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Inledning

I den här boken kommer svenska studenters peregrinationer i Europa under 
1600- och 1700-talen att behandlas. Synonyma begrepp är utbildnings- el-
ler studieresor. Medicinarnas peregrinationer minskade kraftigt i början av 
1800-talet, vilket är förklaringen till den valda tidsbegränsningen. En orsak till 
minskningen kan vara att krigen försvårade resandet under Napoleons tid och 
när freden kom 1815 hade den inhemska utbildningen börjat nå en tillräckligt 
hög standard.

Trots att Uppsala universitet grundats redan 1477 dröjde det ända till 1613 
innan den förste professorn i medicin, Johannes Chesnecopherus, utnämndes. 
Han hade själv under sin studietid begivit sig på studieresor till flera europe-
iska universitet: Rostock, Marburg, Padua och Basel.

I en avhandling med titeln Dissertatio Academica de peregrinatione (Akade-
misk dissertation om peregrination) från Uppsala 1683 (preses professorn i hi-
storia i Uppsala Clas Arrhenius Örnhielm och respondent Andreas Schonfelt), 
står att peregrinationen kunde göra män av unga pojkar.1 Avhandlingen gällde 
visserligen unga adelsmän, men gällde säkert för andra också. Ett sådant ställ-
ningstagande hade bland annat sin grund i resandets praktiska omständighe-
ter, för vilka män ansågs bäst lämpade. Det kännetecknades av farliga sjöresor, 
långa ritter, tröttsamma färder mellan Europas metropoler och risken att ut-
sättas för rövares överfall. Ytterligare ett argument var mannens och kvinnans 
olika roller. Det var bara män som skulle göra civil och militär statstjänst och 
det var på dem som investeringar i utbildning skulle göras. Arrhenius skrev:

Alltså synes mig följande vara mest lämpade för peregrinationer: män i de-
ras bästa ålder, eller ynglingar med frisk och stark fysik, med välskapta föt-
ter, simkunniga och försedda med medel för nödvändiga utgifter. De ska vara 
utrustade med ett omdöme som sätter dem istånd att iaktta och minnas såväl 
naturens som människans inrättningar, i första hand lämpade att lära sig språk 
samt goda utländska seder och bruk. Följaktligen är de olämpliga för utrikes 
resor, vilka i sin livsföring visat sig falla för frestelser och hänge sig åt tveksamt 
sällskap.2

1 Arrhenius Örnhielm, Clas: Dissertatio Academica de peregrinatione. Holmiae 1683. Upp-
sala universitetsbibliotek (UUB) signum B5.

2 Winberg, Ola: Adlig utbildningsstrategi. 1600-talets utländska resor och begreppet kun-
skap. Sessionen ”Eliternas utbildningsstrategier”, 2:a Nordiska pedagogikhistoriska konfe-
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Två år senare, i maj 1685, lade värmlänningen Petrus Fogelberg med preses Da-
niel Acrelius fram en avhandling i samma ämne i Åbo; Dissertatio Academica 
de peregrinatione. I förordet sägs att vishet och lärdom är vida spritt i världen 
och det är därför stora män i historien alltid rest utomlands. För att peregrina-
tionen ska göra avsedd nytta fordras att resenären inte är för ung, att han har 
tillräcklig grundutbildning för att tillgodogöra sig erfarenheterna och att han 
har fastställt tydliga mål för sin resa.

Själva avhandlingen behandlar nödvändiga förutsättningar för resan, såsom 
god hälsa, tillräckligt med pengar och att resenären är i rätt ålder. Det innebär 
att han ska vara gammal nog att ha gott omdöme och inte vara påverkbar av 
falska religiösa läror. Det bästa sättet att lära sig något är att bli bekant med 
kända lärde och umgås med dem.

I en avhandling 1741, också från Åbo, De peregrinatione recte instituenda 
(Om att lägga upp sin peregrination på rätt sätt) med Sven Ring som respon-
dent och professor Henrik Hassel som preses, betonades inte så mycket vad 
som krävdes av en student, utan mera vad han skulle inrikta sig på för mål. I 
det fallet handlade det om ynglingar som rest ut för att lära sig om handel.3

När blivande läkare gjorde sådana resor kallades de på latin peregrinatio 
medica, som kan översättas med medicinsk vallfärd eller pilgrimsvandring. 
Peregrination kom senare att ses som en nödvändig erfarenhet för all högut-
bildad ungdom. Thomas Bartholin, som tävlade med Olof Rudbeck om priori-
teten till upptäckten av lymfkärlen, skrev 1674 att ”i vår tid länder utländska 
resor [till] så stor heder för läkaren att få hyser tilltro till en som aldrig satt sin 
fot utanför sitt fäderneslands gränser”.4

Studenterna sökte sig till berömda lärare snarare än till en viss stad. För 
universiteten betydde utländska studenter ökade inkomster och professorer 
som lockade studenter värderades därför högt. För professorerna betydde de 
avgifter studenterna betalade för att få delta vid föreläsningar och demonstra-
tioner en välkommen förstärkning av den ofta magra lönen. Svenska studenter 
var ofta mer eller mindre utestängda från vissa katolska universitet på grund 
av sin luthersk-protestantiska tro, men vissa lärosäten bortsåg från det för att 
kunna locka studenter bara de lovade att inte propagera för sin lära.

rensen, Stockholm, 25–27 sept. 2003. Artikeln finns endast i digital form 
www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-winberg-paper-pedhist-konferens-0309-version030912.
pdf

3 Hassel, Henrik: De peregrinatione recte instituenda. Aboae 1741.
4 Bartholin, Thomas: On medical travel. Översättning Charles D. O. Malley. Lawrence, 

Kansas 1961, s. 50.
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Grand Tour
Barn inom högadeln och kungabarnen gjorde ofta fleråriga sådana resor 
som kallades Grand Tour. Dessa förekom mest från 1500-talet till början av 
1800-talet. De hade en helt annan karaktär än medicinarnas resor. Gustav II 
Adolfs och Axel Oxenstiernas adelsvänliga politik med frälserättigheter var 
en kompensation för att adeln skulle göra tjänst i statens förvaltning. Yngling-
arna inom adel skulle förberedas för höga tjänster i samhället, de skulle lära sig 
alla ”konster” en adelsman borde kunna. Däri ingick att lära sig språk, att rida, 
fäkta, dansa och att föra sig vid hovet.

I en oration i Uppsala 1618 talade drottning Kristinas blivande lärare Johan-
nes Matthiae om peregrinationen som ett bidrag till samhällets utveckling:

En peregrination grundad på förnuft (ratio) leder till klokhet (prudentia), 
grundad på nyfikenhet (curiositas) till lättsinne (levitas); om peregrinationen 
stöder sig på fruktan för Gud blir återkomsten från resan lyckosam och väl-
görande för vårt folk och vårt land.5

Resenären måste emellertid förberedas noga om resan skulle falla väl ut. 
”Skicka ut en åsna och tillbaka får du en åsna”, skrev professor skytteanus Jo-
hannes Loccenius på 1630-talet. Studier vid Uppsala universitet ansågs därför 
vara nödvändiga innan resan företogs.

Viktig för adelsynglingens utbildning och peregrinationer var preceptorn, 
en privat lärare, ibland benämnd hovmästare. Preceptorerna var lovande 
ofrälse män, söner till borgare, bönder och präster, vilka rekryterades bland 
framgångsrika studenter, och anförtroddes ett omfattande praktiskt ansvar 
för adliga pojkars studier i hemmen, vid universiteten och på peregrinationer-
na utomlands. Rekryteringen var ett långsiktigt åtagande. Informatorer som 
kontrakterades för att leda adelsynglingars studier hemmavid och på resor 
utomlands tjänade ibland samma familjer i över ett decennium. 

Det förefaller som att professorerna vid Uppsala universitet, åtminstone på 
1600-talet, var de som rekommenderade lämpliga unga män att åtfölja adelns 
barn på peregrinationerna. Teologer ansågs olämpliga, eftersom de kunde av-
leda adelsynglingarna från det som deras höga stånd krävde till onyttiga reli-
giösa studier. Det var också önskvärt att handledarna själva var språkkunniga 
och gärna också tidigare gjort utländska resor. Många medicinare fick på det 
här sättet möjlighet att resa ut för egna studier i Europa.

5 Winberg, Ola: Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1600–1680. Studia Historica 
Upsaliensia 260. Uppsala 2018, s.. 58.
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Preceptorerna hade ett antal klart urskiljbara huvuduppgifter. Som ställfö-
reträdare för familjen kretsade deras funktion kring kontroll, rapportering och 
undervisning.6 Preceptorn skulle 

1. se till att resan följde uppgjorda planer
2. planera resans fortsättning i samråd med uppdragsgivaren och adels-

resenären
3. avlägga regelbunden skriftlig rapport för resan 
4. ansvara för reskassan, föra bok över utgifter och regelbundet avlägga 

räkenskap
5. avlöna tjänstefolk
6. i samråd med resenären finna lämpliga platser för logi
7. bedriva privatundervisning och 
8. ha överinseende över resenärens exercitier och studier i moderna språk.

Kostnaderna för adelns resor var oerhört mycket högre än för andra ungdomar. 
En stor kostnad var kläder, som var passande att visa upp vid hoven. Som ett 
extremt exempel kan nämnas den för eftervärlden föga kände Johan Leijon-
crona, som blott 12 år gammal lämnade Sverige 1662 och återkom först vid 
nyåret 1668. Han besökte Leiden, Heidelberg, Florens, Rom, Neapel, Venedig, 
Wien, Haag och Paris. Då räkenskaperna summerades på hösten 1667 i Paris 
hade peregrinationen kostat över 9 000 riksdaler. Då var ändå inte hemresan 
över London inräknad. Det motsvarar idag 2 119 000 kronor eller 61 909 000 
kronor mätt med löneindex för en manlig industriarbetare. Denna enorma 
investering gav inte frukt i form av en lysande karriär eftersom han dog redan 
1674.7

I genomsnitt gjorde adelsynglingarna av med mellan 3 000 och 40 000 riks-
daler på sina peregrinationer. En förklaring till avståndet mellan ytterlighe-
terna är resornas skiftande längd.

Utgifterna för den resandes uppehälle betalades nästan uteslutande med 
hjälp av växlar. Detta innebar att resenärernas anförvanter med varor och 
kontanter ersatte en bankir eller handelsman i Sverige, vilken i sin tur ställde 
ut pengar per växel till någon av sina kontakter utomlands, där resenären kvit-
terade ut pengarna.

Med tiden hade adeln vant sig vid ett liv i lyx och överflöd och tog sin 
priviligierade ställning som något självklart, på ett sätt som starkt avvek från 
Gustav II Adolfs ursprungliga avsikt där han framhävde deras tjänsteplikt.

6 Winberg, Ola: Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1600–1680. Studia Historica 
Upsaliensia 260. Uppsala 2018, s.. 131.

7 Winberg, Ola: Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610–1680. Studia Historica 
Upsaliensia 260. Diss. Uppsala 2018 ss. 29 och 195.
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Undersökningens källor

Studenterna kom från hela det dåvarande svenska riket, vilket också omfat-
tade Finland. Materialet bygger på universitetens inskrivningsmatriklar, som 
dock ibland är mycket ofullständiga. Levnadsteckningar, memoarer och läkar-
matriklar har därför också använts som källor för att komplettera uppgifterna. 
Trots detta är de redovisade uppgifterna inte fullständiga, men förhoppnings-
vis ändå tillräckliga för att ge en bild av de resor som har påverkat den me-
dicinska utvecklingen i Sverige mest. De individuella studenternas studiegång, 
resor och senare karriär redovisas under den stad där de tillbringat den tid 
som bedömts som viktigast för deras peregrination eller där de disputerat för 
doktorsgraden. 

Källhänvisningar har angivits genom fotnoter i den löpande texten. Flerta-
let av de biografiska uppgifterna har, om inte annat anges, hämtats från Johan 
Fredrik Sackléns Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf I:s till nuvande 
tid som utkom i Nyköping 1822–1835. Det har i allmänhet inte varit möjligt att 
spåra de biografiska uppgifterna hos Sacklén tillbaka till de primära källorna, 
utan de måste betraktas som sekundära källor, som inte alltid är helt korrekta. 
Hilarion Wistrand kompletterade 1853 Sackléns uppgifter i ett supplement, 
där han också anger varifrån han hämtat sina uppgifter.

Wistrand har dels sammanställt muntliga uppgifter från ännu levande 
personer med egna minnen från gångna tiders läkare, dels kompletterat med 
uppgifter från Sundhetskollegiets matriklar över läkare. Vidare har han gått 
igenom Upsala läkareförenings handlingar, de medicinska fakulteters i Upp-
sala och Lund, protokoll och tjänstgöringslistor från Serafimerlasarettet och 
Garnisonssjukhuset i Stockholm. Han har också utnyttjat enskilda meddelan-
den och notiser i tidskrifter och tidningar.

Tid, plats och titlarna på avhandlingarna har i vissa fall kunnat komplet-
teras genom Krister Östlunds Förteckning över Uppsala universitetsbiblioteks 
utländska dissertationssamling (–1799) http://uu.diva-portal.org/smash/get/
diva2:622890/FULLTEXT01.pdf.

Redogörelserna för de olika resmålen börjar med de länder och städer som 
från 1600-talet först var målet för svenska medicinares resor, det vill säga Ita-
lien och Padua. Sedan följer Frankrike och Schweiz men under 1700-talet har 
inte något strikt sådan logisk ordning mellan studieorterna kunnat tillämpas.
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Varför reste studenterna utomlands?

Den medicinska undervisningen i Sverige 
på 1600- och 1700-talen
Den medicinska utbildningen hade under stora delar av den undersökta perio-
den mycket små resurser. Under långa perioder fanns det endast en professor 
i ämnet och han hade ibland intressen som var mycket perifera för ämnet. 
Petrus Kirstenius, till exempel, var mest känd som filolog och kännare av ara-
biska. Hans efterträdare Olof Stenius var egentligen astronom. 

Efter Kirstenius död 1640 var Johannes Franckenius ensam professor i flera 
år. Då Johan Skytte, i egenskap av universitetskansler, i mars 1644 besökte 
Uppsala meddelade han att goda utsikter hade öppnat sig för den medicinska 
undervisningen genom fransmannen Grégoire François Du Rietz ankomst. Sex 
studenter sändes till honom i Stockholm för att undervisas, men han ledsnade 
tämligen snart på det uppdraget. Han har emellertid gjort så stora insatser för 
medicinen i Sverige att han förtjänar att nämnas.

Du Rietz föddes i Arras i Flandern 1607 (eller möjligen 1602) och uppges 
ha blivit medicine doktor i Orange. Universitetet i Orange grundades 1365, 
men den medicinska fakulteten fick aldrig något högt anseende. I början av 
1700-talet bedrevs där ingen som helst undervisning i medicin, men däremot 
kunde doktorsgraden köpas där.8

Efter att ha varit livläkare åt den franske kungen kom Du Rietz till Sverige 
i mitten av oktober 1642. Han utnämndes till livläkare hos drottning Kris-
tina, Karl X Gustav och Karl XI. Sin största insats gjorde Du Rietz genom 
att tillsammans med tre andra stockholmsläkare ta initiativet till Collegium 
medicorum 1663 (som 1688 ombildades till Collegium medicum). Det kung-
liga privilegiebrevet är det svenska medicinalverkets grundläggande urkund, 
som gav Collegium medicorum uppsikt över alla läkare, apotekare och andra 
utövare av medicinen. Detta mötte motstånd från medicinska fakulteten i 
Uppsala och är en av förklaringarna till att uppsalamedicinarna i fortsätt-
ningen föredrog att promoveras utomlands. Några tryckta skrifter av Du Rietz 
finns inte, men han beskrivs som en lärd man men med fallenhet för skryt och 

8 Grell, Ole Peter, Cunningham, Andrew och Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of medical 
excellence? Medical travel and education in Europe, 1500–1789. Farnham 2010, s. 62.
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högdragenhet. Han uppges ha regerat Collegium medicorum med diktatorisk 
makt tills han avled 5 mars 1682.9

Även om den mest kände läkaren under 1600-talet, Olof Rudbeck d.ä., 
under sin första tid som professor var aktiv som lärare, tog hans intresse för 
Atlantikan överhand över undervisningen i medicin. Lars Roberg gjorde också 
i början av sin tid som professor ambitiösa ansatser till att förbättra den prak-
tiska utbildningen genom inrättandet av Nosocomium. Det sägs emellertid 
om honom att han ”var en mycket originell personlighet, vilket genom inslag 
av cynism och snålhet bidrog till att försvåra hans arbete med att förbättra den 
medicinska utbildningen och sjukvården”.10

9 Josephson, C.D., Strandberg, O. och Kromnow, Å.: Grégoire Francois Du Rietz (Durietz). 
Svenskt biografiskt lexicon, band 11. Stockholm 1945, ss. 586–592.

10 Nevéus, Torgny: En akademisk festsed och dess utveckling. Uppsala 1988, s. 27.

Grégoire François Du Rietz. Mezzotint på papper. Konstnär: 
Johan Berndes. Bild från Svenskt porträttarkiv.
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Lärarnas egna peregrinationer
Universitetslärarna i Sverige fick under 1600- och 1700-talen till övervägan-
de del sin utbildning utomlands. Under 1600-talet hade inte mindre än 71,4 
procent av professorerna i Uppsala varit inskrivna vid minst ett utländskt 
universitet och ytterligare 5,4 procent hade gjort en utländsk resa och då kan-
ske besökt något universitet. De utgjorde naturligtvis förebilder för de unga 
studenterna och stimulerade dem att själva peregrinera. Däremot var det inte 
många utlänningar som undervisade i Uppsala, under hela 1600-talet endast 
12 i alla fyra fakulteterna och det var få som stannade en längre tid.11 

Av svenska medicinare och kirurger, som intog ledande positioner på 1600- 
och 1700-talen var det, med reservation för luckor i källorna, endast ett fåtal 
som inte hade gjort någon utrikes resa. Några av dessa var Linnés lärare Kilian 
Stobaeus, professorn i medicin i Uppsala Jonas Sidrén, medicinalrådet Johan 
Lorentz Odhelius och den framstående kirurgen Anders Johan Hagströmer 
som blev Karolinska institutets förste rektor. Inte heller Peter Jonas Bergius, 
från 1762 professor i naturalhistoria och farmaci i Stockholm, hade gjort nå-
gon utrikes studieresa. Trots detta blev han ledamot av sju utländska lärda 
sällskap.

Medicine doktorsgraden och numerus clausus
I Sverige var det inte möjligt förrän 1737 att promoveras till medicine doktor. 
Redan i de första medicinalförordningarna av 1663 och 1688 föreskrevs att för 
avläggande av examen inför collegium skulle examinanden vara ”promotus 
doctor”. Det innebar också att läkarna inte hade rätt att praktisera utan att ha 
godkänts av Collegium medicum. Genom ett kungligt brev långt senare, den 
26 april 1737, befriades emellertid medicine doktorer som promoverades vid 
inrikes akademier från att behöva undergå ytterligare en examen inför Colle-
gium medicum. Snart därefter promoverades värmlänningen Peter Hamnerin. 
Han hade försvarat sin avhandling Vires medicæ plantarum quarundam indi-
genarum (Om de medicinska egenskaperna hos några inhemska växter) 4 maj 
1737 under Lars Robergs presidium.

Den enda som promoverats före dess var Johan Rothman, som hade Mag-
nus Gabriel De la Gardie som beskyddare och fick sin doktorsgrad genom 
dennes ingripande. I konsistoriets protokoll den 10 november 1680 står:

III. Upplästes Rijkz Canzlerens recommendations bref för licent. medic. 
 Johanne Rothman att få taga honores doctoratus här wijd Academien i me-
dicina, emädan han är af der til behöring och nöyachtig erudition.

11 Niléhn, Lars: Peregrinatio academica. Det svenska samhället och de utrikes studieresorna 
under 1600-talet. Lund 1983, s. 136–137.
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Med en sådan order från den högsta myndigheten hade konsistoriet ingen 
annan möjlighet än att lyda. Sålunda promoverades Johan Rothman som Upp-
salas och Sveriges förste medicine doktor den 16 september 1681.

En bidragande orsak till att svenskar studenter sökte sig till utländska uni-
versitet var numerus clausus, som reglerade antalet promovendi vid univer-
siteten i Sverige. Ingen fråga inom promotionsväsendet åstadkom så mycken 
debatt inom universitet i Uppsala under 1700-talet som frågan om hur många 
som fick promoveras vid varje tillfälle. Promotionerna ägde endast rum vart 
tredje år och om allt för många disputerat fick en del vänta tre år innan de 
fick möjlighet att promoveras. När prins Gustav, den blivande Gustav III, blev 
kansler 1764 promoverades hela 116 filosofie magistrar, som var den tidens 
doktorer inom filosofiska fakulteten, men prinsen hade den fasta övertygelsen 
att det stora antalet promovendi minskade den utdelade hederns betydelse 
och minskade antalet till 50. Det var framför allt Greifswald som då erbjöd ett 
snabbt och enkelt sätt att erövra det eftertraktade diplomet. År 1755 föreslogs 
att även Greifswald skulle införa en sådan begränsning, men det var först 30 
maj 1796 som Kungl. Maj:t utfärdade ett brev, som förbjöd Greifswald att pro-
movera fler än tio infödda svenskar per år. Även det var en hög siffra eftersom 
Uppsala universitet, som var mycket större, endast skulle få promovera 50 
vart tredje år.12 Från 1737, då den första medicine doktorn promoverades till år 
1800 förekom 35 medicine doktorspromotioner.13

Det kan verka förvånande att studenterna kunde disputera redan efter nå-
gon vecka vid det främmande universitetet. I Sverige och säkerligen i de fles-
ta länder svenskarna besökte var det emellertid under 1600- och 1700-talen 
vanligt att professorerna skrev avhandlingarna. Vid disputationerna prövades 
endast studentens förmåga att argumentera och försvara den. Ofta hade dess-
utom respondenten en färdigskriven avhandling med sig från hemlandet.

Kirurgernas utbildning
Kirurgernas, eller som det hette på den tiden fältskärernas, utbildning skilj-
de sig från medicinarnas. De hade, åtminstone fram till andra hälften av 
1700- talet, sällan studerat vid universitet innan de reste ut. Det ingick i deras 
studiegång att tjänstgöra som lärling hos en fältskärsmästare i tre år och som 
gesäll i fyra år innan de kunde ansöka om att själva bli mästare. En stor del 
av studietiden gick åt till att raka och klippa kunderna i mästarens fältskärs-
stuga. Först mot slutet av gesälltiden fick de utföra enklare ingrepp som att slå 
åder och öppna varbildningar. Ville de lära sig mera avancerade operationer, 
som att sticka starr, operera bråck eller blåssten måste de bege sig till de stora 

12 Annerstedt, Claes: Upsala universitets historia. Uppsala 1914, III:2 s. 255.
13 Nevéus, Torgny: En akademisk festsed och dess utveckling. Uppsala 1988, s. 27.
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sjukhusen ute i Europa, där patientunderlaget var enormt mycket större än i 
mästarens stuga.

