månader och dödsorsaken bör ha varit någon 
annan än ett gammalt bråck. 

 

                               
182 Phrygius, Sylvester Johannis: Agon Regius. Holmiae 1620. 
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Figure 43. Hertig Magnus bänk i Vreta Klosters kyrka. På baldakinen över bänken 
ses hans vapen. Foto Greta Runnquist-Olsson. 
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Vid begravningen, som ägde rum i november i Vadstena klosterkyrka var, 
hertig Karl, många andra medlemmar av kungahuset och en stor del av stän-
derna närvarande. Över hans grav restes så småningom en ståtlig gravvård. 
Hertig Karl hade förordnat att "Bokstäver på kistan synes oss icke mer behö-
vas än hans namn MDO [Magnus Dux Ostrogothiæ] och så hans symbolum 
vad det haver varit, där Nils Jönsson kan tilläventyrs sådant ihågkomma". 
Karl kom alltså inte ihåg sin brors valspråk. Den som varit långvarigt sjuk 
glöms bort, ett öde som drabbat många sinnessjuka. Valspråket Auxilium 
meum a Domino (Min hjälp från Herren) hade redan 1563 huggits in i sten 
över portalen på Vadstena slott. 

 
Figure 44. Hertig Magnus grav i Vadstena klosterkyrka. Foto Greta Runnquist-
Olsson. 
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I juli 1783 öppnades hertig Magnus grav och hans kvarlevor undersöktes. 
Kistan var 3.5 alnar lång (cirka 207 cm) och liket intog nästan hela kistans 
längd utom en tvärhand vid huvudet. Av detta drog man den slutsatsen att 
Magnus varit en reslig man, den längste av Gustav Vasas söner. 

Undersökningen gav ingen ytterligare information, men man noterade att 
alla tänder i överkäken var i behåll och endast två i underkäken saknades. 
Han hade således ett betydligt bättre tandstatus än fadern och förmodligen 
bättre än de flesta samtida. 

Magnus läkare var mycket förbryllade över den sjukdom han led av. Att 
de hade diagnosen melankoli i tankarna framgår av deras ordinationer. Att 
döma av ordinationerna efter 1568 förefaller man då mera ha varit inne på 
diagnosen frenesi, till vilket doktorn från Aurech ansluter sig. 

Greta Runnquist-Olsson diskuterar ingående vilken diagnos en nutida 
psykiatrer skulle ställa. Med reservation för det sparsamma faktaunderlaget 
och skillnader i levnadsbetingelserna då och nu tar hon upp flera möjlighet-
er. I Magnus personlighet fanns många drag som pekade på en vekhet, pas-
sivitet och en ömtålig depressionsbenägenhet. 

Psykogen psykos anses mindre sannolik på grund av det långa sjukdoms-
förloppet. Schizofreni har också diskuterats av flera forskare, men är mindre 
sannolik eftersom Magnus inte uppvisade den gradvisa avtrubbning av käns-
lolivet, som är utmärkande för den sjukdomen. 

Konfusionell sjukdomsbild, affektiv sjukdom och schizo-affektiv sjuk-
dom är andra tillstånd som förefaller mindre troliga. Greta Runnquist-Olsson 
ansåg, med alla reservationer, att sjukdomsbegreppet cykloid psykos täcker 
alla de psykopatologiska yttringar som dokumenterats hos hertig Magnus. 

Cykloid psykos definieras som ett akut (funktionellt) psykotiskt tillstånd 
som debuterar vid 15–50 års ålder. Insjuknandet sker plötsligt med en snabb 
förändring av hälsotillståndet från fullt frisk till fullt utvecklat psykotiskt 
tillstånd inom några få timmar till som mest några få dagar. Minst fyra av 
nedan uppräknade symptom krävs för diagnosen: 