Från politiskt håll var man angelägen om att stimulera de blivande kirur-
gerna till utrikes studieresor. Efter beslut av 1756 års riksdag inrättades en 
fond ”för medicinalverkets uphielpande i riket”. Fonden utgjordes från början 
av 15 000 daler silvermynt (1 700 000 kronor 2018) och utökades senare något. 
Kirurgiska societeten ansökte genast om att få disponera halva beloppet för 
att kunna inköpa ämbetsprivilegier och betala bättre löner till professorn och 
prosektorn i anatomi. Borgarståndet och bondeståndet röstade för societetens 
förslag men förgäves. Deras framställningar avslogs, det enda som beviljades 
var 1 000 daler silvermynt till två resestipendier på vardera två år för kirurger.

Från 1758 till 1795 hade Kirurgiska societeten totalt fått 111 000 daler och 
kunnat dela ut 27 resestipendier. Flera av dem som blev tidens skickligaste ki-
rurger hade varit stipendiater: Daniel Théel 1767, Daniel Rung 1783–1785, Pehr 
Afzelius 1784–1786, Pehr af Bjerkén 1793–1794 och Fredric Krey 1795–1796.
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Några skriftliga källor om peregrination

Under slutet av 1500-talet men framför allt under 1600-talet gavs det ut en 
mängd böcker om konsten att resa, till exempel Hieronimus Turiers De pereg-
rinatione 1574, Hilarius Pyrckmairs De arte apodemica (Om konsten att pereg-
rinera) 1577, Theodor Zwingers Methodus apodemica (Sättet att peregrinera) 
1577 och Henrik Rantzaus Methodus peregrinandi (Sättet att peregrinera) 1608. 
Sådan resor gjordes av teologer, jurister och andra som ville skaffa sig erfaren-
het för prästerliga eller sekulära uppgifter i landets tjänst. En av de sista är 
Johann Peter Franks Medicis peregrinationibus.14 Frank betonade att det var 
olämpligt med allt för unga resenärer, de måste ha inhämtat basala kunskaper 
hemma för att kunna uppskatta och lära sig något på främmande ort. Efter-
som latinet uttalades så olika i olika länder var det också en fördel om studen-
terna kunde förstå landets språk.

Det finns ingen tryckt redogörelse för svenska medicinares peregrinationer. 
Professorn i anatomi Roland Martin gjorde en studieresa till Paris 1754 till 
1756 och skrev då en omfångsrik resedagbok som nu förvaras på Hagströmer-
biblioteket. Hur sådana resor gick till varierade naturligtvis mycket beroende 
på studenternas ekonomiska tillgångar och individuella förutsättningar. Frågor 
om hur de färdades och hur de försörjde sig får man delvis besvarade i de be-
varade källorna. Äldst är den som har Laurentius Gryllus, eller som han också 
kallades, Grill som författare.

Laurentius Gryllus
Gryllus företog sin omfattade studieresa under åren 1548–1556 och hans berät-
telse publicerades 1566, fem år efter hans död.15 Resan finansierades av Johan-
nes Jacobus Fugger, som gjort sig en stor förmögenhet på att nästan skaffa sig 
monopol på marknaden för guaiacum som botemedel mot syfilis. Fugger hade 
bestämt sig för att skicka ut unga studenter till den tidens bästa universitet 

14 Frank, Johann Peter: Medicis peregrinationibus. Delectus opusculorum medicorum. Vol 
XI. Pavia 1792 ss. 359–382. Refererad och kommenterad på www.sciencedirect.com/ 
science/article/pii/S157518131500039X

15 Gryllus, Laurentius: Oratio de peregrinatione studii medicinalis ergo suspecta, deq summa 
utilitate eius Medcinae partis, quae medicamentorum simplicium facultates explicat.  
(Ingår som det sista kapitlet i De sapore dulci et amaro libri duo. Prag 1566).
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och till de mest berömda läkarna och lärarna för att sedan föra tillbaka kun-
skaperna till Ingolstadt, där Gryllus studerade, och till resten av Tyskland. 
Gryllus besökte Venedig, Padua, Rom, Verona, Ferrara, Bologna, Neapel och 
Pisa innan han seglade med båt från Genua till Marseille. Därifrån färdades 
han till Montpellier, där han stannade i sex månader. Höjdpunkten på hans 
resa var emellertid Paris där han stannade i femton månader. Hemvägen gick 
över Nederländerna och Belgien.

Under den långa resan var det nästan ingen av dåtidens storheter inom 
medicinen, som inte Gryllus besökte och blev vän med. Tyvärr kom inte hans 
kunskaper patienter och medicine studerande till godo. Han dog redan 1561, 
några få år efter det han avslutat sin peregrination. Sentida läsare får emeller-
tid lära sig mycket om dessa storheter av en som själv lärt känna dem person-
ligen. Hans berättelse finns inte översatt från latinet till något modernt språk, 
men delar av den finns återgiven av Andrew Cunningham.16

Felix Platter
Felix Platter var 15 år gammal när han i oktober 1552 på hästryggen begav 
sig ut på en resa från hemstaden Basel till Montpellier, där han ville studera 
medicin. Han reste tillsammans med några kamrater för vägarna var inte säkra 
för rövare och ensamma resenärer råkade ofta illa ut. När han kom fram till 
Montpellier tog han in hos en judisk apotekarfamilj, vars son under tiden togs 
emot i Platters familj i Basel. På det sättet blev det billigare för båda familjerna 
och de unga pojkarna hade ansvariga vuxna som övervakade dem. Brev mel-
lan föräldrar och söner medfördes av resande eller handelsmän. Flera gånger 
skickades en trädgårdsarbetare som arbetade hos apotekaren som budbärare 
till Basel. Han förde då med sig brev men också ett universalläkemedel från 
Felix till fadern Thomas Platter d.ä. Det var teriak, som innehöll ett mycket 
stort antal ingredienser, bland annat torkad huggorm och som skulle användas 
mot pest.

Även pengar överfördes på det sättet genom lettre de change. En köpman 
gav pengar till Felix i Montpellier och fick tillbaka dem av hans far i Basel 
när han kom dit. På det sättet undveks risken att bli rånad på vägen. Hur de 
svenska studenterna löste det problemet är okänt. Att resa i sällskap med 
ett antal köpmän, som var bättre försedda med stark eskort, var ett sätt att 
minska riskerna.

Felix Platter skrev ner sina minnen av resan till Montpellier och vistelsen 
där i en Tagebuch 1612, sextio år efter att den hade ägt rum. Det finns många 
utgåvor av dagboken, men den mest lättillgängliga är utgiven av Vallentin Löt-
scher i Basel 1976. Den utgåvan har i sin tur utnyttjats av den franske förfat-

16 Grell, Ole Peter, Cunningham, Andrew och Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of medical 
excellence? Medical travel and education in Europe, 1500–1789. Farnham 2010, ss. 10–16.
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taren Emmanuel Le Roy Ladurie i boken Le siecle des Platter 1499–1628. Le 
mediant et le professeur 1995, som också kommenterat händelserna med många 
förklarande fotnoter. Den finns i svensk översättning.17

De utländska medicinarna utgjorde i slutet av 1500-talet och början av 
1600-talet mer än en tredjdedel av alla medicinstudenter i Montpellier. Den 
engelske studenten James Primrose, som vistades 1615−1617 i Montpellier 
uppgav att det fanns spanjorer, tyskar, polacker, danskar, svenskar, schweizare 
och skottar bland studenterna. Vilka svenskarna var är okänt, men troligen 
fanns där ingen medicinare.

Även om Platter studerade i Montpellier ville han ta sin doktorsexamen i 
Basel. I sin Tagebuch skriver han att undervisningen i Montpellier utan undan-
tag var medelmåttig. Liksom vid många andra universitet var det svårt att få 
tag i kroppar att öva dissektioner på. Felix och hans kamrater hade kontakt 
med en man, som hjälpte dem att få tag i nyligen begravda lik. Han skrev 
också att om han tog doktorsgraden i Frankrike skulle någon alltid kunna 
insinuera att han inte vågade möta de högre kraven i Basel. Han påminde om 
ett välkänt uttalade om franska universitet; ”Accipimus pecuniam et mitti-
mus stultos in Germaniam”, det vill säga ”vi tar deras pengar och skickar dem 
tillbaka till Tyskland lika okunniga som förut.18

Thomas Bartholin
Thomas Bartholin är den mest kände i en släkt med många berömda läkare 
och vetenskapsmän. Fadern Caspar Bartholin (d.ä.) var professor i medicin i 
Köpenhamn och författare till den välkända boken Anatomicae Institutiones. 
Caspar hade själv varit ute på en lång peregrination. Han skrev att han då sam-
lat mycken medicinsk kunskap, men till stor kostnad, med stor möda och ofta 
med livet på spel. I Sverige är sonen Thomas mest förknippad med upptäckten 
av lymfsystemet, där han tävlade med vår egen Olof Rudbeck om prioriteten.

Fadern Caspar dog 1629 när Thomas var åtta år gammal. Förmyndare och 
mentor blev då hans morbror Ole Worm, som också var professor i medicin. 
År 1637, när Thomas var 16 år, gav han sig ut på en lång studieresa uppmuntrad 
av morbrodern och med stöd av ett stipendium från kung Kristian IV. I De 
perigratione medica gav han 1674 ut en redogörelse för sin resa i form av råd 
till sina söner Caspar (d.y.) och Christopher Bartholin och svärsonen Holger 
Jacobsen. De skulle då just ge sig ut på en liknande färd.19

17 Ladurie, Emmanuel Le Roy: Familjen Platters sekler 1499–1628. Del I Tiggaren och pro-
fessorn. Översättning Jan Stolpe. Stockholm 1997.

18 Grell, Ole Peter, Cunningham, Andrew och Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of medical 
excellence? Medical travel and education in Europe, 1500–1789. Farnham 2010, s. 9.

19 Bartholin, Thomas: On medical travel. Översättning Charles D. O. Malley. Lawrence, 
Kansas 1961, s. 50.
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Först gjorde Thomas Bartholin ett treårigt uppehåll i Leiden, där han stu-
derade för Johannes de Wale eller Walaeus, som uppmuntrade honom att ge 
ut en ny och förbättrad upplaga av faderns anatomibok. Han ägnade sig dess-
utom åt studiet av lymfkärlen och William Harveys teori om blodomloppet, 
som publicerats knappt tio år tidigare och nu togs in i den nya upplagan.

Som son till den kände Caspar Bartholin d.ä. välkomnades Thomas överallt. 
Under en lång vistelse i Padua gav han ut ytterligare en reviderad version av 
Anatomicae Institutiones. När han besökte Messina på Sicilien blev han enligt 
egen uppgift erbjuden att bli professor i filosofi vid universitetet, ett erbju-
dande som han dock tackade nej till.

När Thomas Bartholin kom tillbaka till Köpenhamn blev han 1649 ut-
nämnd till professor i anatomi. När han sedan beskrivit lymfsystemet med 
ductus thoracicus och cisterna chyli hedrades han av kungen med att utnäm-
nas till professor honorarius och befriades från undervisningsskyldigheten. 
Som rektor vid universitetet såg han till att så många som möjligt av hans 
släktingar placerades på höga positioner där.

Thomas Bartholins skrift med råd till sina söner och sin svärson inför deras 
europeiska studieresor är full av uppräkningar av alla berömda män han träf-
fat men också av handfasta råd om hur man skulle skydda sig mot alla faror när 
man reste. Även om det gjorts stora framsteg inom anatomi och fysiologi un-
der de senaste hundra åren vittnar hans råd om hur den resande skulle bevara 
hälsan om hur litet som skett sedan antiken när det gällde terapi. Recept från 
Galenos, Avicenna och andra läkare rekommenderas för alla tänkbara sjukdo-
mar. Speciellt Bernard från Gordon citeras ofta. Han var professor i medicin i 
Montpellier från 1285. Hans två mest berömda verk De decem ingeniis seu in-
dicationibus curandorum morborum (Om tio utgångspunkter eller indikatorer 
för att bota sjukdom) och Lilium medicinae (Medicinens lilja) var under hela 
senmedeltiden och långt därefter standardverk när det gällde behandlingen av 
många sjukdomar.

Thomas Bartholins okritiska självberöm och de flesta danska samtidas be-
dömningar av honom gör det svårt att få någon opartisk uppfattning om ho-
nom. Utan tvekan var han en stor anatom och speciellt hans råd inför en pereg-
rinatione medica gör att en sentida läsare får intressanta ögonvittnesskildringar 
av betydelsefulla gestalter i 1600-talets medicinska värld.

Roland Martin
Roland Martin var elev till Nils Rosén von Rosenstein och Carl von Linné och 
blev 1756 den förste professorn i anatomi och kirurgi vid det Medicinska och 
kirurgiska undervisningsverket i Stockholm. Efter att ha tagit doktorsgraden 
i Uppsala och en tid varit provinsialläkare i Halland gav han sig 1754 ut på en 
resa till Paris. Innan han reste hade han ”Kungl. Maj:ts allernådigaste försäk-
ran, att efter återkomsten bliva utnämnd till anatomiae och chirurgiae profes-
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sor i Stockholm”. Martin förde under hela resan en resedagbok, som nu finns 
på Hagströmerbiblioteket. Boken är tättskriven och svårdechiffrerad, men 
Olof Hult har tolkat handstilen och givit ut den med kommentarer.20 Martins 
erfarenheter är säkerligen ganska lika många andra svenska studenters, varför 
det kan vara av intresse att ta del av ett referat av Hults artikel.

Martin steg ombord på jakten ”Hoppet” i Varberg den 16 juli 1754. Första 
dagen kom man till Onsala, fem mil längre upp vid kusten. Följande dag låg 
jakten och drev med strömmarna utanför Marstrand, på kvällen siktades Ska-
gens fyr och följande morgon såg man Jylland om babord. Sedan började det 
blåsa upp kraftigt och Martin blev så sjösjuk så att han måste inta sängen. Han 
hade tagit med sig ”en jordtorva för att försöka om den skulle vara specifik 
emot denna olägenhet, men fant därav ingen förmån”. Sålunda ett slags försök 
med Contraria contrariis curantur, motsatser botas av sina motsatser. En tapp 
hö hade han också tagit med sig och höll mot näsan i sängen, men det hjälpte 
bara en stund, plågan fortsatte med uppkastningar och äckel.

Skepparen sökte nödhamn i Arendal i Norge, där jakten blev kvar i åtta da-
gar innan man den 30 juli kunde ge sig ut igen. Samma kval återkom men den 
11 augusti skymtades Calais och den 18 augusti kunde Martin stiga iland i Le 
Havre. Han betalade skepparen tre dukater specie för resan.

Tillsammans med 10 à 12 andra resenärer fortsatte han i en vagn med hjul 
stora som väderkvarnsvingar och täckt av segelduk. Efter några dagar bytte 
han till en stor ”galliot”, som rymde 100 passagerare. Sex veckor efter avfärden 
från Sverige var han framme i Paris. Av växeln på 600 daler hade resan slukat 
tiondedelen.

Framme i Paris uppvaktade Martin den svenske envoyén greve Ulrich 
Scheffer och lämnade ett rekommendationsbrev hemifrån. Envoyén rekom-
menderade honom att ta kontakt med en svensk läkare Lindhult, som redan 
vistades i staden. Därefter hyrde han ett rum av en skomakare och gick för 
att ekipera sig. Perukmakare, skräddare, tvätterskor, skomakare och många 
andra räknas upp i boken. Han köpte också en hårpung, ett par strumpor, en 
värja och ett par handskar, vilket upptar många sidor i dagboken. En savojard 
[invånare från Savojen] hyrdes också för 30 sous för att varje dag hämta mat 
som åts hemma.

Offentliga föreläsningar ordnades av Medicinska fakulteten, Saint Côme 
[Kirurgiska societeten], Collège Royal och Jardin du Roi. Därtill kom många 
privata institutioner som mot avgift tog emot studerande. Särskilt var un-
dervisningen i anatomi och kirurgi väl tillgodosedd, både på sjukhusen och i 
privata bostäder som hade små amfiteatrar.

Redan den 27 augusti uppsökte Martin den kände anatomen Antoine Petit, 
som senare blev professor i anatomi vid Jardin du Roi. Han lämnade ett brev 

20 Hult, Olof: Om Roland Martin och hans studieresa till Paris 1754–1756. Svenska Linné-
sällskapets årsskrift 1928, ss. 72–91.
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från doktor Bergstral i Stockholm, en vän till Petit. Denne var berömd för sin 
stora lärdom, även om han gärna ville lysa med sina egna rön och inte ”drog sig 
för att tillvälla sig andras förtjänster”.

Martin blev snart god vän med Petit och fick efter en tid vara en slags pro-
sektor, som före Petits föreläsningar fick dissekera upp det parti av kroppen 
som dagens föreläsning skulle handla om.

Martin gick första tiden mest omkring och skaffade sig kamrater som också 
läste medicin. På kvällarna gick man på kaffehusen eller delade på ett par 
flaskor vin som unga studenter i alla tider har gjort. Han tittade emellertid 
också in på de sjukhus där han senare skulle studera. L’Hôtel Dieu var världens 
största sjukhus. Martin skriver att sängarna stod som i Danviken i Stockholm, 
men med ett altare med ett beläte i varje hörn. På L’Hôtel Dieu fick man, om 
man hade värja, betala två sous åt den som tog emot den vid ingången. Men 
om man bar rund peruk, som var sed och om man var utan värja, slapp man 
den utgiften. När Martin sedan den 4 september började på L’Hôtel Dieu bar 
han ingen värja för att undvika kostnaden.

I salarna på L’Hôtel Dieu låg patienterna huller om buller, oftast flera i en 
säng. Smittförande, nyförlösta, patienter med sår, alla blandades med varandra. 

Antoine Petit. Bild ur Svenska Linné sällskapets 
årsskrift 1928, s. 79.
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Insjuknande i sårfeber ansågs bero på miasma eller luftsmitta. Dödligheten 
var skrämmande stor. En morgon opererades fem barn för sten i urinblåsan, 
alla över 12 år, endast ett fall slutade lyckligt. En sådan operation tog 10 à 12 
minuter. I en ”salle des morts” övade man sig med att operera, sondera och 
punktera på lik.

På sjukhuset Charité såg Martin 

doktorn som allra hastigast gå till var säng, säga förändringen av sjukdomen 
sedan sist, som någre människor följa med, skriva upp på en rad i sitt diario, 
sedan säga ett slags compositum, som därföre brukas, och så går han alla sängar 
förbi. Fältskären, herr Augilier, var en vacker, höflig karl. 

På L’Hôtel Dieu däremot var kirurgen ohövlig och stötande. På Charité ob-
ducerades åtminstone ibland de döda i diagnostiskt syfte för att man skulle 
kunna se vad den sjuke lidit av för sjukdom.

Martin skriver också om läkarnas studieplan i Paris. Först skrevs de in i 
École des médecins varefter de fortsatte de medicinska studierna i fyra år. 
Efter fyra år anmäldes de till ”bacchalauréat” och sedan ska de studera i tre 
år till innan de får ”bonnet de doctoral” [doktorshatten]. Under de åren ska 
de genomgå två examina om året och under alla tre åren försvara fyra teser, 
nämligen i fysiologi, patologi, hygien och kirurgi. Slutexamen pågick i åtta 
dagar.

Utöver läsningen av läroböckerna; Lorentz Heisters Chirurgia och Hallers 
kommentarer över Boerhaaves Methodus discendi artem medicam, övade sig 
Martin och hans kamrater med att lägga bandage på varandra. Det framgår 
inte om den svenske läkaren Johan Lindhult, som envoyén hade talat om, var 
med. Han hade kommit till Paris på ett stipendium från Vetenskapsakade-
mien för att studera bandagering vid bråck.

I Jardin du Roi föreläste Antoine Ferrein osteologi, läran om skelettet. Fer-
rein hade efterträtt den berömde dansken Winslow som professor 1751, bland 
hans tidigare elever fanns den senare så berömde engelske kirurgen William 
Hunter, som studerat vid Jardin du Roi 1743–1744. 

Föreläsningarna stördes emellertid av att ”perukmakargossarna” satt högst 
upp i amfiteatern och förde oljud. Barberargesäller hade sedan länge tillhört 
fältskärsskrået, men i och med att det blev högsta mode att bära peruk ägnade 
sig många barberare i stället åt att göra peruker, som var mycket lönsamt. De-
ras lärlingar och gesäller kom att tillhöra fältskärsskrået trots att de inte var 
intresserade av att lära sig kirurgi.

På fritiden ägnade sig Martin och hans kamrater åt studentikosa nöjen som 
att spela kort, dricka vin, gå på teater eller besöka en ”fille de joie”. Ett särskilt 
uppskattat nöje var att titta på avrättningarna på Place de Grève.

Den 10 oktober 1754 bevistade Roland Martin en högtidlig doktorspromo-
tion vid École des médecins. Den som skulle promoveras var Henri Missa, som 
var bekant med Martin från Sverige. Missa hade 1748 kommit till Uppsala som 
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Linnés förste utländske lärjunge med rekommendationsbrev från Albrecht 
von Haller. Missa hade tagits väl emot, fått äta vid Linnés bord och fått låna 
pengar av honom. Efter ett halvår gav sig Missa av utan att ens säga farväl och 
spred sedan lögnaktiga och förklenande rykten om Linné. Denne ville sedan 
aldrig höra hans namn nämnas. Martin tyckte att promotionsakten var tea-
tralisk och harangerna som uttalades på latin innehöll en hel del osanningar.

Martin tyckte sig också märka, att utlänningarna gärna hackade på Linné, 
medan de uttryckte sin förtjusning över Nils Rosén, som kallades ”un homme 
d’une vrai mérite”.

Linné var alltid occuperad av sine egne projecter och opponerad mot alla sina 
medtävlare, dur et vif (varigenom fransosen markerar hastigt sinne), med ett 
ord den ene vore un homme de cour, den andre un homme de cabinet. 

Réaumur, den store fysikern, hade i ett sällskap av italienare och svenskar 
talat om 

Huru allt för tillräckligt han tyckt Linnaeus givit classification på djurriket och 
på flera ställen illa antecknat genera och species. Dessutom sade han, att alla, 
som här sett Linnaei tillställning på auktorerne i dess nyss utkomne Species 
plantarum hava roat sig högeligen däröver, och han ställer sig först, sedan sina 4 
disciplar Kalm, Hasselquist, Löfling och Osbeck och därefter de största bota-
nister i Europa, varföre de haft den reflexion: Jesus Christ, quatre Évangelistes 
et les autres petits apôtres etc.

Under sin vistelse i Paris satt Martin också modell för Per Krafft, som målade 
hans porträtt.

André Levret var en av den tidens främsta obstetriker. Martin följde hans 
föreläsningar, men övade sig också i förlossningkonsten hos de privata barn-
morskorna madame Lisette och madame Charvé. Det var ordnat så att när 
en förlossning var förestående kom en stafett löpande från barnmorskan och 
sedan gick en budkavle till alla intresserade, vare sig de var medicinstuderande 
eller ej. Vid ett tillfälle kom en legationssekreterare, en baron, en dansk histo-
riker och ”en ansenlig hop andra” för att beskåda förlossningen. Alla som be-
talade fick vara med. Den gången var det Martin som fick sköta förlossningen 
under madame Lisettes ledning.

Sommaren 1756 löpte Martins stipendium ut och han startade återresan 
till Sverige. Även på den sjöresan råkade han ut för hårt väder och sjösjuka. I 
Engelska kanalen blev skeppet uppbringat av en engelsk örlogsman, men efter 
att Martins böcker och övriga tillhörigheter visiterats, släpptes skeppet. Väl 
hemma utnämndes han, som han blivit lovad före utresan, till professor i ana-
tomi och kirurgi i Stockholm.
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Italien

Padua
Universitetet i Padua grundades 1222 av studenter och lärare, som eftersträ-
vade större frihet än vad som fanns vid universitetet i Bologna. Pauda lydde 
under republiken Venedig, som var självständig i förhållande till den i övrigt 
allsmäktiga katolska kyrkan. Universitetet blev därmed en fristad för många 
framstående lärde män.

Sjukhuset San Francesco Grande i Padua grundades 1416 mitt i den gamla 
staden. Det fanns flera sjukhus, alla de andra låg vid portarna till stadsmuren, 
ofta ett på utsidan för smittsamma fall och ett på insidan för övriga sjuka. Alla 
sjukhusen var framför allt välgörenhetsinrättningar, som tog hand om fattiga, 
hemlösa och andra olyckliga i samhällets utkanter. San Fransesco hade redan 
från början till uppgift att också bota de sjuka. I ledningen fanns en prior och 
till hans hjälp fanns det en fisico (läkare), kirurger, apotekare och en barberare 
för åderlåtning. Från början fanns totalt 50 sängar för män och kvinnor. När 
San Francesco stängdes 1798 och patienterna flyttades över till ett nybyggt 
sjukhus var antalet sängar omkring 500.

Giovanni Battista da Monte, känd som Montanus, blev professor i medicin i 
Padua 1539 och är känd för att han integrerade praktisk medicin med den i öv-
rigt helt teoretiska undervisningen. Han förespråkade också obduktioner för 
att knyta samman patientens symtom och sjukdomsbild med de anatomiska 
fynd som kunde ses efter döden. Montanus blev också känd genom den stora 
strid som rasade vid den tiden om var åderlåtningar skulle företas. Enligt ara-
bisk medicin skulle en åderlåtning göras så långt som möjligt från sjukdomens 
lokalisation, till exempel i fötterna vid lunginflammation. Montanus hävdade, 
med stöd av Hippokrates skrifter som nyligen direktöversatts från grekiska 
till latin, att åderlåtningen skulle ske så nära sjukdomsstället som möjligt. Det 
uppges att Montanus redan 1543 tog med sig sina studenter efter föreläsning-
arna på universitetet till sjukhuset för att visa dem sjukdomarnas yttringar på 
riktiga patienter.

Men det var da Montes efterträdare Marco degli Oddi och Albertino Bot-
toni, som på allvar införde praktisk klinisk undervisning för medicine stude-
rande. Båda var professorer i teoretisk medicin vid universitetet och samtidigt 
överläkare vid sjukhuset San Francesco. Efter sina föreläsningar tog de med 
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studenterna till sjukhuset för att de skulle få se hur lärarna tog hand om pa-
tienterna. 

Den kliniska undervisningen i Padua blev inte bestående utan sjönk ner till 
sin gamla nivå; en schola de pulsibus et urinis med övervägande katedrala fö-
reläsningar.21 Så var det när Thomas Bartholin studerade i Padua under några 
år från 1642.

De studenter som reste utomlands sökte sig till platser, eller snarare lärare, 
som vid den tiden var mest berömda och tog med sig tillbaka till hemlandet 
det senaste inom medicinen. Som exempel på detta kan blodomloppets upp-
täckare William Harvey tas.

I statuterna från 1558 från Caius College, som Harvey tillhörde, stod att 
den medicinska utbildningen i Cambridge inte räckte till för att fullt ut ut-

bilda en doktor. Studenterna tilläts 
därför bege sig till Padua, Bologna, 
Montpellier eller Paris för att avlägga 
doktorsgraden. Tidigt år 1600 skrevs 
Harvey in vid universitetet i Padua 
som D. Guiliemus Arvietus Anglus.22 
Den som lockade där var en av tidens 
främsta anatomer Girolamo Fabrizi 
d’Acquapendente, mera känd under 
sitt latinska namn Fabricius. Harvey 
gjorde sig snabbt känd som en myck-
et begåvad anatom och deltog som 
åskådare och även aktivt i många dis-
sektioner under ledning av Fabricius. 
Sedan han fått sitt doktorsdiplom 25 
april 1602 återvände han till England, 
där han fortsatte sina anatomiska 
studier. Under de första 30 åren av 
1600-talet var han den ende anato-
men i hela England. År 1628 gav han 
ut sin epokgörande bok Exercitatio 
Anatomica de Motu Cordis et Sangui-
nis in Animalibus, vanligen kallad De 

Motu Cordis. En enda person kunde således återvända efter utländska studie-
resor och påverka den medicinska utvecklingen för all framtid i sitt hemland 
och världen.

En annan sådan person var Jan van Heurne, som disputerade i Padua och 
länge verkade som läkare där tills han kallades till en professur i Leiden. Han 

21 Isensee, Emil: Neuere und neueste Geschichte der Heilwissenschaften. Berlin 1843, s. 526.
22 Keynes, Geoffrey: The life of William Harvey. Oxford 1966, s. 21.

Fabrizi d’Acquapendente. Bild ur Tomas-
sini: Illustrium virorum elogia iconnibus 
exornata. Padua 1630, s. 313.  
UUB,  Waller 16278.
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försökte då införa en liknade klinisk undervisning i Leiden, men det lyckades 
först under hans sons och efterträdares tid.

Padua hade sin glansperiod på 1500- och 1600-talen. Senare var det inte 
lika många svenska medicinare som studerade där. Det har angetts att Olof 
Rudbeck d.ä. varit student där, men det har inte kunnat bevisas. En var emel-
lertid Johan Gustaf Hallman, som var född den 24 juni 1726 och skrevs in vid 
Uppsala universitet 10 maj 1742. Han studerade både vid den filosofiska och 
den medicinska fakulteten och disputerade under Linné den 18 december 
1745 med Dissertatio botanica de Passiflora (Botanisk dissertation om passions-
blomman).

År 1749 fick Hallman ett stipendium av Kommerskollegium för att stu-
dera silkesmaskavel och odling av mullbärsträd. Det var Linné som hade re-
kommenderat honom till detta uppdrag som hade som syfte att försöka göra 
Sverige självförsörjande med silke. När han kom tillbaka 1754 startade han i 
Stockholm med stöd av hattarna i riksdagen en mullbärsodling vid nuvarande 
Nybrogatans övre del med 25 000 plantor. Försöken misslyckades emellertid 
och vid Hallmans död 1797 fanns endast omkring 600 träd kvar.

På sin peregrination kom Hallman till Paris, Rom, Neapel, Bologna, Padua, 
Florens, Wien och Hamburg. I Padua disputerade han för medicine doktors-

Johan Gustaf Hallman. 
 Oljemålning av okänd mästare.  

Foto: National museum.
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graden (avhandlingens titel okänd) och i Rom blev han medlem i Arkadiska 
akademien efter att ha speciminerat på en uppsats om smittosamma febrar. 
I Wien lärde han känna Maria Theresias livläkare Gerard van Swieten, som 
lärde honom hur kalmuckerna botade syfilis.

Redan medan han var utrikes hade Hallman utsetts till hovläkare och 1756 
utnämndes han till andre livmedikus hos Adolf Fredrik. Han hade emellertid 
ingen lön för dessa uppdrag utan var tvungen att öppna läkarpraktik på Freds-
gatan. Samtidigt ägnade han sin mesta tid åt de veneriskt sjuka bland stadens 
fattiga, vilket minskade hans inkomster eftersom många patienter ogärna ville 
dela läkare med syfilissmittade.

Hallmans doktorsvärdighet från Padua godkändes inte i Sverige och han 
måste därför genomgå en examination i Collegium medicum 1775 varpå han 
blev oavlönad assessor där. Endast under de sista fyra åren av sitt liv hade han 
full lön när han var läkare vid Djurgårdsbrunn.23 Han var intresserad av ny-
heter och fick 1784 en av honom konstruerad ”boite fumigatoire” godkänd av 
Collegium medicum. Upptäcktsresande hade berättat att indianerna i Ame-
rika räddade drunknade genom att blåsa in tobaksrök genom ändtarmen. Ap-
paraten delades ut bland Stockholms parmmätare, som hade till uppgift att 
mäta och väga de gods som fördes in i Stockholms hamn.24

23 Franzén, Olle: Johan Gustaf Hallman. Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm 1971, band 
18, ss. 45–47.

24 Hallman, Johan Gustaf: Om drunknandes räddning. Stockholm 1784.
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Frankrike

Angers
Universitetet i Angers, 30 mil sydväst om Paris, grundades omkring 1250. På 
1600-talet var det mycket populärt bland utlänningar, främst på grund av dess 
Académie d’équitation eller ridskola, som lockade många adelsynglingar på 
Grand tour. Universitetet var katolskt men tolerant mot protestanter. Många 
engelska medicinstudenter tog doktorsgraden där, men skulle inte drömma 
om att också studera medicin i staden. Universitetet erbjöd två slags doktors-
diplom, ett dyrare för 2 000 pund (ett sådant kostade 5 600 pund i Paris).25 
Det medförde rätt att praktisera som läkare i staden. Det fanns också ett 
billigare doktorsdiplom, avsett för utlänningar, men då fick man lova att inte 
praktisera som läkare i Frankrike. 26

En av de medicinare som tagit doktorsgraden i Angers är Peter Schalle-
rus, adlad Gripenflycht 1675. Han studerade medicin i Uppsala i slutet av 
1630- talet. Efter Petrus Kirstenius död 1640 var Johannes Franckenius ensam 
ansvarig för den medicinska undervisningen i Uppsala, en uppgift som nog 
blev honom övermäktig. Både Axel Oxenstierna och universitetskanslern 
 Johan Skytte klagade på att han inte höll några dissektioner, trots att det in-
gick i hans skyldigheter och att han fått medel för att köpa instrument.27 
Skytte försökte rekrytera drottning Kristinas livläkare fransmannen Grégoire 
François Du Rietz, som sedan blev Collegium medicums förste preses, men 
han vägrade att flytta till Uppsala. Skytte bestämde då att studenterna skulle 
resa till Stockholm för att få undervisning. Sex studenter, bland dem Schal-
lerus och den blivande professorn Olof Stenius, reste dit, vilket innebar att det 
inte fanns några medicine studerande alls i Uppsala under några år. Kostna-
derna för detta fick universitetet stå för och Du Rietz fick också böcker från 
Uppsala för att bedriva sin undervisning.

25 Frijhoff, Willem: Graduation and careers. I Ridder-Symonds De, Hilde (ed.): A history of 
the university in Europe. Cambridge 1996, s. 362.

26 Den engelska källan anger beloppet i pund. Det är svårt att omräkna dåtidens kostnader 
till nutiden, men använder man tillgångliga omvanldlingstabeller motsvarade det lönen 
under 22 200 dagar för en skicklig hantverkare i England  
www.nationalarchives.gov.uk/currency-converter/#currency-result

27 Annerstedt, Claes: Uppsala universitets historia, första delen 1477–1654. Uppsala 1877, 
s. 310.
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Schallerus antogs 1644 till fältmedikus i den svenska armén mot Danmark 
och reste därefter utomlands och blev 1646 medicine doktor i Angers. När han 
kom tillbaka till Sverige blev han 1650 amiralitetsmedikus i Stockholm och 
var en av grundarna till Collegium medicorum 1663. Enligt en uppgift drunk-
nade han 1 juli 1676, då krigsskeppet Stora kronan förliste utanför Öland.

En annan svensk medicinare som studerade i Angers är Zacharias Wattrang. 
Han föddes i Södertälje den 5 december 1620. Sedan han studerat medicin här 
hemma reste han till Angers och disputerade för doktorsgraden med en av-
handling som hade titeln An melancholia sangvinis missio sit utilis? (Huruvida 
åderlåtning är nyttig vid melankoli). När han återkom till Sverige blev han 
först stadsfysikus i Falun, men följde 1654 som läkare med den svenska ambas-
saden till Ryssland. År 1660 blev han stadsfysikus i Stockholm. I den egenska-
pen var han en av grundarna till Collegium medicorum 1663 och blev efter 
Du Rietz preses i Collegium medicum, som blev den nya benämningen 1688 i 
och med att nya stadgar utfärdats. Han dog av fläckfeber 30 juli 1687. Vid hans 
begravning var både kungen, drottningen och kronprinsen närvarande.

Urban Hjärne föddes i Ingermanland 20 december 1641. Efter att ha studerat 
vid Dorpats akademi ett år var han tvungen att fly till Sverige eftersom ryssar-
na närmade sig. Han kom då till Strängnäs, där han bodde hos Johan Gottskalk 
Tranaeus far Gottskalk, som var rektor vid gymnasiet där han studerade. År 
1660 kom han till Uppsala och studerade medicin under Rudbeck d.ä. och 
Hoffvenius och läste också medicin i Stockholm under Zacharias Wattrang 
och Grégoire François Du Rietz. Efter att ha återvänt till Uppsala disputerade 
han pro exercitio på avhandlingen Artis medicae parvae excercitatio (Den lilla 
läkekonstens övning) med Hoffvenius som preses. Avhandlingarna var på den 
tiden av två typer: Pro exercitio ett slags övnings- eller träningsavhandling och 
Pro gradu, som var doktorsavhandlingar i mer egentlig betydelse. Ofta hade 
avhandlingarna författats av läraren och eleven, respondenten, svarade endast 
för redovisning av materialet, hypotes och slutsatser. Respondenten skulle visa 
sin skicklighet att argumentera på latin.

Hjärne följde sedan med en överste till de varma baden i Aachen och ana-
lyserade vattnet där; undersökningar av hälsobrunnarnas vatten skulle sedan 
bli ett av hans viktigaste intressen. Han utnämndes 1668 av sin gynnare gene-
ralguvernören Claes Tott till garnisonsmedikus i Riga och inspektör för fält-
barberarna i Livland.

Med ekonomiskt stöd av Tott begav Hjärne sig 1669 ut på en lång studie-
resa som varade ända till 1674. Först besökte han London och lärde känna alla 
betydande läkare i staden och valdes in i Royal Society. Från England begav 
han sig till Paris, men gjorde först ett kort besök i Angers, där han blev medi-
cine doktor på avhandlingen De obstructione vasorum lacteorum et glandularis 
mesenterisi (Om obstruktion i mjölkkärlen och mesenteriets körtlar).

Hjärne stannade tre år i Paris och studerade anatomi och kirurgi, men det 
som mest intresserade honom var kemi. Han studerade för Ludvig XIV:s apo-
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tekare Christopher Glaser vid Jardin du Roi. Glaser var en av tidens främsta 
kemister och Hjärne lärde sig där grunderna i dåtidens laboratorieteknik. 
Han köpte också ugnar, kolvar och annan nödvändig utrustning för det Labo-
ratorium chymicum som inrättades för honom i Stockholm 1686. Han hade då 
redan sedan 1675 arbetat som e.o. assessor i Bergskollegium i ett välutrustat 
privat laboratorium vid Hoparegränd, bland annat inom den mineraliska ke-
mien.

När Hjärne återkom från Paris till Stockholm fick han snabbt en omfattan-
de privatpraktik och blev också livmedikus hos kungen och änkedrottningen. 
Han blev preses i Collegium medicum och tog i den egenskapen flera viktiga 
intiativ, till exempel lämnade han ett förslag till inrättandet av ett barnsängs-
hospital i Stockholm, förenat med undervisning av barnmorskor.

Hjärnes främsta insats var emellertid som banbrytare för hydroterapin i 
Sverige. De styrande uppmuntrade sökandet efter inhemska hälsobrunnar för 
att de dyrbara resorna till utländska källor skulle kunna undvikas. Han ana-
lyserade vattnet i Medevi brunn och var själv brunnsläkare ett par år sedan 

Urban Hjärne. Litografi, UUB.
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brunnen öppnats 1679. Den blev snabbt populär, speciellt sedan drottning 
Hedvig Eleonora blivit en av gästerna.

Hjärne var också som assessor i Bergskollegium en av de första kemister i 
Sverige som intresserade sig för geologi och bergsbruk. Efter en resa till Tysk-
land 1682 började han söka effektivisera utvinningen av järn och koppar och 
undersökte på statens uppdrag nya malmfyndigheter. Han var dock fast för-
ankrad i tidens alkemistiska tänkande och intygade skriftligen att en general 
von Paykull verkligen kunde göra guld: Intygande, at sachsiska general lieu-
tenanten Otto Arnold Paykull värkeligen varit en adeptus, eller kunnat gjöra 
guld, upsatt a[nno]. 1707 in mense Februario.28 Läkaren Magnus Gabriel von 
Block gick till angrepp mot de åsikterna i skriften Åtskillige anmärkningar öf-
ver thessa tiders falske astrologiska, phantastiska och enthusiastiska prognos-
tiker, spådomar och prophetier beträffande menniskjans väsende och vandel i 
gemen utgiven i Linköping 1708. Den ledde till en våldsam debatt med Hjärne.

Hjärne erhöll avsked från tjänsterna som preses i Collegium medicum och 
som assessor i Bergskollegium 1720 och hedrades då med landshövdings titel. 
Han avled 10 mars 1724 av förstoppning.

Carl Alstrin föddes i Leksand 1686 och sändes redan 1691 till Uppsala. När 
han sedan började studera vid universitetet hade han Rudbeck d.y. och Roberg 
som lärare. Den senare uppmuntrade honom också att studera kirurgi i Stock-
holm. Med stöd av ett Piperskt stipendium reste han sedan till Holland och 
Frankrike, först till Paris där han övade sig i förlossningskonsten och sedan till 
Angers där han tog doktorsgraden.

När han återkom till Sverige höll han föreläsningar för barnmorskor och 
blev 1741 utnämnd till livmedikus. Han avled 1750.

Montpellier
Universitetet i Montpellier grundades 1289 men hade under flera hundra år 
inte en enda student från Sverige.29 Under 1500-talet uppgick antalet studen-
ter som kom från länder utanför Frankrike till 694, vilket motsvarade 20 pro-
cent av det totala antalet. Flertalet av de utländska studenterna kom från 
Spanien och Tyskland, fem kom från Danmark, men ännu hade ingen svensk 
hittat hit.30

Bland svenskar som studerat i Montpellier på 1700-talet märks Gustaf Har-
mens, Adolf Murray och Pehr af Bjerkén, men såvitt känt tog ingen svensk 
doktorsgraden där.

28 Gjörwell, Carl Christoffer: Det svenska biblioteket. Stockholm 1757, ss. 220–237.
29 Dulieu, Louise: La médecine à Montpellier. Tome 1. Le Moyen-age. Avignon 1975, 

ss. 228−228.
30 Dulieu, Louise: La médecine à Montpellier. Tome 2. Le Moyen-age. Avignon 1975, s. 299.



FRANKRIKE

35

Caen
Universitetet i Caen i Normadie var katolskt och grundades av engelsmän-
nen 1432. Endast en svensk har disputerad där, nämligen Lars Micrander, ad-
lad Lilliestolpe. Han disputerade 1678 för Petrus Hoffvenius på avhandlingen 
De spiritu seu calido corporis humano (Om människokroppens livsande eller 
värme). Han reste sedan till Leiden 1684 och disputerade i Caen 1685 på en av-
handling med titeln Dissertatio exhibens generalem et compendiosam spirituum 
corporis humani pathologiam (Dissertation som framställer människokroppens 
livsandes allmänna patologi i sammanfattning). Den försvarades men trycktes 
aldrig. Efter hemkomsten utnämndes han till professor i Dorpat där han var 
rektor vid universitetet 1691. Från 1694 var han assessor i Collegium medicum 
och stadsfysikus i Stockholm tills han 1701 kallades att vara livmedikus hos 
Karl XII och följde denne i fält.

Lilliestolpe dog i Litauen 1706. Lars Roberg skrev om honom i sina min-
nesanteckningar:

Berättades hafva fått sin död af ett fat fullt med söta svarta kirsbär, han ätit i 
hetan sommardag vid lägret.

Reims

Universitetet i Reims hade grundats 1548. Det hade ett rykte om att sälja 
doktorsgraden, liksom Harderwijk och Greifswald.31 Medicinska fakulteten i 
Reims hade mycket få studenter, till exempel fanns där bara sex år 1789, men 
desto flera blev medicine doktorer där. Före 1740 delade universitetet ut flest 
doktorsgrader i hela Frankrike; på 1730-talet 35 per år i genomsnitt. Det fanns 
tre sorters doktorsdiplom, ett som krävde ansträngning men gav rättigheter 
att praktisera som läkare, ett som tog ett par dagar men inte medgav rättighet 
att arbeta som doktor, och ett snabbspår, för den som bara ville ha ett doku-
ment för att imponera på patienterna på hemorten.

Ganska få svenska medicinare besökte Reims. En av dem var Anders Dros-
sander, som var född i Julita prästgård 1648 och skrevs in som student i Upp-
sala 31 augusti 1667. Han studerade medicin för Rudbeck och Hoffvenius och 
disputerade 1678 flera gånger för den senare med avhandlingar i dennes serie 
Synopsis physica (Naturläran i sammanfattning) och en fjärde gång med Aula 
mentis (Själens palats).

År 1681 begav Drossander sig ut i Europa som handledare för två unga 
adelsmän och uppehöll sig länge i Leiden och Paris. Under vistelsen i Paris, där 

31 Ridder-Symonds De, Hilde (ed.): A history of the university in Europe. Cambridge 1996, 
s. 68.
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han besökte sjukhusen, fick han underrättelse om att han utsetts till efter-
trädare till Hoffvenius som avlidit. Drossander var uppsatt på tredje förslags-
rummet, men Urban Hjärne som stod på första förslag avböjde, eftersom han 
ansåg att apoteket i Uppsala var olämpligt för undervisningsändamål. Erasmus 
Sack, som stod på andra plats, var sedan 1668 professor i anatomi i Lund och 
avböjde likaledes utnämningen. Till Drossanders fördel talade också att han 
var ungkarl och därför ansågs lämplig att konservera änkan, det vill säga gifta 
sig med henne och därmed försörja henne. Denna behjärtansvärda uträkning 
gick dock om intet när Drossander året därefter gifte sig med Maria de Be-
sche, dotter till en rik bruksägare. Drossander blev därigenom en av Uppsalas 
förmögnaste män.

Drossander begav sig därför hemåt och passerade då Reims där han blev 
medicine doktor. Under ett besök i England på hemvägen försåg han sig ”med 
alle slags physiske Instrumenter, såsom Luftpump, Barometrar, Thermome-

Andreas Drossander. Oljemålning på duk av okänd konstnär, slu-
tet av 1600-talet. I Uppsala universitets konstsamlingar, UU 82.
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trar med flere, som förut ej varit sedde i Fäderneslandet, men som han fann sig 
hafva nödige til sina physiske föreläsningar”.32

Som professor kom Drossander att stå i skuggan av den berömde Rudbeck, 
men till skillnad från denne ägnade han sig åt sin uppgift, att föreläsa medicin 
och kemi på apoteket men också experimentalfysik, där hans apparater från 
England kom till användning. Han hade tillfälle att visa sin luftpump vid ett 
kungligt besök 1689 för de bägge drottningarna Ulrika Eleonora och Hedvid 
Eleonora, prins Karl (den blivande XII) och systern prinsessan Hedvig Sofia.