 Konfusion ─ förvirring 
 Stämningsinkongruenta vanföreställningar 
 Hallucinatoriska upplevelser för en eller flera sinnesmodaliteter. 
 Pan-ångest (fritt flytande ─ utbredd ångest) 
 Djup lyckokänsla eller extas. 
 Motilitetsstörningar (akinesi eller hyperkinesi ─ rubbningar i för-

mågan att utföra normala muskelrörelser) 
 En specifik upptagenhet med tankar kring döden 
 I bakgrunden ett skiftande stämningsläge som ej är så uttalat att 

det motiverar en diagnos för affektiv sjukdom. 
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Det finns ingen fastställd symptomatologisk kombination, tvärtom kan 
symptomatologin skifta flera gånger under sjukdomsepisoden och uppvisa 
en bipolär karakteristik.183 

                               
183 Perris, Carlo & Brockington Ian F.: Cycloid psychosis and their relation to the major psy-
chosis. I Perris, Carlo, Struwe, Göran & Jansson, Bengt: Biological psychiatry. Amsterdam 
1981, s. 447─450. 



 146 

Karl IX (1550─1611) 

Karl föddes 1550 som Gustav Vasas och Margareta Leijonhufvuds yngste 
son. Modern dog redan 1551 och fadern 1560, när Karl var 10 år. Han upp-
fostrades sedan vid styvmodern Katarina Stenbocks och Erik XIV:s hov. 
Efter Johan III:s död blev han riksföreståndare under Sigismunds frånvaro. 
Vid slaget vid Stångebro 1598 besegrade Karl Sigismunds armé och lät av-
rätta dennes ledande anhängare inom den svenska högadeln vid Linköpings 
blodbad år 1600. Karl valdes formellt till kung genom Norrköpings arvföre-
ning 1604 i stället för Johan III:s son hertig Johan av Östergötland, som en-
ligt successionsordningen annars skulle ha blivit kung. Johan avsades sig alla 
anspråk på tronen. Karl IX förde sedan krig mot Sigismund i Estland och det 
polska Livland. Vid slaget vid Kirkholm 27 september 1605 stupade om-
kring 8000 av de närmare 11000 soldater som deltog i drabbningen på 
svensk sida. Kungen sårades och drog sig tillbaka i säkerhet på ett örlogsfar-
tyg. Det var en av svensk militärhistorias största förluster, större än vid 
Poltava 100 år senare. Karl spydde i sin dagbok galla över alla fega synda-
bockar, som åstadkommit det som "för mänskligt öga omöjligt syntes". Han 
skyllde också på de svenska och finska ryttarna. Liksom fadern och bröderna 
skyllde han alla sina misslyckanden på sina underlydande.184  

Liksom fadern och bröderna var Karl också mycket misstänksam, framför 
allt mot högadeln. Det var inte utan skäl eftersom det fanns många bevis för 
att adeln fortfarande inte betraktade kungarna av Vasaätten som legitima 
innehavare av kronan. Ängslan för uppror och förräderi var ett gemensamt 
bekymmer för många dåtida härskare. I Anatomy of Melancholy, först publi-
cerad 1621, citerade författaren Robert Burton tyrannen Hieron I av Sy-
racusa: 

[...] Of all others they [furstarna] are most troubled with perpetual fears, anx-
ieties, insomuch, that as he said in Valerius, if thou knewest with what cares 
and miseries this robe were stuffed, thou wouldst not stoop to take it up.185 

Det finns inte många vittnesbörd om Karls hälsa utom under de sista åren av 
hans liv. Han förde emellertid nästan dagligen anteckningar i sina almanack-
or och noterar ibland till exempel att barnen har mässlingen. Någon läkare 

                               
184 Larsson, Lars-Olof: Arvet efter Gustav Vasa. Stockholm 2005, s. 394. 
185 Burton, Tamsyn: Ancient Astrology. London, New York 1994. 
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nämns inte i samband med dessa anteckningar. Däremot finns det många 
noteringar om att "den italienske doktorn" var hos honom. Det var Theofilus 
Homodus. Den 9 april 1586 skrev kungen: 

[...] kom den Italienska dochtoren, samme dagh war fru Agneta när döden 
blefuen, såm hon satt widh bordet, gud ware ås alle nådigh. 11 togh jag pur-
gas [laxermedel] till migh. 14 let iagh migh ådre [...] 