Enligt ett referat i Götheborgska Magasinet nummer 30, 1761 gick demon-
strationen till på följande vis:

Andre dagen var prinsen åter i akademien, tå D. Drossander viste alle sine 
experimenter, och uti en särdeles vatn-spruta, huru rarefactio och condensatio 
sker, och tå han det gjort, begärte prinsen att få göra det samma, och vände så 
med vilja ändan åt herrarna, sprutandes dem över med vatn. Doktorn sedan 
lade en tätting uti ett trint glas, pumpade ut vädret, då tättingen så fort som 
vädret utgick, segnade neder och var såsom döder: åter pumpade han vädret in, 
och tå begynte tättingen resa sig upp, och omsider springa omkring och sjunga, 
var av de som intet förstodo saken, mente att Drossander kunde giva döda 
tättingar liv, somlige mente han brukade truldom och kunde förvända synen.

Drossander avled redan 1697, endast 48 år gammal.33

Johan Fahlström var född i Dalarna och blev student i Uppsala 21 septem-
ber 1664. Han studerade för Hoffvenius och disputerade för honom 1681 på 
avhandlingen De flatibus (Om gaser, antagligen ett vidare begrepp än i nutida 
terminologi). Därefter vistades han en tid 1684 i Leiden innan han den 16 juni 
1685 blev medicine doktor i Reims på avhandlingen De variolis (Om smittkop-
por). Den är dock tryckt i Paris. På hemvägen besökte han helt kort England. 
När han kom hem kallades han till bergsmedikus i Falun, där han dog 1699.

Johan Gottskalk Tranaeus föddes i Strängnäs där fadern var rektor och se-
nare prost. Han hade tagit emot Urban Hjärne i sitt hem när denne kom som 
flykting till Sverige. Tranaeus skrevs in som student i Uppsala 31 oktober 1674. 
Han var också elev till Hjärne i Stockholm och om sommaren 1683 den förste 
brunnsläkaren vid Viksberg.

År 1684 reste Tranaeus först till Holland där han 1685 var samtidigt som 
Lars Roberg. Roberg beskriver honom i sina minnen som en tjock, fyllig man. 
När de två färdades på en träckskuta [?] var där en havande holländsk kvinna, 
som inte gav sig förrän hon fått känna på Tranaeus underben, som hon trodde 
var uppstoppade eftersom de var så tjocka. Sedan reste han till Reims där han 

32 Rydberg, Sven: Svenska studieresor till England under frihetstiden. Uppsala 1951, s. 73.
33 Strandberg, Olof: Andreas Drossander. Svenskt biografiskt lexikon, band 11. Stockholm 

1945, ss. 454–457.
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1695 erhöll doktorsdiplom efter att ha presenterat avhandlingen De calce viva 
(Om osläckt kalk).

När Tranaeus kom hem överlät Hjärne brunnsläkartjänsten i Medevi till 
honom. Han var också praktiserande läkare i Stockholm tills han 1691 ut-
nämndes till amiralitetsmedikus i Karlskrona, där han dog 1718.

Johan Moraeus föddes 1672 i Falun. Fadern dog redan 1678 och Johan växte 
upp i Stockholm hos sin morbror, dåvarande regementspastorn vid Kungl. 
Gardet Jesper Svedberg. År 1688 sattes han i lära på apoteket Svanen i åtta 
år. Svedberg blev sedan professor i teologi i Uppsala och Johan fick följa med 
för att undervisa Svedbergs barn. Samtidigt började han studera medicin för 
Rudbeck d.y. och Lars Roberg. Vid den stora branden i Uppsala 1702 förlorade 
Moraeus allt han ägde, men lyckades ändå 1703 disputera för Roberg med 
avhandlingen De vitriolo (Om vitriol). Jesper Svedberg gav nu honom 100 riks-
daler som understöd till en utrikes resa. Först stannade han i Leiden ett år 
och följde Boerhaaves föreläsningar. Han praktiserade också som läkare i Am-
sterdam för att försörja sig. Sedan han 1704 fått ytterligare 50 riksdaler av sin 
morbror, som nu blivit biskop i Skara, begav han sig till Paris. Han studerade 
där anatomi och förlossningskonst hos Jean Louis Petit. 

Under sin bortovaro hade han blivit utnämnd till provinsialmedikus i 
Skaraborg. På vägen hem blev han medicine doktor den 14 januari 1704 i 
Reims. Redan 1708 kallades han till Falun som bergslags- och stadsläkare. 
Han avled på sin gård Sveden 29 november 1742. Moraeus var svärfar till Carl 
von Linné.

Reinhold Friderici var son till arkiatern Anton Friderici och föddes i Stock-
holm april 1674. Efter att ha gått i lära hos fadern reste han utrikes med stöd av 
ett kungligt stipendium och blev 1698 medicine doktor i Reims på en avhand-
ling med titeln Theses medicas inaugurales (Offentligt framlagda medicinska 
teser). Han var sedan praktiserande läkare i Hamburg, men begärde i ett brev 
21 november 1704 till Urban Hjärne, som var preses i Collegium medicum, att 
få bli ledamot av kollegiet. Eftersom han var infödd svensk och sedan många 
år sysselsatt med medicinsk praktik kunde man inte neka honom detta.

Magnus Bromelius föddes 26 mars 1679 i Stockholm och var son till stadslä-
karen i Göteborg Olof Bromelius. År 1697 påbörjade han en flerårig resa i Eu-
ropa, som först gick till Leiden och därefter till London och Oxford, där han 
tillbringade några månader år 1700. Han återvände emellertid snart till Leiden 
där han studerade anatomi och kirurgi för Govert Bidloo, som demonstrerade 
patienter både hemma hos sig och på sjukhuset. Bromelius disputerade två 
gånger i Leiden, först 1700 på De non existentia spirituum (Om spiritus’ icke-
existens) och andra gången samma år på De Phlyctsenis (Om [bränn]blåsor). 
Bidloo var författare till den berömda boken Anatomia Humani Corporis som 
utkommit 1685, där han beskriver de mönster av papiller på fingertopparna, 
som sedan används för att med fingeravtryck identifiera brottslingar. Brome-
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lius följde också Herman Boerhaaves undervisning och fick som åskådare när-
vara vid många anatomiska dissektioner.

År 1702 begav sig Bromelius till Paris och studerade kirurgi för den 28-årige 
kirurgen Jean Louis Petit. Petit hade just börja hålla privatföreläsningar som 
snart blev så berömda, att de lockade studerande från en rad länder. Detta 
rykte befästes ytterligare, då han utgav L’art de guérir les maladies des os (1705), 
vilken kom i en mängd nya utgåvor, även efter att den omarbetats och fått 
titeln Traité des maladies des os, dans lequel on a représenté les appareils et les 
machines qui conviennent à leur guérison (1723). På L’Hôtel Dieu fick Bromelius 
också själv utföra dissektioner, vilket inte varit tillåtet i Leiden. Han lärde 
också känna och blev god vän med den berömde botanisten Joseph Pitton de 
Tournefort, som undervisade honom gratis och skänkte honom många rara 
växter vid hans avresa från Paris. Innan han reste hem besökte han Reims, där 
han promoverades till medicine doktor 1703 med avhandlingen De secretione 
bilis (Om gallans utsöndring).

På hemvägen besökte Bromelius Amsterdam, där han stannade ett helt 
år. Attraktionen var det stora naturaliekabinett som Frederik Ruysch hade 
samlat. Ruysch var chefsanatom i Amsterdams Chirurgijnsguilde under näs-
tan 60 år. Tsar Peter den store besökte kabinettet första gången 1697 och när 
han kom tillbaka 1717 köpte han hela den enorma samlingen inklusive hem-
ligheten med konserveringen för 30 000 guilders. Samlingen finns nu i Peter 
den stores museum för antropologi och etnografi i Sankt Petersburg. Ruysch 
började emellertid genast att bygga upp ett nytt kabinett, som efter hans död 
köptes av August den starke.

När Bromelius kom tillbaka till Sverige blev han 1705 ledamot av Colle-
gium medicum och fick i uppdrag att besiktiga salen i södra stadshuset, där 
en offentlig dissektion av en människa skulle ske. De sista dagarna av mars 
1705 demonstrerade han bukorganen för inbjudna och betalande åskådare. 
Tjugofyra år senare gjorde Bromelius ånyo en liknande förevisning i samma 
lokal. Då fanns bland åskådarna Linné, som förde noggranna anteckningar om 
händelsen.

Bromelius föreslogs till medicinprofessuren i Lund 1707, men den gick till 
Johan Jacob Döbelius. På rekommendation av Roberg utfärdade Karl XII 27 
juni 1713 fullmakt för Bromelius att inneha adjunkturen vid medicinska fa-
kulteten i Uppsala «under karaktär af provinsialmedicus, beståendes honom 
den lön, som för adjunkturen i staten är uppgjord”, det vill säga 150 daler 
silvermynt. Fast han knorrade och fann det ”svårare och odrägligare att tjäna 
två herrar”, mottog han tjänsten. I Uppsala förvärvade han sig snart allas be-
vågenhet och ett hedrande anseende för hög lärdom, lärartalang, levande in-
tresse och energi. Dissektionerna, som varit i hög grad försummade, började 
nu bedrivas med fart, man anatomiserade inte bara människokadaver utan 
även fyrfota djur, fåglar, fiskar och reptiler, ja, till och med vivisektioner fö-
retogos av denne Demokritos redivivus, enligt Lars Roberg. Democritos var en 
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grekisk filosof, som sägs ha drabbats av vansinne. En dag när Hippokrates kom 
på besök i Abdera, där Democritos bodde, fann han honom sittande under ett 
träd med en bok om melankoli i knät. Omkring honom på marken låg många 
dissekerade djur. Democritus hade letat efter atra bilis (svart galla) eller me-
lankolins säte i djurens kroppar utan att finna det.

Bromelius stannade inte länge i Uppsala utan blev professor vid Collegium 
medicum i anatomi i Stockholm 1716, assessor i Collegium medicum 1719 och 
biträde åt Urban Hjärne vid skötseln av Bergskollegiets kemiska laboratorium, 
assessor i Bergskollegiet 1720, direktör för de lappska bergverken, arkiater och 
preses i Collegium medicum 1724 och tillika föreståndare för Bergskollegiets 
kemiska laboratorium 22 maj samma år. Han adlades von Bromell 1726 och 
avled 26 mars 1731.

Casten Rönnow föddes 15 februari 1700 i Karlshamn. Han blev tidigt föräld-
ralös och uppfostrades hos en farbror som var stadsfältskär i Göteborg. När 
armén och Karl XII kom till staden i samband med kriget mot Norge gick 
Rönnow, blott 16 år gammal, ut som kirurg vid armén. Efter kriget begav han 
sig till Stockholm och förkovrade sig ytterligare i kirurgi under överdirektören 
Ewald Ribe. Framför allt studerade han emellertid medicin i Uppsala under 
Olof Rudbeck d.y. och Lars Roberg.

Försedd med ett rekommendationsbrev från Roberg och ett dubbelt kung-
ligt stipendium begav sig Rönnow i januari 1728 på en resa över Danmark, 
Holland och Tyskland till Paris. Där besökte han de stora sjukhusen och övade 
sig i anatomi och kirurgi. På Hôpital de la Charité lärde han känna den store 
kirurgen Henri François Le Dran, Albrecht von Hallers lärare, och Jean Louis 
Petit. År 1730 blev han medicine doktor i Reims.

Efter en kort period som läkare vid den österrikiska armén i Italien blev 
Rönnow livmedikus hos kung Stanislaus I av Polen. Stanislaus fördrevs från 
sitt land och abdikerade 1736, men fick då av sin svärson Ludvig XV Lothring-
en som hertigdöme. Rönnow följde kungen i exil och stannade hos honom i 30 
år. Den 20 april 1737 utnämndes han till kungens Conseiller intime med ansvar 
för hela läkarvården i hertigdömet. Han inrättade ett medicinskt kollegium i 
Nancy och en medicinsk fakultet vid universitetet i Pont-à-Mousson.

Efter Stanislaus död 1766 återvände Rönnow till Sverige, där han redan 1755 
hade valts in som utländsk ledamot av Vetenskapsakademien. När han kom-
mit hem blev han 1768 preses i akademien och ledamot av flera utländska och 
svenska vetenskapliga akademier. Han var också ledamot av Collegium medi-
cum, dit han skänkte sitt stora bibliotek när han den 5 maj 1787 avled. Han 
var ogift och donerade hela sin kvarlåtenskap till olika vetenskapliga ändamål, 
bland annat gav han 1 666 riksdaler och 32 skilling till medicinska fakulteten 
i Uppsala för löneförbättring för professorn i anatomi. Rönnow hade redan 
tidigare verkat för att Adolf Murray skulle få professuren och lovat bidra till 
lönen. För närvarande förvaltas donationen av C. Rönnows stipendiestiftelse 



FRANKRIKE

41

som delar ut resestipendier på sammanlagt 180 000 kronor per år till stude-
rande i medicin och farmaci i Uppsala.

Ewald Ribe d.y. föddes 25 juli 1701 i Stockholm som son till överdirektören 
med samma namn i Barberarämbetet, vilket sedan bytte namn till Kirurgiska 
societeten. På hösten 1720 begav han sig till Uppsala för att studera medicin 
under Olof Rudbeck d.y. och Lars Roberg. Som ung student gjorde han en 
lyckad starrstickning på en blind soldat. Operationen väckte stor uppståndelse 
och var 1722 föremålet för hans avhandling De cataracta (Om grå starr).

Sannolikt på grund av denna operation gav kung Fredrik I Ribe ett årligt 
underhåll på 1 000 daler kopparmynt för en utrikes resa. Under två år åhörde 
han Herman Boerhaaves föreläsningar i Leiden. Därifrån begav han sig till 
Paris för att studera kirurgi. På våren 1725 blev han medicine doktor i Reims, 
men återvände därefter genast till Paris för fortsatta studier. Vad avhandlingen 
handlade om är inte känt.

Ewald Ribe reste sedan till England där han uppehöll sig 1726 och sedan 
över Leipzig och Berlin hem till Sverige. Han utnämndes 1731 till livmedikus 
och 15 december 1740 till arkiater och preses i Collegium medicum. Ribe var 
en av de första ledamöterna i Vetenskapsakademien och 1740 dess preses. Han 
avled 8 oktober 1752.

Paris
Universitetet i Paris grundades på 1100-talet och är därmed, efter Bologna, 
världens äldsta. Redan på 1200-talet började svenska studenter söka sig hit, 
framför allt för studier i teologi. En av dem var Andreas And, sedermera dom-
prost i Uppsala, som år 1276 avlade magistersgraden i Paris. Han köpte 1285 
en tomt på Rue Serpente som han 1291 donerade som hem för studenter från 
Uppsala. Det kallades Collège d’Upsal och hade från början plats för 12 stu-
denter.34 Le Collège de Skara på Rue Clos Bruneau grundades 1292, förmodli-
gen av biskop Brynolf. Det sista av de svenska studenthemmen, Le Collège de 
Linköping, grundades 1317 på Rue des Carmes. Alla tre upphörde att fungera 
självständigt under 1400-talet och 1453 ingick de i den engelsk-tyska nationen 
under namnet Maison de Notre Dame.35 En som graduerades där var Jacob 
Ulfsson, Uppsala universitets grundare.

På 1260-talet organiserade sig en liten grupp på tio kirurger under led-
ning av Ludvig IX:s kirurg Jean Pitard i ett skrå, som tog sitt namn efter 
kirurgernas skyddshelgon Saint Côme [Cosmas]. Kung Frans I utfärdade 1544 
privilegier för det som då kallades Collège de Saint Côme, som fick rätt att 

34 Annales de l’Université de Paris, publiées par le Societé des amis de l’Université de Paris 
1934, s. 229.

35 Frängsmyr, Tore och Sörlin, Sverker: La peregrinatio academica. I Battail, Jean-François 
och Battail, Marianne (eds.). Une amitié millénair. Les relations entre la France et la Suède 
a travers les ages. Paris 1993, ss. 73−93.
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hålla offentliga kurser i anatomi och kirurgi. Det fanns också en konkurre-
rande organisation av barberarkirurger – La communauté des maistres barbiers 
chirurgiens de Paris. Redan 1372 hade de fått rätt att behandla bölder och icke 
dödliga sår. De hade stöd av kungen men också av den medicinska fakulte-
ten vid universitetet, som ansåg barberarna vara ett mindre hot mot läkarnas 
överhöghet över all medicin än kirurgerna i Saint Côme, som strävade efter 
akademiskt erkännande. Den mest kände av alla kirurger i Paris, Ambroise 
Paré, var från början barberarkirurg och hade tjänstgjort på 1560-talet som 
sådan i tre år på L’Hôtel Dieu som var det största sjukhuset i Paris. När Paré 
publicerade sina kirugiska erfarenheter kritiserades han skarpt av skrået för 
att förråda kirurgins hemligheter. På L’Hôtel Dieu var i mitten av 1600-talet 
medlemmar av en familj Collot de enda som utförde operationer för sten i 
urinblåsan. När sjukhuset ville att även andra kirurger skulle få lära sig den 
operationen, öppnade familjen 1657 ett eget sjukhus som dock blev kortlivat. 
En familjemedlem krävde, för att han skulle operera på L’Hôtel Dieu, att inga 
åskådare skulle få vara närvarande och därmed lära sig metoden. 

Efter flera hundra års stridigheter och konkurrens förenades kirurgerna och 
barberarna i en gemensam organisation 1655. Bakgrunden var att ett samman-
gående gynnade båda parter ekonomiskt och statusmässigt. Den föreningen 

varade emellertid inte mer än 40 år. 
Nya upptäckter gjorde att en ope-
ratör måste ha djupare anatomiska 
kunskaper än vad barberarna hade. 
Det mode med stora peruker, som 
redan Ludvig XIII hade introducerat, 
men som blev allmänt under Ludvig 
XIV, ledde också till bildandet av en 
ny yrkeskår; barberare-perukmakare, 
som också kunde göra anspråk på att 
få medlemskap i skrået. Att vara per-
ruquier var mycket mera lönadne än 
att vara kirurg. Då Ludvig XIV 1673 
började bära peruk gjordes perukma-
karyrket ärftligt och 200 sådan ämbe-
ten såldes mot mycket höga avgifter. 
Samtidigt förbjöds perukmakarna att 
utföra operationer.

Samma år, 1673, började Pierre 
Dionis på uppdrag av Ludvig XIV 
att ge föreläsningar i den institution 
som Ludvig XIII skapat för ändamålet 

i Jardin du Roy. Han gav två serier av föreläsningar på tio dagar var, den ena 
ägnad åt anatomi och den andra åt kirurgi, båda samlade hundratals åhörare. 

Pierre Dionis i den anatomiska teatern i 
Saint-Côme. Kopparstick av Jean-Baptiste 
Scotin 1707 ur Cours d’opérations de 
 chirurgie démontrées au Jardin royal.  
UUB, Waller 2474.
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Dionis beskrev sina operationer på ett enkelt och klart språk. Hans Anatomie 
de l’homme, suivant la circulation du sang, & les dernières découvertes beto-
nade vikten av kunskaper i anatomi, men hans mest berömda bok var Cours 
d’opérations de chirurgie démontrées au Jardin royal som utkom 1707.

En händelse som kom att få betydelse för kirurgernas anseende i Frankrike 
var när Ludvig XIV den 18 november 1686 opererades för analfistel av förste-
kirurgen Charles-François Félix. Kungen hade lidit av sin fistel i tio månader 
och ingen medicinsk kur hade varit framgångsrik. Efter att ha tränat på ett 
stort antal patienter på L’Hôtel Dieu öppnade Félix fisteln och tog bort död 
vävnad. Inom två månader var kungen helt återställd och belönade operatören 
furstligt. Félix fick då också överinseendet över all kirurgi i Frankrike.

Samtidigt som kirurgernas anseende således ökades, minskades barberarki-
rurgernas genom något som kallats Frère Jacques-episoden. År 1697 kom Jac-
ques Beaulieu till Paris föregången att ett rykte som skicklig stenoperatör. 
Beaulieu presenterade sina meriter för magistraten och fick, trots kirurgernas 
protester, tillstånd att operera i Paris. Under våren 1697 gjorde han ett sex-
tiotal blåsstensoperationer på L’Hôtel 
Dieu och La Charité. Av Beaulieus pa-
tienter dog 42% mot 14% av dem som 
opererats av vanliga sjukhuskirurger. 
Obduktionerna visade att Beaulieus pa-
tienter hade svåra skador på urinblåsan 
och i flera fall var urinröret helt avsli-
tet. Resultatet visade tydligt skillnaden 
mellan kirurger med anatomiska kun-
skaper och självlärda barberare.

En stor betydelse för kirurgiunder-
visningen i Paris fick den nya amfiteater 
som stod färdig 1695. Den rymde 750 
personer i den stora salen och flera av 
tidens främsta kirurger demonstrerade 
där anatomi och kirurgiska operationer. 
Den användes till 1779, då en ny med 
plats för 1 200 personer stod klar. Den 
hade ritats av kungens egen arkitekt Gondouin. Som en kuriositet kan nämnas 
att Jean-Paul Marat, som mördades 13 juli 1793, under några dagar låg på lit de 
parad i l’amphithéâtre de Saint Côme. Det var då Jacques-Louis David målade 
sin berömda tavla Marats död. Eftersom Marat var läkare hade han säkert varit 
där medan han levde också.

Byggandet av amfiteatern på 1690-talet gjorde att kirurgernas skrå blev 
djupt skuldsatt. Många blivande kirurger följde inte heller demonstrationerna 
och föreläsningarna eftersom det inte fanns några andra krav på dem än att 
de skulle tjänstgöra ett visst antal år som lärlingar och gesäller hos mästarna. 

Jeton präglad till minne av amfiteatern 
från början av 1690-talet. Texten lyder 
AMPHITHEATRVM ANATOMICVM 
CHIRVRG. PARISI. IMPENS. CON-
STR. 1691.



PEREGRINATIO MEDICA

44

Amfiteatern i Écoles de Chirurgie de Paris 1780. Teckning av dess arkitekt Jacques 
Gondouin ur Description des Écoles de Chirurgie. 
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Svagheten med ett skråväsende för kirurgerna var också att alla mästare an-
sågs vara likvärdiga och därmed ha lika rättighet till att vara demonstratörer 
och föreläsare. Alla var inte lämpliga eller intresserade, och något som kanske 
var ännu mera negativt var att rotationssystemet gjorde att kompetenta lärare, 
som Pierre Dionis och Jean Louis Petit, inte kunde fortsätta sina föreläsnings-
serier. Förslag att grunda en kirurgskola med finansiellt stöd från staten stötte 
på hårt motstånd från mästarna i skrået. De skulle därmed förlora den gratis-
arbetskraft som lärlingar och gesäller utgjorde, och dessutom ge staten makt 
över skrået.

Att vara lärling och gesäll under en mästare var ett sätt att bli kirurg. Yng-
lingens familj måste då först betala en viss avgift, som berodde på hur känd 
mästaren var. Kontraktet kallades brevet. Den som inte hade råd med den 
avgiften kunde ta anställning som garçon chirurgien eller serviteur chirurgien 
under sex år mot bostad och mat men han kunde då inte kräva någon utbild-
ning, i flertalet fall var han mera som en tjänare i familjen. En mästare fick 
bara ha en lärling åt gången, men kunde ha hur många garçon chirurgien som 
helst. Det är osannolikt att de fick lära sig något mera avancerat än att företa 
åderlåtningar och sköta småsår.

Många ledande kirurger i Paris erbjöd emellertid ytterligare en utbildnings-
möjlighet. Det var som pensionaire, som mot en avgift kunde få följa en mäs-
tare på sjukbesök och på ronder på hans sjukhus och även under mästarens 
överinseende själv utföra operationer. Les pensionaires var ofta förmögna ung-
domar från provinserna eller studenter från främmande länder, som ofta hade 
en viss medicinsk utbildning när de kom till Paris. De svenska medicinare som 
kom till Paris tillhörde den senare kategorin. Bland de mästare som tog emot 
sådana märks Georges Marechal och Saveur François Morand. Den senare tog 
emot över 70 pensionaires under åren 1726−1746.

Demonstrationer av operationer inför betalande studenter från många län-
der blev en betydelsefull inkomstkälla för kirurgerna. När Nils Rosén von 
Rosenstein till exempel studerade ögonläkekonst för Saint-Yves i Paris på 
1730-talet betalade han för en oftalmiatrisk kurs 1 200 daler kopparmynt, 
motsvarande 77 000 kronor idag. 

Det som gjorde att så många medicinstudenter sökte sig till Paris var dels 
de stora sjukhusen, där studenterna fick se många sjukdomsfall, dels den rik-
liga tillgången på lik för anatomiska dissektioner. På många andra håll, till 
exempel i Leiden fick eleverna bara titta på medan lärarna dissekerade. I Paris 
fick de själva öva anatomi på riktiga människokroppar, vilket var viktigt för 
en blivande kirurg. Collège de chirurgie hade länge hållit kurser i anatomi och 
kirurgiska operationer på sjukhusen och privat, men fick 1750 kungligt med-
givande att starta en École practique där blivande kirurger fick träning. Krop-
parna kom från sjukhusen La Salpêtière och La Bicêtre. Ett typiskt år 1761 kom 
hela 23 lik under tiden 8 januari till 6 mars. Under 35 år fick över 700 blivande 
kirurger sin träning i École practique. Skolan fick sådan prestige att elever, som 



PEREGRINATIO MEDICA

46

återvände till hemprovinsen som kirurger, annonserade ”tidigare elev vid École 
practique i Paris”.

Det var framför allt kirurgi som lockade i Paris. Medicinen i Paris domi-
nerades av den strängt konservativa medicinska fakulteten. Den var det sista, 
men starka, fästet för en ortodox galenism, som vilade på tusenåriga auktori-
teter, såsom de tolkats av medeltida lärde. Fakulteten betraktade varje förslag 
om förändring som omstörtande och ett hot mot sin auktoritet, speciellt som 
förslagen ofta kom från den konkurrerande fakulteten i Montpellier eller från 
utlandet. Typiskt är att fakulteten motsatte sig ympning mot smittkoppor när 
den infördes i resten av Europa. Ett annat exempel är att fakulteten motsatte 
sig bildande av en kunglig medicinsk akademi; den var rädd att förlora sin 
självständighet. Kirurgerna hade redan 1731 bildat L’académie royale de Chi-
rurgie, och utnyttjade till fullo de fördelar det innebar för professionen att ha 
kungen som beskyddare och gynnare. Medicinarna fick inte sin akademi förr-
än 1776, trots försök att även då blockera förslaget.

Det finns inga uppgifter om hur stor procent av de svenska studenterna 
som kom till Paris för att studera kirurgi respektive medicin, men i vissa län-
der hade omkring 40 procent av kirurgerna med universitetsutbildning stu-
derat kirurgi i Paris. Av medicinarna hade bara 10 procent studerat medicin i 
Paris. En förklaring till detta var säkert att medicinarna endast fick teoretisk 
utbildning med ändlösa disputationer om de gamla doktrinerna från Hippo-
krates och framför allt Galenos. En medicinare kunde lämna fakulteten utan 
att ha sett en enda patient för att sedan börja som praktiserande läkare nå-
gonstans i provinserna eller i huvudstaden.36 Den kliniska undervisningen var 
även i Uppsala mycket ofullständig så sent som vid 1800-talets början. När 
Jöns Jacob Berzelius blev medicine licentiat 1801 hade han under hela sin 
studietid inte haft tillfälle att på Nosocomium academicum se eller sköta en 
enda patient. Det var ett skäl till att han flyttade till Stockholm samma år.37

Det fanns över 20 sjukhus i Paris, men de fyra största i början av 1700-talet 
var L’Hôtel Dieu, Le Charité, L’Hôpital Général och Les Invalides. L’Hôtel 
Dieu var äldst och störst med mellan två och tre tusen patienter, men bara 
1200 sängplatser. Vanligtvis låg det upp till fyra patienter i varje säng, som var 
52 tum bred (132 cm).

Det finns en skildring som nedtecknades av en tysk skräddargesäll vid namn 
Christoph Rinck. Han blev sjuk under sin vistelse i Paris 1657 och trots åder-
låtningar blev han inte frisk, utan hans mästare måste sända en begäran om 
att Christoph skulle tas in på Charité. Där togs han emellertid inte emot, utan 
han måste vända sig till L’Hôtel Dieu. Där fanns då 300 nunnor som sköterskor, 
nio präster, sex apotekare och åtta barberare. En gammal barberare tog emot 

36 Gelfand, Toby: Professionalizing modern medicine. Paris surgeons and medical science and 
institutions in the 18th century. Westport 1980, s. 94.

37 Berzelius, J.J. Självbiografiska anteckningar. Ed. H.G. Söderbaum. Stockholm 1901.
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och undersökte honom och en katolsk präst skrev in honom. Christoph var 
protestant, men prästen försökte omvända honom till den rätta läran, men det 
lyckades inte. Därefter kom två systrar och förde 
honom till hans säng. Där låg redan två andra pa-
tienter och han lades emellan dem.

Dagen efter kom en läkare tillsammans med 
en apotekare och en barberare. Läkaren ordine-
rade åderlåtning, som utfördes sammanlagt 20 
gånger, växelvis i vardera armen. Någon annan 
behandling fick han inte av läkaren, men sköter-
skorna var outtröttliga med att tvätta och sköta 
om honom och ge honom mat och dryck. En av 
medpatienterna i sängen dog första natten och flyttades just dessförinnan till 
en egen säng. Om de patienter som dog hade släkt eller vänner, som tog hand 
om dem, snickrade dessa ihop en kista som de ställde bredvid sängen, så att 
det skulle vara lätt att flytta över kroppen efter döden. När någon dog utan 
vänner eller anhöriga, lades han i en säck och kördes i en vagn till kyrkan La 
Sainte Trinité. Vagnen var försedd med klockor, som pinglade. Bredvid vagnen 
gick två stora engelska hundar, som vaktade så att ingen människa förgrep sig 
på liket. Man var förmodligen rädd för likplundrare. Klockorna och hundarna 
skulle varna för sådana. Efter några veckor var Christoph frisk nog att kun-
na skrivas ut. Han tecknade sedan ner sina minnen från vistelsen på L’Hôtel 
Dieu. Anteckningarna bevarades i släkten tills de gavs ut 1877.38

Den kände kirurgen Jacques-René Tenon skrev 1788 en bok om alla sjuk-
hus i Paris där han tog upp sådana aspekter som hygien, lokaler och vården av 
patienterna. Han skrev att sjukhusen är ett mått på ett lands civilisation. Om 
L’Hôtel Dieu skrev han (i min översättning)

Vi har i Paris ett sjukhus, som är unikt, det sjukhuset är L’Hôtel Dieu; där tas 
emot, dygnet runt, utan hänsyn till ålder, kön, nationalitet eller religion alla 
febrande, sårade, smittsamma, icke-smittsamma, de behandlingsbara, kvinnor 
och gravida flickor tas emot där. Det är således ett sjukhus för alla behövande 
och sjuka. Det är unikt inte bara för Paris och Frankrike, utan för resten av 
universum.39

Le Charité med 200 platser grundades 1602 av drottning Maria de Medici 
och drevs av bröderna i den religiösa orden Saint-Jean-de-Dieu. Sjukhuset tog 
emot män med akuta, botbara sjukdomar, men inte om de var smittsamma 
eller veneriska. L’Hôpital Général grundades av staten 1656 för att framför allt 
ta hand om tiggare och andra socialt utslagna människor. Det var från början 

38 Weckerling, H.: Eine Beschreibung des Hôtel Dieu in Paris aus dem 17. Jahrhundert. Deut-
sches Arkiv für klinische Medicin, band 19. Leipzig 6 mars 1877, ss. 324−329.

39 Tenon, Jacques: Mémoires sur les hôpitaux de Paris. Paris 1788, preface s. i.

Teckning av Christoph Rinck 
från L’Hôtel Dieu 1657.
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inte ett sjukhus utan en välgörenhetsinrättning, men bland de omkring 10 000 
intagna fanns många kroppsligt eller psykiskt sjuka. Det bestod av två stora 
delar: La Salpêtriére med mest kvinnliga patienter och La Bicêtre som tog 
emot både män och kvinnor. Les Invalides, slutligen, var ett militärsjukhus 
med 500 bäddar, som hade grundats av staten 1674 och tog emot både me-
dicinska och kirurgiska patienter.40

I kraft av sin storlek både med avseende på patienter och personal var 
L’Hôpital Dieu det mest betydelsefulla sjukhuset i Frankrike under 1600- och 
1700-talen. Högst i rang var chefskirurgen, som också hade skyldighet att före-
läsa och demonstrera anatomi och kirurgi. Han var också den ende som kalla-
des mäster och tillhörde skrået. Under honom stod les externes, som tjänst-
gjorde i sex år för att kunna bli mästare. Näst i rang stod tio les compagnons 
eller internes som bodde på sjukhuset, där de fick mat och husrum. Les externes 
bodde inte på sjukhuset men deltog dagligen i vården. För att bli externe måste 
man vara minst 18 år och vara döpt i den romersk-katolska läran. Viktigare 
än erfarenhet och kompetens för att antas var att man hade rekommendatio-
ner från någon inflytelserik person. År 1680 fanns 45 externes på sjukhuset, 
men antalet ökade sedan till över 120, många mycket okvalificerade. De måste 
tjänstgöra minst två år under en compagnon och fick inte utan uttrycklig order 
från en överordnad byta förband eller utföra andra enkla ingrepp.

En speciell kategori utgjorde les pensionaires, som betalade mästaren för att 
få närvara och under ledning lära sig att operera. Där ställdes inga krav på att 
de skulle vara katoliker. De svenska studenterna tillhörde den gruppen.

En mycket viktig insats för kirurgin gjorde Pierre-Joseph Desault, som an-
sågs vara den mest framstående kirurgen i Frankrike i slutet av 1700-talet. 
Hans anseende har inte kunnat knytas till någon speciell innovation av opera-
tionsmetoder eller utgivningen av läroböcker. Däremot drog han stora skaror 
av studenter till sin undervisning på Europas största sjukhus, L’Hôtel Dieu. 
Han utnämndes till chefskirurg på La Charité 1782 och införde där en nyhet. 
Tidigare hade även de största operationerna utförts i patientens säng på vård-
avdelningen. Nyfikna studenter och andra åskådare klättrade upp på patien-
ternas sängar för att se bättre och även på den säng där operationen utfördes. 
Ibland ramlade någon ner på operatören eller i såret. De andra patienterna 
blev ofrivilliga vittnen till de fasansfulla scenerna med av smärta vrålande 
patienter. De patienter som skulle opereras senare på dagen eller dagen efter 
fick en försmak av vad som väntade dem. Desault inrättade ett särskilt rum, 
där operationerna kunde utföras utan att kommande patienter behövde höra 
och se vad som pågick. När han sedan blev chefskirurg på L’Hôtel Dieu 1785 
inrättades även där en särskild amfiteater för operationer och det blev sedan 

40 Gelfand, Toby: Professionalizing modern medicine. Paris surgeons and medical science and 
institutions in the 18th century. Westport 1980.
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Anatomisk undervisning i Paris. Bild ur Pierre Dionis: Cours d’opérations de chirur-
gie, démonstrées au Jardin du Roi. Bruxelles 1708.
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regel på alla sjukhus efter franska revolutionen enligt en föreskrift från revo-
lutionsregeringen.

Även om många svenskar studerade medicin och kirurgi i Paris, var det få 
som disputerade för doktorsgraden där. En av anledningarna till detta var att 
det var svårt för protestanter att disputera vid det strängt katolska universi-
tetet, en annan att det var så mycket billigare att göra det i Reims. Kostnaden 
för en doktorsgrad i medicin i Paris omkring år 1700 var astronomisk; 3000 
till 5000 livres, lika mycket som en utbildad hantverkare tjänade på tio år.41

Svenska medicinstudenter i Paris
Isak Wree föddes i Stockholm omkring år 1700 och studerade först för stads-
fältskären Constantin Soem, innan han under 1719 och 1720 fick tjänst som 
skeppskirurg inom flottan. Han fortsatte sedan sin utbildning i Uppsala innan 
han 1728 begav sig ut på en åttaårig studieresa, främst till Frankrike, där han 
också blev medicine doktor. Det har inte gått att utröna var han studerade 
eller vad doktorsavhandlingen handlar om, men sannolikt ägnade han sig åt 
ögon- och blåsstenskirurgi i Paris. Lars Roberg sade om honom i sitt tal vid 
doktorspromotionen att han var en skicklig kirurg vid ögonsjukor, som väckte 
de bästa mästares beundran i Stockholm.42

När Wree återkom till Stockholm 1736 åtog han sig att följa statssekretera-
ren Carl von Carlsson till England för operation av en blåssten. Operationen 
gick tydligen bra för redan samma år var de tillbaka i Stockholm. Wree ville 
emellertid tillbaka till Frankrike och begav sig i november 1738 ut på en sjö-
resa. Den slutade med att skeppet stötte på ett grund utanför Bornholm i 
rykande storm och alla ombord omkom.

Fredric August Meijster föddes i Tyskland 22 november 1706 och kom till 
Göteborg 1730. Han var där kompanifältskär vid artilleriet till 1733, då han 
reste till Paris för att studera kirurgi och anatomi.

När Meijster kom tillbaka till Sverige genomgick han de stipulerade förhö-
ren i Kirurgiska societeten i Stockholm och blev sedan stadsfältskär i Göte-
borg där han dog 1768.

Carl Fredric Ribe föddes i Stockholm 29 maj 1708 som yngste son till överdi-
rektören i Kirurgiska societeten Ewald Ribe. Ewald Ribe hade själv gjort långa 
utlandsresor för att förkovra sig i kirurgi, men ingenting är känt om dessa. Ef-
ter att ha gått i lära hos fadern reste Carl Fredric på en lång utrikes resa 1729. 
Han stannade ett par år i Halle, Leipzig och Nürnberg innan han 1731 kom 
till Strasbourg, där han övade sig i anatomi och kirurgi. Därefter reste han till 

41 Ridder-Symonds De, Hilde (ed.): A history of the university in Europe. Cambridge 1996, 
s. 434.

42 Lars Robergs […] Tal, holdne för publique promotioner, vid Upsala academie, nu först 
efter auctors tid utgifne af C.L. (Carl Linnaeus). Stockholm 1747.
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Bern där han blev antagen som elev på sjukhuset Inseln. Det var sannolikt där 
som hans intresse för ögonkirurgi väcktes.

Ribe begav sig därför till Paris där han studerade ögonkirurgi för den tidens 
främste ögonkirurg Charles Saint-Yves, ledande framför allt genom sina ope-
rationer av grå starr.

När Ribe 1735 kom tillbaka till Stockholm utnämndes han till regements-
fältskär vid Kungliga livregementet och följde detta 1739 till kriget i Finland. 
1741 efterträdde han fadern som livkirurg för kungen och drottningen. För att 
höja kunskaperna om ögonsjukdomar började han 1746 hålla offentliga före-
läsningar, framför allt riktade till fältskärer. Han kallades också 1745 som den 
förste kirurgen till ledamot av Vetenskapsakademien i Stockholm. Hans pre-
sidietal 1748 hade titeln Tal om ögonen. Vid den här tiden pågick en tvist om 
grå starr orsakades av en hinna i ögonen eller någon felaktighet i linsen. Ribe 
delade Saint-Yves uppfattning att synnedsättningen orsakades av en förändring 
i linsen. Han delade också sin 
lärares felaktiga uppfattning 
att choroidean (senhinnan el-
ler sclera) var det organ som 
reagerade på ljusstrålarna. I 
talet betonade han att kun-
skaper i anatomi var nödvän-
diga för lyckade ögonopera-
tioner och tog avstånd från 
okunniga starrstickare.

Ribe dog 20 september 
1764. Han anses vara den som 
infört den vetenskapliga of-
talmiatriken i Sverige.

Herman Schützer, adlad 
Schützercrantz 1769, föddes 
24 oktober 1714 i Stockholm 
som son till överdirektören i 
Kirurgiska societeten Salo-
mon Schützer. Han studerade 
anatomi, botanik och andra 
till medicinen hörande äm-
nen i Uppsala i två år från 
1732. Därefter gick han i fältskärslära hos sin far och vikarierade för honom 
som vice stadsfältskär i Stockholm. Med stöd av ett Piperskt stipendium gav 
han sig 1738 ut på en lång studieresa i Europa.

I Berlin fick Schützer tjänstgöra som oavlönad läkare på sjukhuset La Cha-
rité efter att ha fått förord av sina tyska lärare. År 1739 reste han vidare till 
Leipzig, Halle, Jena och Erfurt innan han kom till Strasbourg. Där stannade 

Herman Schützercrantz. Teckning av Anton Ulrik 
Berndes. Foto: Svenska porträttarkivet.
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han ett helt år hos Johan Ludwig Hommel, som var en av de främsta ögon-
kirurgerna i Frankrike. Men det var Paris som var huvudmålet för hans resa. 
Där åtnjöt han undervisning av Jean Louis Petit och Charles Saint-Yves, två av 
de allra skickligaste kirurgerna i Europa. Speciellt ägnade han sig åt övningar 
av operationer av sten i urinblåsan och starroperationer, som svenskar tidigare 
inte ägnat sig åt. Det var utländska stensnidare och starrstickare som reste 
från stad till stad och utförde dessa ingrepp.

Tillsammans med en fransk kirurg reste sedan Schützer över till London 
och stannade där några månader. Det som framförallt intresserade dem var 
att studera stenoperationer utförda av en av Englands största kirurger med 
europeisk ryktbarhet; William Cheselden och dennes lärjunge Samuel Sharp.

När Schützer återkom till Stockholm fick han efter ett par dagar i uppdrag 
att slå åder på kung Fredrik och därmed var hans lycka gjord. Han blev snart 
livkirurg åt kungen och kronprinsparet och fick en omfattande privatpraktik 
och blev känd som en skicklig operatör av blåssten och grå starr. Men det var 
inom förlossningskonsten som han blev mest känd. Hans bok Märkvärdiga 
händelser i den practiska förlossningsvetenskapen med anmärkningar samman-
dragne 1785 skildrar ett sextiotal förlossningar från flera decenniers praktik, 
däribland inom kungafamiljen, bland annat drottningens förlossningar i lätt 
genomskinlig skepnad.

Till en hovkirurgs uppgifter hörde också att genomföra liköppningar och 
balsameringar. Schüter balsamerade Fredrik I, Adolf Fredrik och Lovisa  Ulrika. 
Hans bok Svenska konungars olyksöden, kropsskador, sinnes och kropsstälning, 
siukdom, död, balsamering och begrafning i korthet beskrefne: beledsagade med en 
föregående afhandling om balsameringar (1775) sägs ha tillkommit enbart för att 
skildra den dyrbara balsameringen av Adolf Fredrik.

Schützer var den dominerande personen inom den Kirurgiska societeten 
under flera decennier och förde en intensiv kamp, inte alltid med rena va-
pen, för att främja kirurgernas intressen gentemot läkarna inom Collegium 
medicum. Det har visats att han till och med mutade riksdagsledamöter inför 
viktiga omröstningar i de fyra stånden. Han avled 3 augusti 1802. Trots att han 
gav ut ett stort antal skrifter, mest fallbeskrivningar, anses han inte ha lämnat 
några bidrag till den kirurgiska vetenskapen. Anders Johan Hagströmer skri-
ver om honom i sina minnesanteckningar:

Hans många arbeten kunna ej ega lika värde; men den stränge granskaren 
sparade ej eller, att genast på den tiden dessa skrifter utgåvos, anmärka och 
kungöra felen.

Johan Bergstral föddes i Karlstad 1715 och kom som student till Uppsala 1736. 
Där försvarade han under dåvarande medicine doktorn, sedermera arkiatern 
Abraham Bäck, avhandlingen De medicamentis domesticis eorumque usu in dy-
senteria (Om inhemska läkemedel och deras nytta vid dysenteri). Han gick 
sedan i lära hos en regementsfältskär i Nyköping, men återvände därefter till 
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Uppsala. I trakten av Nyköping bodde en rik grevinna som var mycket sjuk. 
Bergstral skötte henne med stor omsorg och när hon tillfrisknade skänkte 
hon honom 1 000 plåtar eller 6 000 daler kopparmynt (motsvarande 260 000 
kronor år 2018). Han kunde därmed avsluta sina medicinska studier i Uppsala 
med en doktorsavhandling 1747 med Nils Rosén von Rosenstein som preses. 
Den hade titeln Theses medicinae, speciminis inauguralis loco (Medicinska te-
ser, offentligt framlagda som lärdomsprov).

Bergstral begav sig därefter till Paris, där han besökte de främsta sjukhusen 
och övade sig i anatomi. Efter ett kortare besök i London återvände han hem. 
På grund av sin stora sparsamhet hade han hälften av respengarna kvar. Han 
var därefter några år amiralitetsläkare i Stockholm tills han från 1764 blev 
ordinarie assessor med lön i Collegium medicum. I den positionen visade han 
lika stor sparsamhet som privat och kunde därigenom avsevärt förbättra Col-
legii ekonomi. Återstoden av sitt liv ägande han sig enbart åt Collegium medi-
cum tills han dog 11 april 1795. Läkare var han bara för sina närmaste vänner 
och fattiga behövande som han hjälpte utan ersättning.

Johan Lindhult föddes i Örebro 1718 och kom till Uppsala 1741 för att stu-
dera medicin. Han disputerade för Linné 1752 på avhandlingen De materia 
medica in regno lapido (Om materia medica i mineralriket). Linné intresserade 
sig också mycket för elektricitens inverkan på kontrakturer hos människan. 
Lindhult publicerade 1752 och 1753 ett par artiklar i Svenska Vetenskapsaka-
demiens handlingar om effekten av elektricitet även på epilepsi, växelfeber, 
gikt, reumatism, tandvärk och dövhet, med stor framgång enligt egen utsago.43

Åren 1754 och 1755 vistades han i Paris på uppdrag av Vetenskapsakademien 
för att studera ”Bråckbands förfärdigande och förlossningskonst”. När han kom 
tillbaka till Sverige blev han först provinsialläkare i Malmöhus län och 1759 
läkare vid Danvikhems hospital och andre stadsfysikus i Stockholm. År 1762 
blev han assessor i Collegium medicum och fick 1763 en belöning på 12 000 
daler silvermynt. Avsikten var att han skulle lära upp en elev så att konsten att 
göra bråckband inte skulle försvinna vid Lindhults död. Om denna belöning 
uppstod senare en invecklad strid mellan Collegium medicum och Kirurgiska 
societeten.44 Han var verksam som läkare i Stockholm till sin död 1770.