Under år 1586 nämns Homodus varje månad, men följande år endast någon 
enstaka gång. Vilken sjukdom Karl behandlades för nämns inte.186 

Karl IX var fysiskt stark ända tills han drabbades av slaganfall under sina 
sista år, men den styrkan motsvarades inte av en inre balans. Hans agerande 
utmärks av ohämmade vredesutbrott och häftiga pendlingar mellan hand-
lingskraft och perioder av depressioner. 

På midsommardagen 1609 när Karl var i glatt sällskap med Johan, som 
var son till Johan III och hertig av Östergötland, drabbades han av slag (en 
lättare hjärnblödning), men blev snart bättre. I augusti fick han ånyo ett an-
fall av slag, som han sedan under återstoden av sin levnad hade mycket men 
av, både till sinne och uttal som Schutzercrantz uttrycker det. Karl hade un-
der hela sitt liv haft ett mycket häftigt humör, de lätta slaganfallen påverkade 
nog också hans omdöme att döma av den brevväxling han hade med den 27 
år yngre kung Kristian IV av Danmark (1577─1648). Karls soldater hade 
1611 varit i strid med Kristians i Kalmar. När Karl lämnat Kalmar sände han 
följande skrivelse till den danske kungen: 

Wi Carl med Guds nåde Konung till Swerige etc. låter dig Christian IV, Ko-
nung af Dannemark, weta, at du hafwer icke giort som en christelig och ärlig 
Konung, i det at du utan orsak har brutit den Stettinska freden [freden i Stet-
tin 1570 gjorde slut på det nordiska sjuårskriget], som är besluten emellan 
Swerige, Dannemark och Norge, och at du hafwer belägrat wår fästning Cal-
mar, hwilken stad du hafwer öfwerrumpladt, och med förräderi eröfrat slottet, 
tillika med Öland och Borckholm, hwarigenom du har gifwit orsak til stor 
blods-utgiutelse. Men wi hoppas, at den alsmägtige Guden, som är en rätfär-
dig domare skal straffa och hämna desse gerningar, som du utan orsak har 
föröfwat: och såsom wi hitintil hafwa brukat alla lofliga medel, för at tilwäga 
bringa en förlikning, och du altid har förkastat dem, så willje wi föreslå den 
kortaste wägen til at göra ända på trätan, efter du äst här så när. Instäl dig der-
före, efter de gamla Grekers maner til en kamp med oss, ut på fria fältet, här, 
med 2 af dine betienter; och wi skola likaledes möta dig uti kollerten [kyller], 
utan hielm och harnesk, allenast med wärjan i handen; hwad de 2 andre an-
går, som skulle följa oss, så kunna wara uti full harnisk, och må den ena 
hafwa 2 pistoler och en värja, och den andre en musquet med en pistol och en 
värja. Dersom du icke möter, hålle wi dig icke för en ärlig Kung, ej heller för 
en soldat. Gifwit af wårt läger Ryssby den 12 Augusti 1611. 

                               
186 Lewenhaupt, Adam: Calendarium Caroli IX. Stockholm 1903. 
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Christian IV swar derpå åter lyder som följer: 