Roland Martin föddes den 30 juli 1726 i Uppsala. Fadern var medicine ad-
junkten Petter Martin och modern Wendela Rudbeck, dotter till Olof Rud-
beck d.y. Föräldrarna dog när Roland var tre år gammal och han växte upp 
hos en släkting i Härnösand. Han kom till Uppsala 1743 och började studera 
för Nils Rosén von Rosenstein och Carl von Linné, men måste för försörj-
ningens skull avbryta sina studier. Han kunde emellertid snart återkomma 
och disputerade för Linné på avhandlingen Plantae Martino-Burserianae expli-

43 Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar 1752 s. 305 och 1753 s. 137.
44 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668–1812. Helsingfors 

1891–1893, del III ss. 235−238.



PEREGRINATIO MEDICA

54

catae (De Martinska-Burserska växterna förklarade). Det var en fortsättning 
på en avhandling som fadern påbörjat men inte hann fullfölja innan han dog. 
För att hedra fadern gav Linné växtfamiljen detta namn. År 1751 disputerade 
han under Rosén på avhandlingen De variolis praecavendis (Om att förebygga 
smittkoppor).

Martin flyttade sedan 1752 till Halland, där han blev provinsialläkare, men 
återvände till Stockholm 1754 när hans hustru dött i barnsäng. Han begav sig 
då ut på en resa till Paris för att förkovra sig i anatomi och kirurgi. I anatomi 
gjorde han så stora framsteg att hans lärare, Antoine Petit, erbjöd honom att 
bli prosektor och handleda studenterna vid de anatomiska övningarna. En an-
nan av hans lärare var Jean Joseph Sue, kirurg vid Charité och professor vid 
l’Académie royale de peinture et de sculpture. Sue gav 1765 ut Anthropotomie 
ou l’art d’injecter, de disséquer, d’embaumer et de conserver les parties du corps 
humain. Av honom lärde sig Martin att göra insprutningar av vax och göra 
exakta anatomiska modeller. Dessa erfarenheter skulle han komma att ha stor 
glädje av i sin kommande karriär. Sista året i Paris ägnade han åt kirurgi och 
barnförlossningskonst.

När Martin återvände till Stockholm 1756 blev han den förste professorn i 
anatomi och kirurgi vid det Medicinska och kirurgiska undervisningsverket 
i Stockholm. Han höll som nyutnämnd professor ett inträdestal den 11 sep-
tember 1756 som väckte stor uppmärksamhet. Det hade titeln Om de gränsor 
som naturlig billighet synes hafva utstakat imellan Medecine och Chirurgie. Han 
uttalade sig i en fråga som diskuterats ända sedan slutet av 1600-talet, nämli-
gen om kirurgerna gjorde intrång på medicinarnas områden. Martin hävdade 
att de inte gjorde det utan att kirurgin var en särskild gren av medicinen, 
som fordrade sin egen kompetens. Kirurgerna behövde inte den lärdom och 
bokvett som tillhörde medicinen. Han hävdade att all den tid fältskärsele-
verna tvingats offra på att läsa onödiga böcker borde mycket hellre ha lagts 
på övningar i dissektion och ögats och handens träning på stora operationer. 
Kirurgerna borde ägna sig åt sitt och inte sträva efter att liksom medicinarna 
bli vetenskapsmän.

Roland Martin var en kunnig och medryckande föreläsare och räknas som 
grundläggaren av modern anatomisk undervisning i Sverige. Han avled den 10 
september 1788.

Carl Henric Deneke föddes 18 augusti 1735 i Stralsund och var där lärling 
hos en fältskär innan han år 1756 reste till Stockholm. Där följde han de före-
läsningar i kirurgi som gavs av Roland Martin, Sven Hedin, Olof af Acrel och 
Mathias Ramström samtidigt som han under två år var elev åt en stadsfältskär.

Efter att ha tjänstgjort som kirurg inom flottan och vid Livregementet reste 
Deneke 1759 till Uppsala där han följde Linnés offentliga och enskilda före-
läsningar. Han måste emellertid avbryta dessa studier på grund av ohälsa och 
brist på pengar. Åter i Stockholm tjänstgjorde han på Serafimerlasarettet och 
utbildade sig samtidigt i latin och franska. Genom beslut av 1756 års riksdag 
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hade en fond ”för medicinalverkets uphielpande i riket” inrättats. Fonden ut-
gjordes från början av 15 000 daler silvermynt (1 685 000 kronor 2017) och 
utökades senare något. Från denna fond avdelades 1 000 daler silvermynt till 
två resestipendier på vardera två år för kirurger. Deneke fick ett av dessa och 
begav sig i juni 1762 ut på en utrikes resa.

Resan gick över Berlin till Hannover och Verden till Minden i Westfalen, 
där han stannade i fem månader för att tjänstgöra på sjukhuset. Målet med 
resan var emellertid Paris där han stannade i två år.

Jacques Daviel, som förnyat kataraktkirurgin med sin metod att extrahera 
linsen hade just avlidit men hans metod levde vidare genom hans elever. Bland 
dem Deneke auskulterade hos var den berömde ögonkirurgen Louis Florent 
Deshais Gendron, som 1770 gav ut Traité des maladies des yeux & des moyens 
& opérations propres a leur guérison, ett verk som fortfarande kommer ut i nya 
upplagor. En annan berömd kirurg han följde var Raphaël Bienvenu Sabatier, 
som sedan 1756 var professor i anatomi vid Collège royal de chirurgie och 
sedermera blev läkare vid L’Hôtel des Invalides samt professor i operativ ki-
rurgi vid École de santé. Sabatier betraktas som en av föregångsmännen inom 
kirurgi, framför allt inom urologi.

Från Paris reste Deneke till Rouen och Claude-Nicolas Le Cat för att lära 
sig dennes blåsstenoperationsmetod.45 Samtidigt med Deneke vistades också 
den blivande överdirektören för Kirurgiska societeten Daniel Théel i Rouen. 
De båda fortsatte sedan till London för vidare studier av stenoperationer vid 
Guy’s and St. Thomas’ hospital.

När Deneke återkom till Sverige hade han tillfälle att visa vad han lärt. Han 
fick visa både den nya starrstickningsmetoden som Daviel utvecklat och Le 
Cats stensnittningsmetod. Sedan han med framgång behandlat prins Fredrik 
Adolf för en svår tandfistel uppförde denne honom på förslag till regements-
fältskär på Sveaborg, som han också utnämndes till. Deneke tjänstgjorde un-
der hela Gustav III:s krig mot Ryssland. På grund av sjuklighet avgick han 1802 
och dog 3 april 1803. Han ansågs vara en av de allra skickligaste fältskärerna i 
armén men han var också en kunnig botanist. Thunberg uppkallade Denekia 
capensis efter honom.

Carl Peter Thunberg föddes 11 november 1743 i Jönköping och skrevs in 
som student i Uppsala 1761 för att studera medicin, men det är som botanist 
han blivit känd. Med Linné som preses disputerade han pro excercitio på av-
handlingen De venis resorbentibus (Om de absorberande kärlen) 1767 och med 
Sidrén som preses 1770 för doktorsgraden på avhandlingen De ischiade (Om 
ischias).

Thunberg fick efter sin disputation Kåhres stipendium på tre år och reste 
till Paris för att förkovra sig i medicin och kirurgi bland annat på sjukhuset 

45 Grise, Philippe: Claude Nicolas Le Cat (1700−1768), un grand nom de la Chirugie et de 
l´Urologie au 18ème siècle. Progrès en Urologie 2001, 11 ss. 149−153.
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L’Hôtel Dieu. Han hade emellertid också Linnés uppdrag att samla växter och 
att fortbilda sig i naturalhistorien. Genom sina stora kunskaper tilldrog han 
sig uppmärksamhet från personer med anknytning till holländska ostindiska 
kompaniet. Efter att ha undergått kirurgisk examen blev han överfältskär på 
ett skepp till Kapstaden. Han följde därifrån ett skepp till Java och som lega-
tionsläkare för den holländske ministern följde han denne till Japan. Genom 
sina undersökningar och insamlingar av växter i Sydafrika och Japan har han 
kallats Den japanske Linné och Sydafrikas botaniks fader.

Thunberg utsågs till professor i medicin och botanik i Uppsala 1784, vilket 
han var fram till sin bortgång 1828. Han var då ledamot av 66 vetenskapliga 
samfund.

Daniel Théel föddes i Stockholm 10 februari 1744 och studerade först medi-
cin i Uppsala, men från 1761 till 1764 var han lärling i kirurgi hos Olof af Acrel. 

Carl Peter Thunberg. Gravyr av 
Denis Née efter en teckning av 
Notté, Paris omkring 1796.
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På hösten 1764 var han underfältskär vid Serafimerlasarettet innan han gav sig 
ut på en långvarig resa i Europa.

Först reste Théel till Paris, där han förkovrade sig i kirurgi i två år. På våren 
1766 begav han sig till Rouen för att auskultera hos kirurgen Claude-Nicolas 
Le Cat, berömd för sina operationer av blåsstenar och som kataraktkirurg. 
Le Cat gav ut ett tjugotal skrifter inom sitt område och använde en opera-
tionsmetod där han gick in i urinblåsan från sidan. Han var också känd för att 
ha avlägsnat en polyp i urinblåsan genom det vidgade urinröret. Théel följde 
också Le Cats svärson och efterträdare som professor, Jean Pierre David, som 
1773 blev president i l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen.

Théel besökte därefter också Guy’s och St. Thomas’ hospital i London un-
der sommaren 1766 och studerade även där stenoperationer, innan han åter-
vände till Paris på hösten. 

Åter i Paris följde han Sauveur François Morands operationer. Morand var 
chefskirurg vid Hôtel National des Invalides och en av grundarna av Académie 
de chirurgie 1731. År 1729 hade han besökt St. Thomas’ hospital i London för att 
lära sig William Cheseldens nya metod för stenskärning, den laterala perineala 
litomien, ett förfarande som innebar att urinblåsan fylldes med vatten. Snabb-
het var nödvändig, eftersom ingen smärtlindring fanns. Cheselden kunde ofta 
genomföra operationen på mindre än en minut.

En annan berömd kirurg Théel auskulterade hos var Antoine Petit, som 
1760 efterträtt Winslow som chef vid Jardin du Roi. Petit lockade stora skaror 
av studenter från hela Europa till sina föreläsningar. Som vanligt var det en fri-
stående kurs given för att dryga ut den magra lönen som professor. Vanligtvis 
får man inte veta så mycket om vad sådana föreläsningar handlade om, men 
här finns det en handskriven berättelse på över 600 sidor av en av deltagarna 
vid kursen 1768, året efter Théels besök. Studenten var den 25-årige François-
René Sauvé, vars sentida ättling publicerat en sammanfattning av kursen.

Petits kurs var uppbyggd på likartat sätt oberoende av vad den handlade 
om. Först kom en Introduction, sedan Les causes, som handlade om patologien, 
sedan Les différences om de kliniska manifestationerna. Som fjärde punkt kom 
Les symptômes följt av Diagnostic, det vill säga diffrentialdiagnostiken, därefter 
Prognostic och till sist Curation eller behandlingen. Nästan alla sjukdomar an-
sågs bero på obstructions, till exempel av blod, lymfa eller galla. Petits beröm-
melse var så stor att många av hans elever med stolthet sa: ”det är för mig en 
stor ära att vara elev till M. Petit”.46

Efter tiden i Paris blev Théel medicine doktor i Reims och begav sig se-
dan till Leipzig, där han blev kirurgie doktor. När han kom hem till Sverige 
blev han först regementsfältskär vid Kungl. Livdrabantcorpsen och den 18 de-

46 Sauvé, Georges: Un cours de médecine d Ántoine Petit en 1768. Communication présen-
tée à la séance du 28 mai 1988 de la Société française d’Histoire de la Médecine. 
www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2003x037x003/ 
HSMx2003x037x003x0301.pdf
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cember 1772 preses i Kirurgiska societeten och överdirektör för kirurgien i 
hela riket. Tillsammans med Hagströmer var han lärare för de ynglingar som 
snabbutbildades för att vara fältskärer under kriget mot Ryssland 1788−1790. 
Han avled den 4 november 1795 i gikt och andtäppa, de sista åren hade han 
lidit av oregelbunden puls, som ibland ”felades i flera minuter”.

Johan Daniel Rung föddes i Stockholm 1763 och blev elev vid Kirurgiska 
societeten 1778. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1780 och tjänstgjorde 
1783 vid Serafimerlasarettet. Därefter återvände han till Uppsala och dispute-
rade 1783 under Thunbergs presidium på en avhandling med titeln Ixia, quam 
dissertatione botanica delineatam [...] subjicit Johannes Dan. Rung (Ixia, vilken, 
beskriven i en botanisk dissertation, J.D.Rung framlägger). På grund av sina 
stora språkkunskaper och allmänt goda insikter fick han sedan följa Gustav III 
på dennes italienska resa.

Vid den tiden fick Rung ett kirurgiskt resestipendium och begav sig från 
Italien till Paris, där han studerade kirurgi, speciellt bråckoperationer. Från 
Paris reste han till London och återkom till Stockholm i augusti 1786. Han 
utnämndes då till kunglig livkirurg och 1790 till förste livmedikus. I den egen-
skapen deltog han i vården av kungen efter attentatet 1793 och vid den föl-
jande liköppningen. Han utsågs sedan till livmedikus hos Gustav IV Adolf.

Till följd av sina kända meriter erhöll Rung medicine doktorsgraden i Upp-
sala 1788 sedan han blivit befriad från de vanliga specima, som Sacklén ut-
trycker det. Han var uppenbarligen välsedd i alla kretsar och blev ledamot av 
Collegium medicum och dess vice preses 1795 till 1804 och var en av dem som 
mest bidrog till att de gamla motsättningarna mellan medicinare och kirurger 
bilades och att de båda läkarkategorierna underställdes Collegium medicum 
1797. Han avled i Stockholm 1806.

Strasbourg
Universitetet i Strasbourg hade grundats 1685 och drog framför allt till sig stu-
denter som ville lära sig kirurgi, medicinare hade inte mycket att hämta där. 
Johann Peter Frank, som kallats socialmedicinens fader, disputerade i Stras-
bourg 1765 och beskriv i sin självbiografi hur det var när han kom till det stora 
militärsjukhuset. När överläkaren skulle gå rond bland sina 200 patienter hade 
han en barberare, som skulle utföra åderlåtningarna på sin högra sida och på 
den vänstra en apotekare som skulle laxera patienterna. Vid den första sängen 
frågade han

Jean, hur står det till? 
Dåligt, herr doktor. 
Har du blivit åderlåten? 
Ja, herrn 
Har du laxerat? 
Ja, herrn.



FRANKRIKE

59

Överläkaren la sedan två fingrar på pulsen och var genast klar med sin ordi-
nation: åderlåtning och laxering! Medan barberaren och apotekarna var fullt 
upptagna med att skriva ner ordinationen hade överläkaren redan hunnit till 
nästa patient och undersökt och ordinerat lika snabbt. Enligt Frank klarade 
han av undersökning och ordination för samtliga 200 patienter på en halvtim-
me.47

Olof Acrel, adlad af Acrel 1780, föddes 26 november 1717 i Österåker. Redan 
1725 sändes han tillsammans med två bröder till Uppsala för att studera medi-
cin, men han måste av ekonomiska skäl avbryta studierna. I stället blev han 
fältskärslärling hos Gerhard Boltenhagen och från 1738 hos överdirektören för 
Kirurgiska societeten Salomon Schützer. Han var så skicklig att han snart fick 
vikariera för sin mästare. År 1740 anträdde han en europeisk resa, som först 
gick till Wittenberg, Halle, Jena, Leipzig och Göttingen, där han studerade för 
Albrecht von Haller.

47 Frank, Johann Peter: Biographie, von ihm selbst geschrieben. Wien 1801, ss. 25−26. Över-
satt till engelska och kommenterad av George Rosen i Journal of the History of Medicine 
and Allied Sciences 1948 vol. 3 nummer 2.

Olof af Acrel. Litografi, UUB.
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’Den viktigaste staden Acrel besökte under sin peregrination var sannolikt 
Strasbourg. Där förkovrade han sig i anatomi och patologi hos George-Henri 
Eisenman. Bland annat obducerade denne en kvinna med dubbel livmoder, 
vilket Arcel senare också gjorde och beskrev i en artikel 1762. Han studerade 
också ögonsjukdomar under Johan Ludwig Hommel, som efter Saint-Yves död 
vad den ledande i världen på det området.

Efter Strasbourg reste Acrel till Paris och besökte de stora sjukhusen där. 
De gav honom säkert många impulser, som han hade nytta av i sin senare posi-
tion som kirurg på Serafimerlasarettet. År 1743 besökte han London och följde 
Cheseldens och Sharps stenoperationer.

När Acrel återkom till Sverige genomgick han examen i Kirurgiska socie-
teteten 1744 och gav 1745 ut en bok på 339 sidor med den långa titeln Utförlig 
förklaring om friska sårs egenskaper, i anseende till deras särskilda natur, kän-
netecken och påfölgder, med bihang af några slutsatser, om deras lethalitet samt 
huru och i hvad form eller ordasätt vittnesbörd däröfver må lemnas. Det anges 
vara den första teoretiska skrift som utgivits i Sverige om den utvärtes läkar-
konsten. Nils Rosén, som då var dekanus vid medicinska fakulteten i Uppsala 
skrev i förordet:

Manuscriptet om Friska Sårs egenskaper har jag med mycket nöje igenomläsit, 
och finner det i anseende til Sakerna wara så wäl utarbetadt, at jag icke allenast 
bifaller, utan ock styrker til at det må tryckas. Drottningholm d. 2 Augusti 
1745.48

Acrel började 1746, tillsammans med några andra fältskärsmästare, ge lektio-
ner i kirurgi för lärlingar och gesäller. När Serafimerlasarettet öppnades 1752 
blev han dess kirurg. Ända till 1772 var han ensam kirurg där och det var då 
han grundlade sin berömmelse, som givit honom epitetet Den svenska kirur-
gins fader. Acrel samlade sina erfarenheter som kirurg från grundandet av Se-
rafimerlasarettet till 1759 i en bok med titeln Chirurgiske händelser anmärkte 
uti Kongl. Lazarettet. Den innehåller ett stort antal detaljerade sjukhistorier 
och operationsberättelser.49 Carl von Linné, som inte hade haft någon hög 
uppfattning om kirurger (se till exempel brev till Abraham Bäck 23 november 
1753 och 29 oktober 1756) skrev 25 september 1759 till honom: 

jag har fått Profess[or] Acrells Bok, som är rätt wacker och sincer; nu är quaes-
tionen om han skall blifwa Doctor. På ena sidan är det wist att han meriterade 
och att det kunne med alt skiähl honom offereras.50 

48 Acrel, Olof: Utförlig förklaring om friska sårs egenskaper, i anseende till deras särskilda 
natur, kännetecken och påfölgder, med bihang af några slutsatser, om deras lethalitet samt 
huru och i hvad form eller ordasätt vittnesbörd däröfver må lemnas. Stockholm 1745.

49 Acrel, Olof: Chirurgiske händelser anmärkte uti Kongl. Lazarettet. Stockholm 1759.
50 Linnékorrespondensen. linnaeus.c18.net/Letter/L2639 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 

c. 25 September 1759 n.s.
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Acrel hade inte, i motsats till många andra, avlagt doktorsgraden utomlands 
utan vill göra det i Uppsala. Genom att låta Acrel examineras i fakultetens 
sammanträdesrum ville Linné undvika att det skulle bli prejudicerande att 
en kirurg promoverades till medicine doktor. Enligt doktorsbrevet hade Acrel 
besvarat alla framställda frågor, men han berättade själv efteråt för sina vänner 
att han på Linnés fråga vilket som var det förnämsta emmenagogum [men-
struationsframkallande medel] hade räknat upp alla de mest använda medlen, 
men inte det som Linné ansåg vara det kraftigaste, Aritolochia rotunda eller 
den så kallade runda hållroten. Han blev medicine doktor 1760.51

Acrel blev generaldirektör för samtliga lasarett i riket 1776 och adlades 
1780. Han fick avsked år 1800 och dog 1806.

51 Key, Axel: Till kirurgiens historia i Sverige, särskildt med hänsyn till den kirurgiska 
 undervisningen i Stockholm. Stockholm 1897, s. 180 fotnot 1.
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Schweiz

Basel
Universitet i Basel grundades 1459 och hade sin blomstringsperiod på 1500- 
och 1600-talen. År 1531 ägde den första offentliga dissektionen av en männis-
kokropp rum, vilket kan sägas markera startpunkten för en epok av anatomi 
som lockade många studenter. En av de mest kända lärarna var Felix Platter. 
Det förefaller som om Basel besöktes av betydligt flera danskar än svenskar. 
Under åren 1576 till 1645 skrevs 20 danska medicinstudenter in vid universite-
tet. Efter 1660 förlorade Basel mycket av sin dragningskraft på utländska stu-
denter. Utvecklingen hämmades av det starkt calvinistiska styret i staden.52

Johannes Chesnecopherus föddes 1581 i Kumla. Hans mors morbror var Erik 
XIV:s och Johan III:s läkare Benedictus Olai. Johannes reste efter skolgång i 
Örebro och Strängnäs till Rostock och sedan till Marburg, där hans bror Nils 
då var professor i matematik, Nils blev sedan hovkansler hos Karl IX. Johan-
nes disputerade 19 mars 1603 på avhandlingen De calculo (Om [blås]sten) och 
återvände för en tid till Sverige. År 1605 gav han sig ånyo ut på en lång pereg-
rination, som förde till Rom och Padua. Han skrevs sedan in vid universitetet 
i Basel och disputerade där 30 maj 1608 på avhandlingen De hydrope (Om 
vattusot).

Johannes Chesnecopherus var sedan under en tid läkare åt kungens yngste 
son hertig Karl Filip och var också anställd i hovkansliet. Hans och broderns 
förbindelser med hovet gynnade honom säkert när han utsågs till Sveriges 
förste professor i medicin, universitetet hade önskat Olof Bure till innehavare. 
I professuren ingick att undervisa i teoretisk och praktisk medicin, kirurgi, 
anatomi och fysik men även många andra delar av naturvetenskaperna. Under 
hans tid som professor författade han ett femtiotal avhandlingar, men av dessa 
har endast tre något medicinskt innehåll. Hans huvudsakliga intresse låg såle-
des utanför medicinen. År 1624 fick han Johannes Franckenius vid sin sida som 
professor, men den medicinska utbildningen i Uppsala var mycket bristfällig 
ännu i flera decennier. Alla ambitiösa studenter som ville lära sig något måste 

52 Grell, Ole Peter: Like the bees, who neither suck nor generate their honey from one 
flower. I Grell, Ole Peter, Cunningham, Andrew och Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of 
medical excellence? Medical travel and education in Europe, 1500–1789. Farnham 2010, 
ss. 171−189.
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ge sig ut på resa i Europa. Utan Chesnecopherus egna peregrination hade det 
emellertid sannolikt varit ännu sämre.