Wi Christian IV Konge til Dannemark och Norge etc. lade dig Carl IX Konge 
af Swerrig wiide, at dit grove och uhöflige brev er os overleverert wed en 
trompetter. Wi have ikke kunnat forwente et saadant brev af dig; men wi 
merke, at hundedagenen ere ikke förbi, og at de endnu af all magt virke i din 
hierne: derfor have vi besluttet, at rette os efter det gamle ordsprog, at echo 
gives tilbage lige som man taler. Til genswar paa dit brev maa tiene dette. 
Hwad det förste angaar, som du skrifver at vi ikke have giort som den chris-
telig och ärlig Konge, i det vi have brudt den Stettinske fred, da siger du 
deruti ikke sandhed, men som den de vil forsware sig med skielsord, efterdi 
han drister sig ikke til at udföre sin rett med swärdet. Den yderste nöd har 
drevet os til denne kriig, hwilket vi kand vidne for Gud paa den yderste dag, 
som er utöfet, og for de haarde gierningar, som du har övet mod dine fiender 
og andre fattige mennesker. Du skrifve i lige maade, at vi have överrumplet 
den staden Calmar, og at vi ved förräderie have erobret slottet tillige med 
Öland och Borkholm; saadent er usandt; Thi vi have indtagit slottet med äre, 
og du borde skamme dig, saa ofta du tänker paa, at du ikke haver forsynet det 
med fornödne ting, og at du dog alligevel have namn af en god soldat. Hvad 
den evie-kamp angaar, som du tilbyder, da synes saadant os meget latterligt 
[ung. löjligt]; eftersom vi vide, at du est skröbelig, og at det er dig tienligare, 
at blive bag en varm kakkelovn, end at sigle med oss, at du har meer en god 
medicus fornöden, der kand curere din hierne, end at möde oss udi en duel. 
Du burde blyes ved, du gamla giäk, at angribe en ärekiär mand. Du har 
maaske lärt at bruge munden. Lad af at skrive, medens du endnu kand giöre 
noget, og jag haaber med Guds hielp. at du skal have alla dina krafter nödige. 
Imedlertid erindra vi dig, at du löslader vor herold og 2 trompetter, som du 
mod krigsbrug haver ladet arrestere, hvarved du har givet din ringa forstand 
til kiende. Men du maa troe, at hvis du tilfoger dem minste skade, at du der-
ved ikke har vundet Dannemark og Norge. Tag dig vara, at du heruti ikke 
giör andet, end hvad du bör. Detta er vort svar paa dit grove og ohövlige 
brev. Givet paa vort slott Calmar den 14 Augusti 1611. 

Karl IX:s reaktion på kung Kristians brev är inte känd. Hans tillstånd hade 
emellertid försämrats och det angavs att han inte tålde stark rörelse, vilket 
Kristians svar bör ha framkallat. Han begav sig från Mönsterås i båt till 
Nyköping, dit han anlände den 26 oktober. Han var då nästan mållös och så 
svag att han måste bäras från båten. Drottning Kristina, sönerna kronprins 
Gustav Adolf, prins Carl Philip och brorsonen hertig Johan kom till Nykö-
pings slott den 28. Kungen kände igen dem men kunde inte tala. Han avled 
den 30 oktober 1611. Liket blev inte öppnat eller balsamerat som man brukat 
göra med kungar tidigare. Den 16 april begravdes han i Strängnäs domkyrka 
med stor ståt och prakt. 187 

Dödsorsaken var sannolikt en följd av de slaganfall han haft de sista må-
naderna i livet. 

                               
187 Schutzercrantz, Herman: Svenska konungars olycksöden. Stockholm 1775, s. 108─110. 
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Figure 45. Karl IX enligt en oljemålning av okänd 1600-talskonstnär.188 

 

                               
188 Wrangel, Evert: Svenska folket genom tiderna V. Malmö 1939, s. 65. 
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Inte vid helt sunda vätskor 

Gustav Vasa och hans söner led alla av en stark misstänksamhet, som säker-
ligen också till stor del var berättigad. Deras positioner som kungar var hela 
tiden ifrågasatta, både inrikes av de gamla adelsätterna och av hoven ute i 
Europa, som betraktade dem som uppkomlingar. När det gällde Erik XIV tog 
sig misstänksamheten patologiska former och blev rent paranoisk. 

Gustav Vasa drabbades under sina sista år av tilltagande depression eller 
melankoli, liksom av häftiga vredesutbrott. De fyra elementen i naturen: 
luften, jorden, elden och vattnet var i obalans. Det motsvarades av en stark 
obalans bland elementen i hans kropp. Ur luften och jorden hördes gråt och 
klagan, elden förstörde kungens ladugårdar. I hav och sjöar dog strömming-
en och skyfall förstörde kvarnar och skörd. Träd rycktes upp med sina rötter 
trots att det inte var storm. När skyfallen drabbade trakten kring Arboga bröt 
kungens diarréer ut, ett okontrollerbart flöde från kungen, som inte gick att 
hindra. Liksom elden härjade landet plågades kungen också av en hetta som 
inte gick att stilla. Hans vätskor var i våldsam obalans. All denna bristande 
jämvikt i landet hade sin motsvarighet i kungens kropp och orsakade hans 
sjukdom och död. 

Erik XIV och hertig Magnus betraktades både av samtiden och eftervärl-
den som sinnessjuka och spärrades in. Eriks dagboksanteckningar blev med 
tiden allt mera osammanhängande och svårförståeliga. Erik och Magnus har 
givits diagnoserna schizofreni eller cykloid psykos av sentida psykiatrer, 
men det finns all anledning att inte på över 400 hundra års avstånd alltför 
säkert yttra sig om rubriceringen av deras psykiska ohälsa.  

Även Johan III hade psykopatologiska drag. Det angavs i motiveringen 
till hans beslut att gifta sig med Gunilla Bielke att han var fången av en stän-
dig rädsla för sjukdom och led av många melankoliska affekter med djupa 
tankar och bekymmer. Han medgav själv att han hade ett koleriskt tempera-
ment. 

Karl IX:s agerande utmärks av ohämmade vredesutbrott och häftiga pend-
lingar mellan handlingskraft och perioder av depressioner. 

Gustav Vasa och de av hans söner som blev kungar, Erik, Johan och Karl 
hade många gemensamma karaktärsdrag. Alla uppträdde ofta obehärskat – 
koleriskt, de var hämndgiriga och grymma och tvekade inte att svika tidigare 
löften när det gynnade dem själva eller Vasadynastin. De försökte inte ändra 
sina beteenden annat än när de fann det lämpligt och de visade in i det sista 
total avsaknad av ånger och samvetskval. Hos "vanliga" människor med 
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sådana karaktärsegenskaper tvingar omgivningens reaktioner personen att 
anpassa sig till de sociala uppförandekoder som gäller i samhället. En furste 
under Vasatiden behövde inte ta några sådana hänsyn. De som vågade prote-
stera riskerade en snabb avrättning utan rättegång. 

Alla Vasakungarna visade många karakteristika som förknippas med psy-
kopati. Begreppet introducerades först på 1930-talet, men psykopater har 
naturligtvis alltid funnits. Alla fyra fyllde många av de kriterier som nu krävs 
för psykopati, men det är anakronistiskt att tillämpa dessa på kungar på 
1500-talet. 

Johan III:s son, hertig Johan av Östergötland och Karl IX:s dotter Maria 
Elisabet gifte sig med varandra 1612. Båda kusinerna drabbades i unga år av 
psykisk ohälsa och måste tidvis vaktas för att inte beröva sig livet. 

Det är unikt att så nära kunna få inblick i kroppsliga och psykiska sjuk-
domar hos så många medlemmar i en familj i Sverige från 1500-talet. Påver-
kan av impulser från över tusen års medicinska traditioner, från Hippokrates 
och framför allt från Galenos är mycket tydlig i alla sjukhistorierna, men 
mest i den om Gustav Vasa.  
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Tack 

Wilhelm von Warnstedt har välvilligt givit sitt tillstånd till att porträttet av 
hertig Magnus av Östergötland publiceras. Ett tack riktas till professor Luke 
Demaitre, Ph.D. Visiting Professor of History Center for Biomedical Ethics 
and Humanities, School of Medicine, University of Virginia för hans syn-
punkter på uroskopi under medeltiden. Ett varmt tack riktas också till profes-
sor emeritus Lars-Erik Appelgren för tolkningar och förklaringar av namnen 
på läkeväxterna. 

Förre överbibliotekarien Ulf Göransson har lämnat många värdefulla syn-
punkter på manuskriptet. Det har medfört en koncentration på huvudsyftet 
med boken, att belysa inflytandet av traditionerna från antikens auktoriteter, 
framför allt Hippokrates och Galenos, på läkarvården under Gustav Vasas 
och hans söners tid. 

Min hustru Inez Lindberg, professor emeritus Henry Johansson och che-
fen för Medicinhistoriska museet i Uppsala Urban Josefsson har mycket 
noggrant läst manuskripten och bidragit med många värdefulla synpunkter 
och rättelser för vilket jag är mycket tacksam. Alla återstående fel är helt och 
hållet mitt eget ansvar. 

Ett tack riktas till Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhisto-
risk forskning vid Karolinska institutet som generöst lämnat bidrag till 
tryckningen av denna bok. 
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