Olof Bure föddes 2 september 1578 och skrevs in vid Uppsala universitet 
15 maj 1601. Han gav sig sedan ut på resor i Europa och besökte bland annat 
Helmstedt, där han 1609 utgav Arithmeticae instrumentalis abacus ratione nova 
ex geometricis fundamentis absque supputatione numerationes arithmeticas, pro- 
portiones simplices, multiplices, directas, reciprocas, disjunctas ac continuas ex-
plicans & eodem intuitu exempla plura ad oculum monstrans (Det matematiska 
verktyget abacus, som enligt en ny metod, utifrån geometriska grundsatser 
och beräkningar förklarar aritmetisk räkning, enkla, multipla, direkta, öm-
sesidiga, skiljaktiga och kontinuerliga proportiones, och åskådliggör dem med 
flera exempel). Sedan disputerade han 3 juli 1611 i Basel på avhandlingen Po-
sitionum medicarum septenae septem de iliaco affectu cognoscendo et curando 
(Fyrtionio (eg. sju gånger sju) medicinska punkter om att diagnosticera och 
bota tarmvred).

När han kom hem utnämndes han 1612 till hertig Johans av Östergötland 
livmedikus. Det var 1613 på tal att utnämna Bure till professor i medicin och 
fysik i Uppsala, men så blev det inte. Sedan hertigen avlidit 1618 fick Bure 
samma tjänst hos Gustav II Adolf.

Gustav II Adolf gav emellertid Bure andra arbetsuppgifter; han fick i 
uppdrag att utarbeta stadsplaner för Norrland och Finland. Sålunda gav han 
 Söderhamn, Sundsvall, Umeå, Piteå, Luleå, Torneå, Gamlakarleby och Nykar-
leby deras stadsplaner. År 1621 utsågs han till överborgmästare i Stockholm 
och 1633 till vice hovrättspresident i Åbo, där han dog 13 december 1655. Den 
största delen av sitt liv var han således inte läkare utan ämbetsman.53

53 Vennberg, E.: Olof Bure. Svenskt biografiskt lexikon, band 6. Stockholm 1926, ss. 714–717.
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Tyskland

I vissa fall går det inte att fastställa var studenten hade fått sin utbildning el-
ler var han hade erövrat sin medicine doktorsgrad. En sådan person är Peter 
Specht, som anges ha blivit medicine doktor vid något tyskt universitet innan 
han blev livläkare åt Karl I av Storbritanien. Sedan Karl avrättats 1649 kom 
Specht till Amsterdam, där han var praktiserande läkare i nio år innan han via 
Göteborg kom till Stockholm och blev hovmedikus hos rikskanslern Magnus 
Gabriel De la Gardie. År 1670 blev han Karl XI:s livmedikus och ledamot av 
Collegium medicorum. Han dog av fläckfeber 1676 efter att ha blivit smittad 
av manskapet på flottan.

Berlin
Preussens huvudstad Berlin hade inget universitet förrän Humboldtuniversi-
tetet grundades 1810. Som sammanhållande organ för vetenskaperna fungera-
de i stället Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften, som 
grundats 11 jul 1700. Svenska medicinare, som kom till Berlin, deltog därför i 
enskild undervisning som bedrevs av de läkare som verkade i staden.

Pehr Wickelgren föddes 1 oktober 1720 i Långasjö i Småland och kom 1741 
till Lund för att studera medicin. Där disputerade han för professor Harmens 
1746 på avhandlingen De usu et noxa bilis genuinae et vitiosae (Om nyttan och 
skadan av riktig respektive fördärvad galla). Året därpå reste han till Berlin 
där han under ett helt år studerade anatomi och kirurgi under August Bud-
deus, som var professor i anatomi och fysiologi vid Berlins medicinsk-kirurgis-
ka kollegium och direktor för dess Theatrum anatomicum. Återkommen till 
Lund blev Wickelgren medicine doktor 14 oktober med Harmens som preses 
på avhandlingen De febre catarrhali epidemica (Om den epidemiska katarralfe-
bern). Han utnämndes sedan till vice provinsialmedikus i Kronobergs län och 
1765 till den kombinerade tjänsten som logices och fysices lektor vid Växjö 
gymnasium och provinsialläkare i länet till sin död 1771.

Johan Gustaf Wahlbom föddes i Svennevad i Närke 1724 och skrevs in i 
Uppsala 1744 för att läsa medicin för Linné. Han disputerade 1746 pro exercitio 
på avhandlingen Sponsalia plantarum (Blomstrens biläger) och för doktorsgra-
den 1751 på Amphimerina catarrhalis (Amphimerina innebär en daglig feber 
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till skillnad från till exempel ”tredjedagsfrossa”, catarrhalis innebär att den 
också medför snuva).

Wahlbom flyttade sedan till Stockholm där han praktiserade som läkare 
och han ansågs också vara en stark kandidat till professuren i anatomi och 
kirurgi. För att förkovra sig reste han till Berlin, där han studerade för Johann 
Fridrich Henkel. Denne var en holländare som studerat ögonkirurgi i Paris 
och 1744 givit ut en av handling om starroperationer. När Wahlbom kom till-
baka till Stockholm råkade han in en vetenskaplig tvist med Olof af Acrel om 
den rätta metoden att operara starr. Striden började med att Wahlbom skrev 
Anmärkningar om starr-Stickning.54 Han hävdade där att Ferreins metod, som 
han lärt sig i Berlin, var överlägsen den tidigare använda metoden att pressa 
ner linsen i glaskroppen. Med Ferreins metod rev man med en skarp nål hål 
på linskapseln så att endast linskärnan pressades ner. Acrel protesterade liv-
ligt mot detta men ändrade så småningom uppfattning.55 Extraktionsmetoden 
omtalas endast i förbigående i hans Chirurgiske händelser från 1759, men i 
andra upplagan från 1775 skriver han ”alt sedan 1760 har jag endast nyttjat 
extraktionsmetoden”. På vetenskapsakademiens uttryckliga önskemål gavs de-
batten ut i skrift eftersom den ansågs så lärorik.56

Wahlbom blev senare provinsialläkare i Kalmar. 1794 tog han avsked och 
hedrades med att utnämnas till konungens förste livläkare. Linné uppkallade 
en fjäril efter honom med det latinska namnet Tortrix Wahlbomi.

Lars Balk föddes den 14 november 1726 och studerade vid Uppsala akademi 
från 1743. Han disputerade pro exercitio för Linné på avhandlingen Museum 
Adolphos Fredericianum (Det Adolf-Fredrikska museet). År 1752 blev han 
medicine licentiat och disputerade för doktorsgraden för Rosén von Rosen-
stein på avhandlingen De morbus evacuatoriis sangvinis (Sjukdomar där blod 
utsöndras) som handlade om dysenteri. Han reste sedan till Berlin och andra 
städer i Tyskland. När han kom tillbaka till Sverige blev han sekreterare i Col-
legium medicum och provinsialläkare i Stockholms län. Han dog i Norrtälje 
18 juni 1790.

Fredric Krey föddes i Stockholm 15 mars 1732 och började 1749 som lärling 
hos fältskären Mathias Ramström. År 1753 åhörde han föreläsningar i Uppsala 
av Carl von Linné, Nils Rosén von Rosenstein och Gottskalk Wallerius, som 
var Sveriges förste professor i kemi. Han reste 1755 till Berlin där han be-
sökte sjukhusen under två års tid. Bland dem han studerade för var Joachim 
Friedrich Henckel och Simon Pallas. År 1769 hade Henckel utfört det första 
kejsarsnittet i medellinjen (linea alba) på en levande kvinna. Barnet överlevde 

54 Wahlbom, Johan Gustaf: Anmärkningar om starr-Stickning. Vetenskapsakademiens hand-
lingar. 1756, ss. 261−270.

55 Berggren, Lennart: Linnélärjungen J G Wahlbom. Lärd läkare och händig ögonkirurg. 
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2005 s. 59–67.

56 Kungl. Svenska vetenskapsakademien: Skriftväxling, om alla brukeliga sätt, at operera 
starren på ögonen. På Kongl. Vetenskaps academiens befallning. Stockholm 1766.
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medan modern dog. Operationen väckte så stort uppseende att kung Fredrik 
III utnämnde Henckel till professor. Pallas var professor vid Collegium med-
ico-chirurgicum och förste kirurg vid Charité-sjukhuset. Han var en mycket 
känd kirurg och författare till Anleitung zur praktischen Chirurgie. Über die 
chirurgischen Operationen och Anleitung die Knochenkrankheiten zu heilen som 
utkom i flera upplagor 1763 och 1770.

När Krey kom tillbaka till Stockholm genomgick han den föreskrivna exa-
minationen och blev ledamot av Kirurgiska societeten. År 1785 blev han ge-
nom kunglig fullmakt assessor i societeten, likvärdig med assessorer i Colle-
gium medicum. Vid 1797 års reform av sjukvårdsorganisationen i Sverige, som 
innebar att Kirurgiska societeten uppgick i Collegium medicum, blev han 
ledamot av kollegium. Han avgick med pension 1814, efter 56 års tjänst och 
avled 17 augusti 1821.

Arvid Henric Florman föddes den 6 september 1761 i Kropps församling 
i Skåne och skrevs in vid Lunds universitet 19 december 1777. Efter förbe-
redande studier började han 1781 läsa medicin. På uppmaning av professor 
Anders Jahan Retzius reste han 1783 för att under den banbrytande danske 
veterinären Peter Abildgaard studera veterinärvetenskapen, men han följde 
också undervisningen i anatomi, kirurgi och barnförlossningskonsten. 

År 1786 återvände Florman till Lund där han blev prosektor i anatomi. På 
grund av kriget mot ryssarna måste han avbryta sina studier och tjänstgöra som 
expeditionsmedikus vid flottan, bland annat vid slaget vid Hogland 19 juli 1788. 
Svenskarna erövrade då det ryska fartyget Wladislav. Besättningen visade sig 
vara smittad av en dödlig farsot, återfallsfebern, som beror på bakterien Borrelia 
recurrentis och sprids av klädlusen. Sjukdomen spred sig snabbt till den svenska 
besättning som tog över fartyget, till Sveaborg och vidare till Karlskrona dit 
fartyget senare fördes. Varje dag insjuknade mellan 70 och 80 personer och 
upp mot hälften dog. Under tiden november 1788 till december 1790 vårdades i 
Karlskrona 26 249 personer, varav 5 286 dog.57 Florman insjuknade själv i febern, 
men tillfrisknade och arbetade som kirurg vid fältsjukhuset i Karlskrona.

Sina erfarenheter från kriget utnyttjade Florman i sin doktorsavhandling 
1790 De febre biliosa anno 1788 nautas afficiente (Om den gallfeber som år 
1788 anfäktade sjömän). År 1797 reste han till Berlin för studier i anatomi 
och kirurgi och för att besöka sjukhuset Charité liksom veterinärskolan. På 
hemvägen besökte han Dresden, Leipzig och Halle. Redan 1791 hade han fått 
disponera en särskild lokal i Lund för djurdissektioner och 1798 beviljade 
myndigheterna en länge önskad utvidgning till en veterinärinrättning, men 
någon undervisning i veterinärmedicin blev det inte i Lund. Däremot lyckades 
han intressera ständerna för ett veterinärinstitut i Stockholm, men det dröjde 
ända till 1819 innan Kungl. Maj:t beslöt att inrätta det. Då hade Florman redan 
upphört med sin veterinärundervisning. Han dog den 21 januari 1840.

57 Faxe, Arvid: Wecko-Skrift för Läkare och Naturforskare 1797, band 12 s. 144.
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Erfurt
Universitetet i Erfurt grundades 1379, men blev aldrig något viktigt mål för 
svenska medicinare. Under 1700-talet hade professorerna så låga löner att de 
flesta av dem tvingades att dessutom tjänstgöra i vanliga skolor för att försörja 
sig. 

Fredric Georg Krey föddes i Stockholm 29 mars 1772 och undervisades från 
1785 i kirurgi av sin far, assessorn i Collegium medicum Fredric Krey. Han 
tjänstgjorde sedan på Serafimerlasarettet och var skvadronskirurg vid Kungl. 
Livdragoncorpsen. Efter att 1794 tagit det kirurgiska diplomet reste han föl-
jande år till Berlin, där han besökte sjukhusen och åhörde föreläsningarna. I 
början av 1797 begav han sig till Erfurt, där han den 10 maj samma år blev 
medicine och kirurgie doktor på en avhandling med titeln De connubio inter 
melancholiam et malum hypochondriacum (Om föreningen (eg. ’äktenskapet’) 
mellan melankoli och hypokondri. Det betyder inte riktigt detsamma som i 
nutida språkbruk). Enligt hans stambok, som finns på universitetsbiblioteket i 
Uppsala, besökte han också Greifswald, Leipzig och Köpenhamn.58

När Krey kom hem blev han ledamot av Collegium medicum och blev, 
efter att ha följt hertigparet av Södermanland på en resa till Wien, utnämnd 
till deras livmedikus. Han fortsatte som livmedikus när hertigen uppstigit på 
tronen som Karl XIII tills han beviljades tjänstledighet med bibehållen lön 
1811. Han dog först 1847.

Frankfurt an der Oder
Peter Petersen, adlad von Heidenstam, föddes 11 augusti 1708 i Heide i Norra 
Dithmarschen i Tyskland. Han studerade i Kiel, Köpenhamn, Halle och Berlin 
innan han 26 september 1736 promoverades till medicine doktor i Frankfurt 
an der Oder. Han följde 1743 med kronföljaren, senare kung Adolf Fredrik, 
till Sverige. Men redan året därpå for han tillbaka till Tyskland, sedan han 
hade utnämnts till professor i medicin i Kiel. Han återvände dock till Sverige 
1747 för att tjänstgöra som förste livmedikus hos Adolf Fredrik. Han blev ar-
kiater 1752 och adlades 1770. Som kungens arkiater var han också president 
i Collegium medicum. Han utgav på kunglig befallning Beskrifning af kongl. 
rese-apothequet jämte en kort underwisning huru de sjukdommar, som wanli-
gast påkomma resande, igenkiännas och botas. På hans kongl. maj:ts nådigste 
befallning. Upsatt af doct. Peter Petersen ... Stockholm, tryckt uti kongl. finska 
boktryckeriet, åhr 1766.

I ett brev till Abraham Bäck skrev Linné att en avhandling, Dissertatio de 
cortice Peruviano (Dissertation om den peruanska barken eller kinabark), som 
Johan Christian Peter Petersen försvarade 1758 i själva verket var skrivet av 

58 UUB signum Y 76.
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fadern Peter Petersen [von Heidenstam] ”som tyskarna vanligtvis gör”.59 Peter 
von Heidenstam avled 8 januari 1783.

Göttingen
Universitet i Göttingen betraktades som det ledande universitetet under upp-
lysningstiden i Tyskland. Det grundades 1736, men det var inte givet att det 
skulle inrymma en medicinsk fakultet. I Göttingen fanns redan ett Collegium 
medico-chirurgicum, men kurfurstens, den engelske kungen Georg II:s fram-
synte livläkare Paul Gottlieb Werlhof lyckades tillsammans med kurfurstens 
kronråd Gerlach Adolph von Münchhausen att övertyga kurfursten om att 
universitetet skulle innefatta alla fakulteter. I slutet av 1700-talet dominerade 
juridiken, med 50 procent av studenterna och teologi med 25 procent. Filosofi 
och medicin hade omkring 12 procent var. 

Redan från början försökte man att rekrytera de bästa lärarna för att kunna 
attrahera så många studenter som möjligt. Den berömde Albrecht von Haller 
från Bern lockades dit av en förhållandevis hög lön, men dessutom fick redan 
från början professorerna stor frihet att välja vad de ville undervisa om. Det 
fanns heller ingen censur. von Haller hade själv studerat hos en av tidens mest 
kända läkare, Herman Boerhaave i Leiden.

Kort efter att von Haller kommit till Göttingen byggdes en anatomisk insti-
tution. Tillgången till lik för undervisningen i anatomi garanterades genom att 
staten Hannover utfärdade ett särskilt dekret som stadgade att kropparna av 
alla avrättade brottslingar, avlidna fattiga utan släktingar, dödfödda oäkta barn 
och deras mödrar, om de dog, skulle ställas till undervisningens förfogande. 
Detta medförde att Haller fick 30 till 40 lik per år att använda i undervisning 
och forskning, mångdubbelt fler än något annat tyskt universitet. Från 1743 
utgav Haller Icones anatomicae och var kanske 1700-talets mest framstående 
anatom och fysiolog. Han var mest intresserad av vetenskap, som undervi-
sare var han inte lika framstående. Även sedan han återvänt till födelsestaden 
Bern 1753 fortsatte han att intressera sig för Göttingen. Han skrev två gånger 
i veckan till Werlhof och en gång i veckan till Münchhausen, över 2000 brev 
finns bevarade. von Haller fortsatte också att hålla kontakt med Göttingen 
genom den akademi, Societät der Wissenschaften, han grundat 1751. Som ef-
terträdare på professuren kallades Johan Georg Roederer. Han hade studerat i 
England, Paris och Leiden och var framför allt den som förde upp gynekologin 
till en hög vetenskaplig nivå.60

Till undervisningen i medicin hörde också att det skulle finnas en botanisk 
trädgård. Göttingens botaniska trädgård blev Tysklands mest fullständiga. 

59 Linnékorrespondensen L2337. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 April 1758 n.s.
60 Callmer, Christian: Svenska studenter i Göttingen under 1700-talet. Lychnos 1956, 

ss. 1−30.
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Botaniska trädgården i Göttingen. Det stora huset till vänster inrymde den anatomiska 
institutionen, i huset till höger bodde Haller själv. Gravyr av Georg Danier Heumann 
från senare hälften av 1700-talet. Publicerad med tillstånd av Städtisches Museum 
Göttingen (Dr. Ernst Böhme).

Den ordnades efter Hallers eget ”naturliga system” inom botaniken, som dock 
inte fick något större genomslag. Haller var kritisk till Linnés arbeten, men 
han stod trots det i förbindelse med denne. I Linnékorrespondensen finns ett 
fyrtiotal brev från Haller till Linné och lika många från Linné till Haller.61 

Till undervisningen av medicine studenter hörde också praktiska demon-
strationer och undersökningar av levande patienter. Från början fanns det 
inget sjukhus i staden, utan den delen av undervisningen ägde rum hemma 
i professorernas bostäder. År 1781 byggdes emellertid ett litet sjukhus, som 
knöts till universitetet.

En annan betydelsefull resurs var universitetsbiblioteket. Där fanns 1780 
omkring 120 000 volymer, tio gånger så många som i Halle och fyra gånger så 
många som i Cambridge.

Det ingick inte i kraven på professorerna att de skulle bedriva forskning. 
Forskning i modern mening ingick inte i universitetens uppgifter någonstans 

61 http://linnaeus.c18.net/Letters/index.php
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i Europa, de var helt ägnade åt undervisning, och framför allt när det gällde 
medicinen, föreläsning om vad gamla auktoriteter hade skrivit. I den mån 
forskning och utveckling bedrevs var det inom ramen för lärda samfund. Un-
der Hallers tid, han lämnade Göttingen för Bern 1753, fordrades det emel-
lertid att en doktorsavhandling skulle bygga på egen forskning. Under senare 
delen av 1700-talet minskade kraven och en lätt förvärvad doktorsgrad blev 
ett sätt att rekrytera studenter. En tidigare student, Wilhelm F.A. Mackensen, 
riktade i Letzes Wort über Göttingen und seine Lehrer, Leipzig 1791, förrödande 
kritik mot professorerna. Han kallade Göttingen ”Das grosse Handelshaus der 
Wissenschaften”.62 Det finns ingen systematisk genomgång av kvaliteten på de 
medicinska avhandlingarna under den här tiden, men Göttingen var nog var-
ken bättre eller sämre än andra tyska universitet, det vill säga avhandlingarna 
var vanligtvis av dålig kvalitet.63

Svenska medicinstudenter i Göttingen
Eberhard Rosén, 1770 adlad Rosenblad, föddes 16 november 1714 och kom som 
student till Uppsala 1732. I början tänkte han bli präst, men efter en sjukdoms-
period ändrade han sig och beslöt att bli läkare liksom brodern Nils Rosén. 
Han disputerade med brodern som preses 1741 på avhandlingen De tussi (Om 
hosta), och var sedan praktiserande läkare och ledamot av Collegium medi-
cum. År 1744 utnämndes han endast 30 år gammal till medicine practicae pro-
fessor i Lund efter von Döbeln, som avlidit.

Hallers rykte som anatom lockade Eberhard Rosén att begära tjänstledig-
het för att besöka Göttingen 1745. Han var då redan professor i Lund men 
ville studera anatomi. Rosén knöt vänskapliga kontakter med Haller och lärde 
denne svenska i utbyte mot undervisning i anatomi. Vänskapen varade livet 
ut. När Rosén kom tillbaka till Lund började en mer än 40 år lång livsgärning 
som uppskattad lärare och läkare. En av hans främsta insatser var att han ini-
tierade tillkomsten av lasarettet i Lund. De åtgärder han vidtog när det gällde 
läkarvården vid sjukhuset påverkade fakulteten och den kliniska undervis-
ningen under mer än ett århundrade. Under 36 år var han också intendent vid 
Ramlösa brunn. Han avled 21 mars 1796.

Det är förmodligen genom brodern Eberhards inverkan som Nils Rosén 
von Rosenstein skrev ett varmt rekommendationsbrev till Haller för Samuel 
Aurivillius som föddes 21 jul 1721 i Stockholm. 

Vid nio års ålder skickades han med en informator till Uppsala, där han 
stannade i två år innan han återvände till fadershuset för enskild undervisning. 

62 Clark, William: Academic charisma and the origin of the research university. Chicago 
2006, s. 380.

63 Steinke, Hubert: Science, practice and reputation: The university of Göttningen and its 
medical faculty in the eighteenth century. I Grell, Ole Peter, Cunningham, Andrew och 
Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of medical excellence? Medical travel and education in 
Europe, 1500–1789. Farnham 2010, ss. 287−303.
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När han var 15 år återkom han till Uppsala för studier i matematik för Samuel 
Klingenstierna och astronomi för Anders Celsius, senare också mineralogi för 
Johan Gottskalk Wallerius, som 1750 blev Sveriges förste professor i kemi. 
Han skrevs in i Kungl. Bergscollegium, men ändrade sedan studieinriktning 
under påverkan av Lars Roberg. 

Efter att ha varit auskultant i Bergscollegium återvände Aurivillius till 
Uppsala med Rosén och Linné som lärare i medicin i drygt tre år. Han gav sig 
sedan ut på en resa till Berlin, Leipzig och Göttingen, där han disputerade för 
Haller 1750 på en avhandling med titeln Dissertatio physiologica de vasorum 
pulmonalium et cavitatum cordis inaequali amplitudine (Fysiologisk disserta-
tion om lungkärlens och hjärtats hålrums olika storlek). Han fullbordade se-
dan sina studier i Paris och London innan han återvände till Uppsala, där han 
blev bibliotekarie på universitetsbiblioteket i Uppsala till 1756. Han blev det 

Samuel Aurivillius. Målning av okänd mästare. Museum Gustavia-
num, UU 330.
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året professor i anatomi och praktisk medicin genom tjänstebyte med von 
Rosenstein, som då blivit hans svärfar.

Linné skrev om honom till Abraham Bäck

Nytt ifrån Göttingen är det at Hr Aurivillius som säges skola blifva Arch Ro-
séns måg, nu skall där promovera; han reste ut nu för ett åhr sedan; hade 
tillförene litet studerat chemien, men intet älljest i medicinen. Si, så drifva 
utländske varme climater rå karlar till frucht. hvar will ett sådant missbruk 
taga wägen; jag undrar att intet hvar en medicinae studiosus reser uth att pro-
movera straxt. Där på kommer min H Doctor hem och blifver genast Profes-
sor, Archiater med mera.64

Som professor var Aurivillius mest intresserad av anatomi och fick tillstånd 
av konsistoriet 1757 att använda två rum i bottenvåningen av det nya konsis-
toriehuset vid Sankt Eriks torg. Rummen var mörka och inte särskilt ända-
målsenliga, men anatomiundervisningen blev kvar där ända till 1850. Han dog 
av fläckfeber 24 mars 1767. Hans åtta barn adopterades av morfadern och tog 
dennes namn Rosén von Rosenstein.

Kilian Stobaeus d.y. föddes 3 januari 1717 i Malmö. Han var kusinbarn till 
Linnés lärare med samma namn som själv såvitt känt aldrig hade företagit nå-
gon utbildningsresa i Europa. Stobaeus d.y. skrevs in i Lund 12 december 1734 
och disputerade 1742 på två avhandlingar; De remediis evacuantibus univer-
salibus (Om universella evakuerande läkemedel) och De scirrhis (Om hårda 
svulster), vilket gjorde att han utsågs till medicine adjunkt och prosektor i 
anatomi. Han var sedan stadsläkare i Malmö och brunnsläkare vid Ramlösa 
brunn. Under åren 1755 till 1759 studerade han först i Strasbourg och sedan i 
Göttingen. Där följde han Johan Georg Roederes undervisning. Roederer hade 
lockats till Göttingen från Strasbourg av Haller. Han var en av sin tids främsta 
förlossningsläkare och en av de första som korrekt beskrev placentaavlossning 
från den inre modermunnen i sin bok Elementa artis obstetriciae (Grunderna 
i förlossningskonsten) 1753.

När Stobaeus kom hem ägnade han sig åt utbildning av barnmorskor och 
läkare i förlossningskonst och blev 1783 professor i obstetrik i Lund, men verk-
samheten hämmades av att det inte fanns något barnbördshus där. Redan 1775 
la han fram ett förslag om inrättandet av ett sådant, men det dröjde ända till 
1823 innan förslaget förverkligades.65 

Eric Elff föddes 1718 i Härjedalen och kom 1737 till Uppsala där han stu-
derade medicin för Nils Rosén von Rosenstein och Linné. Sedan han avlagt 
medicine kandidatexamen 1745 gav han sig ut på en resa, som först förde ho-
nom till Göttingen, där han studerade anatomi under Haller i ett år. Därifrån 

64 Linnékorrespondensen L1054. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 November 1749 n.s.
65 Milton, Lena: Kilian Stobaeus. Svenskt biografiskt lexikon, band 33. Stockholm 2011, 

ss. 541–544.
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reste han till Strasbourg, där han genomgick en kurs i kirurgiska operationer, 
men framförallt studerade han barnförlossningsvetenskapen för Johann Jacob 
Fried, som har kallats den tyska obstetrikens fader. Eric Elff reste sedan vidare 
och besökte de stora sjukhusen i Paris innan han 1749 kom tillbaka till Sverige. 
Där disputerade han för Linné 6 december 1749 med avhandlingen Haemorr-
hagiae uteri sub statu graviditatis (Blödningar från livmodern under gravidite-
ten). År 1750 förordnades han att vara informator för barnmorskor och efter-
trädde i december 1753 Abraham Bäck som överläkare vid Serafimerlasarettet. 
Elff blev 1755 den förste överläkaren vid den lilla förlossningsavdelningen på 
lasarettet. Avdelningen var i första hand till för utbildning av läkare och barn-
morskor i förlossningskonsten. Han dog redan 1761, endast 42 år gammal.

Bland de svenska medicine studerande i Göttingen under andra hälften av 
1700-talet märks två bröder Murray, söner till kyrkoherden i Tyska Sankta 
Gertruds församling i Stockholm. Johann Andreas Murray kom 1760 till Göt-
tingen och disputerade för doktorsgraden i augusti 1763 på en avhandling om 
koppympningens historia i Sverige. Han utnämndes 1769 till professor i medi-
cin och naturalhistoria vid Göttingens universitet och utgav ett mycket stort 
antal skrifter i farmakologi, botanik och patologi. Trots att han var en trogen 
linnéan lyckades han behålla ett vänskapligt förhållande till von Haller. 

Den yngre brodern Adolf Murray var redan som mycket ung intresserad 
av anatomi. Samtidigt som han var elev till Linné i Uppsala studerade han 
anatomi i Stockholm. Han disputerade för doktorsgraden i Uppsala på en av-
handling med titeln Utrum infundibulum cerebri pervium sit an solidum? (Hu-
ruvida hjärnans infundibulum är genomsläppligt eller solitt) Frågan gällde om 
hjärnans infundibulum, den trattlika utbuktningen på hjärnans undre yta från 
tredje ventrikeln, var ihålig eller inte. Murray påvisade att så inte var fallet och 
uppmärksammades av von Haller, som intresserat sig för frågan, men även in-
ternationellt blev Adolf Murray ett känt namn. Utrustad med ett lovordande 
rekommendationsbrev från Linné gav han sig ut på en fyraårig peregrination i 
Europa. Först stannade han i Göttingen, där han bodde ett år hos sin bror och 
sedan vidtog en resa som förde honom till Paris där han besökte sjukhusen 
Charité och L’Hôtel Dieu. Han besökte även Montpellier, det andra berömda 
universitetet i Frankrike. I Bern togs han mycket vänligt emot av von Haller.

Redan under resan fick han reda på att han utnämnts till professor i ana-
tomi och kirurgi i Uppsala, men fick tillstånd att fullfölja den planerade resan 
även till Italien. Murray var vetenskapligt aktiv och utgav inte mindre än 39 
dissertationer och publicerade även många andra skrifter. Han ansågs vara en 
mycket skicklig anatom och undervisade också i kirurgi, även om hans kirur-
giska insatser var ringa.66 

66 Johansson, Henry: Adolf Murray – Uppsalas förste professor i kirurgi. Uppsala medicin-
historiska förening 2010, ss.40–41.
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Greifswald
Greifswalds universitet grundades 1456 och var, efter Pommerns övergång till 
Sverige från 1648 i samband med 30-åriga kriget och i 167 år fram till 1815, det 
äldsta universitet i den svenska väldet. Ända fram till slutet av 1600-talet var 
det enbart svenska teologer och jurister som sökte sig dit. Liksom universi-
teten i Uppsala, Lund och Åbo var Greifswald framför allt seminarium för 
präster. Antalet studenter var också litet. Det största antalet noterades 1647 
med totalt 220 inskrivna, varav 11 svenskar. Vissa år, som 1677, överskred anta-
let professorer antalet studenter. Enligt universitetets statuter från 1545 skulle 
ingen få promoveras till medicine doktor utan att först ha promoverats till 
magister, men den bestämmelsen föll med tiden i glömska. Under perioden 
1740–1770 beräknas minst 25 medicinare ha varit inskrivna vid universitetet. 
Vid en statlig svensk visitation 1799 anges antalet professorer till 14 och stu-
denterna var 60. Under perioden 1700–1790 var i genomsnitt endast 82 stu-
denter per år närvarande samtidigt vid universitetet.67

Svenska medicinstudenter i Greifswald
Den förste medicinare som noteras i de ofullständiga inskrivningsböckerna 
är Petrus Hielm från Dädesjö i Småland. Han var född 1670 och skrevs in vid 
Uppsala universitet 1688 och i Greifswald 24 mars 1697. Efter tre veckor dis-
puterade han för doktorsgraden med en avhandling om hydrofobi. Han blev 
sedan professor i Åbo och dog som rysk krigsfånge i Moskva 1715.68

Medicine studerande Johannes Hogfelt skrevs in i Greifswald 20 februari 
1727. Han återfinns inte i Johan Fredrik Sackléns Sveriges läkare-historia, ifrån 
konung Gustaf I:s till närvarande tid utan dog förmodligen ung.

Jonas Böckman var född 1716 och halvbror till skalden Olof von Dalin. Han 
skrevs in vid universitetet i Halle 31 oktober 1741, men det är osäkert hur 
länge han stannade där. I stället blev han medicine doktor i Uppsala 1744 och 
professor och stadsfysikus i Greifswald 1747. Han var känd för ett mycket 
häftigt humör. Han gav 1753 ut en skrift med titeln Inepta judicia de Arthritide 
laxantibus balsamicis retropulsa (Absurda uppfattningar om att bekämpa led-
inflammation med balsamiska laxantia). Carl von Linné skrev 13 juli 1753 till 
Abraham Bäck: 

Har Br. sedt Bökmans tryckta tractat; är icke den emot Archiater Rosén? jag 
tycker mig se honom afbildad; hvad fattas Bökman? den bör ej få wara ibland 
Medicos.

67 Seth, Ivar: Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637–1815. 
Akademisk avhandling 1952, ss. 107, 169 och 270.

68 Ibid, s. 165.



PEREGRINATIO MEDICA

76

Redan före det pommerska kriget, då så många svenskar skulle få doktors-
graden i Greifswald, var Collegium medicum bekymrat över att de som fått 
doktorsgraden där hade otillfredsställande kunskaper. Abraham Bäck skrev 
därför 1755 på Collegiums vägnar ett brev till den medicinska fakulteten i 
Greifswald med dessa synpunkter. Böckman, som då var fakultetens dekanus, 
svarade med ett brev som i självgod högdragenhet söker sin like:

Högädle Herr Archiater

Facultas medica här har i dessa dagar fått ett bref ifrån K. Coll. Medico, som 
är sällsamt både till datum och innehåll. Ty först war det daterat d. 19 februari 
d.å. fast det ej kom hit först i aftons sent. Sedan war det skrefwit på swenska, 
hwilken ingen förstår utom mig; och jag finner mig intet pliktig wara translator 
af widlyftiga, onödiga skrifwelser. När Högsta Öfwerhetens bref till detta lands 
collegier äro altid skrefna på tyska: har facultäten eij orsak att möda sig med 
bref af Collegio medico i andra språk skrefne, än tyska elr Latin. Jag har derföre 
såsom nuwarande Decanus, eij welat giöra det bekandt, till undwikande af oro, 
och till den ändan, en particulier, föreställer Hr Archiatern, att facultäten eij 
kan af Collegio medico hålla till godo någon förmaning i deras angelägnaste 
plickter, som utan grofwaste öfwerträdande af samvets lag och ämbetes eed eij 
kunna försummas, till exempl att wräka doctors-graden åt notoriskt liderliga 
elr med sådant uppförande befläckade ynglingar, att de dymedels försättia sig i 
uselt, oförbätterligit tillstånd. —

Angående deras, som här antagit medicinska graden, befriande från 
examen i Collegio medico, har detta collegium eij behöft mer än följa sens 
commun, till att finna, det Greifswalds academie är likså well Kongel. 
Swenskt université som Uppsala, Lund hwilket af alla Kongel. bref, densamma 
rörande, nogsamt är bekandt. Eij heller må man ignorera, att Kongel. Swenska 
Öfwerheten trädt uti och confirmerat i kraft af Rikslagarnes och Westphaliska 
freden, Regemtz Formen alla rättigheter, som Pommerska Hertingarna och 
Academien haft sinsemellan, i förmåga af hwilka de här i hwarje Facultät 
promoverade eij behöfwde den ringaste confirmation på någon immunit 
privilegia artis exercendae, utan den de fådt af facultät; och ärkienna således 
ingen examinator. Till underdånig wördnad af en Kongel. Fullmakt hade 
och Coll. medic., oförgripel., ej bort titul till wår facultät utesluta Achiaters 
charakteren, som ingen Äreskiändare wågar neka mig med rätta äga; långt 
mindre qui gerunt nomina.

Greifswald 16 may 1755

Jag är med högaktning Högädla Herr Archiaterns hörsammaste tiänare

J. Böckman69

Som man kan förstå av brevet hade skrivelsen från Collegium medicum ingen 
effekt, om ens Böckman visade den för fakulteten.

69 UUB. Brev från Jonas Böckman till Abraham Bäck. Signum Ihre 193.
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Böckman flyttade senare till Sverige och blev 1764 stadsfysikus i Stockholm 
och ledamot av Collegium medicum trots att Linné ansåg att han inte borde 
få vara läkare.

Erik Magnus Lindecrantz skrevs in vid Uppsala universitet 1744 och i Greifs-
wald 1748. Linné skrev om honom i ett brev till Abraham Bäck:

Med[icinae] studiosus Lindcrantz ostrogothus, som warit några åhr i tyskland 
och lärt sig artig anatomien, har bedt mig recommendera sig hos Ill[ustrem] 
Praesidem Regii Collegii till Prosector för nya Anatomiae Professoren. Rosen 
lärer recommenderat unga Schulzen, nog är Lindecrantz så god fast han mindre 
skryter och inbillar sig.70

Lindecrantz fick inte den nya tjänsten utan blev i stället provinsialläkare i 
Västernorrland. Den som fick tjänsten var Roland Martin (se denne). 

Lars Peter Lithander var född omkring 1771 och var samtidig med Fredric 
Georg Krey i Greifswald enligt en anteckning i dennes stambok. En stambok 
var ett slags vänskapsalbum, som främst fördes av studenter vid tyskspråkiga 
universitet. Stamböcker användes i första hand för att samla på hälsningar från 
studenter och professorer.

Lithander studerade veterinärvetenskap hos professor Härnqvist i Skara. 
Han antogs 1808 när kriget mot Norge började som sjukhusläkare vid Västra 
arméen men dog av fältfeber den 29 november 1808.

70 Linnékorrespondensen L1693. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 January 1754 n.s.

Lars Peter Lithanders siluett i Fredric Georg Kreys stambok, UUB.
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Carl Fredrik Zandt var född i Karlskrona 1722 och kom till Greifswald 1745. 
År 1748 disputerade han för doktorsgraden på en avhandling med titeln De 
torminibus infantum lactantium (Om kolik hos barn som ammas). Vid hem-
komsten samma år blev han ledamot i Collegium medicum och praktiserande 
läkare i Stockholm. Han blev sedan guvernementsmedikus i Helsingfors och 
läkare vid Sveaborg tills han utnämndes till provinsialläkare i Helsingland och 
till sist i Tavastehus i Finland.

Anders Niclas Fornander föddes 19 april 1715 i Nötebäck och skrevs in i 
Uppsala 6 augusti 1736. Han försvarade en avhandling 1753 om de botaniska 
utflykterna som han under flera år deltagit i tillsammans med Linné. Avhand-
lingens titel var Herbationes Upsalienses (Upsaliensiska växtexkursioner eller 
herbationer). Han reste 1754 till Greifswald och erövrade där 1755 filosofie 
magistergraden. 

När Fornander kom tillbaka till Uppsala genomgick han de teoretiska och 
praktiska förhören i medicin och blev också medicine doktor 1758. Han ver-
kade sedan i 26 år som brunnsläkare vid Sabbatsbergs fattighus och brunn och 
avled 7 oktober 1794.

Johan Georg Colliander var född i Växjö 1728 och skrevs in vid Uppsala 
universitet 1747. Han fick ett resestipendium av Kungliga sundhetskommis-
sionen och reste först till Wismar och sedan till Greifswald 1752, där han året 
därefter disputerade med avhandlingen Specimen medicum de sudore corrobo-
rante (Medicinskt lärdomsprov om stärkande svettning). Preses var professor 
Jonas Böckman.

Återkommen till Uppsala disputerade Colliander för Linné 7 juni 1757 på 
en avhandling med titeln Dissertatio Medica de Spigelia Anthelmia (Medicinsk 
dissertation om maskrot). Han utsågs till den främste, primus, det året. Året 
därefter utsågs han till provinsialläkare i Kymmenegårds län i Finland. Han 
återvände 1772 till Växjö där han innehade en kombinerad lektors- och pro-
vinsialläkartjänst och han förestod också länslasarettet. Han beskrivs som en 
tystlåten man som hade som valspråk Herbis, non verbis (Med örter, inte med 
ord).

Christian Wollin föddes 1730 och skrevs in vid akademien i Lund 1746. Han 
studerade först orientaliska språk och disputerade pro exercitio på avhand-
lingen De vocibus (Om röster eller Om ord). Under en resa till Greifswald 
blev han där filosofie magister och blev vid återkomsten till Lund linguarum 
orientalium docens 1751. Därefter följde han som informator för unga adelspoj-
kar dessa till Uppsala och bodde då hos Nils Rosén von Rosenstein. De intryck 
han fick gjorde att han skiftade bana och började studera medicin, men också 
fysik och kemi.

Wollin återvände 1758 till Lund där han disputerade och blev medicine 
doktor på avhandlingen De causa (Om orsak). Han gjorde ånyo en studieresa i 
Tyskland men det är inte känt vart han reste. 1761 blev han Lunds förste pro-
fessor i kemi och farmaci och övertog därmed undervisningen i detta ämne 
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från Gustaf Harmens. När Harmens avled 1774 blev Wollin hans efterträdare 
på professuren i medicin. Wollin själv dog 1798. 

Bengt Björnlund var född 6 november 1732 i Ryda församling i Östergöt-
land och blev student 1746 i Uppsala. Där studerade han under sju år filosofi 
och medicin innan han började studera anatomi och kirurgi under Roland 
Martin på Serafimerlasarettet. År 1758 kommenderades han som läkare till 
fältlasarettet i Stralsund. Under ett par månader 1759 reste han till Lund, där 
han disputerade under Gustaf Harmens för medicine doktorsgraden på en 
avhandling De Metastasi materiae febrilis vel Criseos imperfectae (Om metastas 
av febermateria, eller ofullbordade kriser). Tillbaka i Tyskland disputerade 
Björnlund 1761 i Greifswald på en avhandling med titeln Dissertatio sistens 
fundamentum differentiae specificae plantarum verum et falsum (Dissertation 
som framlägger riktiga och felaktiga grunder för specifika skillnader mellan 
växter).

Efter kriget återvände Björnlund till Sverige där han blev ledamot av Col-
legium medicum 1762. I september det året utsågs han till provinsialläkare 
i Björneborg. När Björnlund kom dit fanns där varken apotek, sjukhus eller 
hälsokälla. Han tillverkade själv alla läkemedel som han ordinerade sina pa-
tienter och nötkreaturen, som också tillhörde hans ansvarsområde. Björnlunds 
rödsotsdroppar användes i trakten ända in på 1850-talet. Han utförde också 
det första kejsarsnittet i Finland 1775, det skulle sedan dröja 90 år innan nästa 
kejsarsnitt utfördes. Fostret var redan dött och operationen gjordes för att räd-
da moderns liv, men hon dog på andra dagen. Efter att Björnlund tjänstgjort 50 
år i Björneborg beviljade den ryske kejsaren honom avsked med pension och 
han utnämndes också till riddare av Vladimirorden i 4:e klass. År 1797 publi-
cerade Björnlund en bok i Åbo med titeln Materia medica selecta och 1805 en 
översättning från latin av Hippokrates Aforismer. Han dog 6 december 1815.

Christian Daniel Wilcke disputerade för Linné 1760 på avhandlingen De 
politica naturae (Om nyttan av sexualsystemet i medicinen) och reste därefter 
till Greifswald och disputerade 25 september 1764 De usu systematis sexualis 
in medicina (Om nyttan av sexualsystemet i medicinen). Han saknas i univer-
sitetets inskrivningsmatrikel. Wilcke blev sedan stadsläkare i Norrköping, där 
han dog 26 februari 1788.

Inte alla medicinstudenter i Greifswald blev läkare. Efter att ha studerat 
medicin för Linné i Uppsala 1753–1754 begav sig Peter Adolf Hall tillsammans 
med sin bror till Greifswald för att studera medicin. Han fängslades emellertid 
mera av den konst han såg och blev efter konststudier i Berlin och Hamburg i 
stället en av Sveriges främsta minatyrmålare. 

År 1750 hade Böckman en enda student att undervisa – Laurentius Gumae-
lius. Han promoverades 1753 efter att ha disputerat på avhandlingen De morbil-
lis och återvände till Sverige där hans doktorsdiplom dock inte accepterades. 
Böckman skrev till Abraham Bäck och klagade:
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Jag har troligen förmant Gumaelius, att uppwachta Hr Archiatern och besöka 
lazarettet. Han försäkrar sig det hafwa giordt, men ärfarit sådan ogunst och 
swåra förewitelser att han nogsamt från widare försök blifvit rebuterad. (För-
låt mig att jag af egen erfarenhet har anledning till att tro det). Jag lämnar det 
derhän; men så mycket wet jag, att han ingalunda drar sig undan för alt, hwad 
som skiäligen åstundas, när honom skier samma wänlighet, som herrar promo-
tis Upsalensibus.

Tillhåller Hr Archiatern de öfriga Medicos, att bemöta Gumaelio med 
skyldig wänlighet och ej påbörda honom förneka sin gradum och fara till 
Upsala, att studera på nytt igen, ej heller för sin egen del handterar honom 
som hittills med hårda ord och owenlig imperieusite, så wägrar han eij sin 
tjänst wid lazarettet: Elliest förnimmer jag nog wara sandt hwad jag hittills 
förmodadt att honom, som mig tillförene, endast warit ämnadt persecution. 
Men det ena kan lyckas så, som det andra.71

Sannolikt berodde emellertid Collegium medicums motstånd mot Guma-
elius mest på att han uppträdde på ett utmanande sätt, han hade ”genom ett 
oförsiktigt uppförande jämte försummelse och ostadighet gått miste om dess 
förtroende”.

Linné klagade i ett brev till Abraham Bäck 27 mars 1764 över alla som fått 
doktorsgraden i Greifswald.

Alla de, som ej blifwa Doctorer hos oss, gå till Gripswald, som Petersen, 
Ramström &c. och 3:ne äro nu på vägen, som wij ej kunna släppa fram att gå 
samma genwäg; på slutet gå alle. Renaste wägen wore när Collegium ser sig 
få owürdiga Doctorer, att examinera dem ifrån Gripswald allesammans; ap-
probera de skickelige, improbera andra. När man giör i sin tjenst till publici 
nytta och inbyggarnes säkerhet det som gagnar, är man ej så lätt att angripas 
och har publicum på sin sida.72

Linné och den medicinska fakulteten i Uppsala var emellertid inte helt fläck-
fria i det här avseendet. Året därefter, 1765, när den blivande Gustav III som 
kronprins var kansler gjorde han Linné d.y. till medicine doktor fast han inte 
hade några vetenskapliga meriter. Det har gjorts antydningar om att fadern låg 
bakom detta. Utländska Linnélärjungar som kom till Uppsala och ville pro-
moveras fick ofta dispens från de krav som gällde för svenskar.73

En faktor som påverkade tillflödet av studerande till Greifswald var att det 
var fem à sex gånger dyrare att disputera i Uppsala. En rent tillfällig situation, 
som många svenskar utnyttjade, uppkom vid det pommerska kriget 1757–1762. 
Många fältskärer och fältpredikanter passade då på att förvärva en doktors-
grad i Greifswald.

71 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668–1812. Helsingfors 
1891–1893, del 1 s. 475.

72 Linnékorrespondensen L3377. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 March 1764 n.s.
73 Nevéus, Torgny: En akademisk festsed och dess utveckling. Uppsala 1988, s. 28.
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En sådan var Johan Gustaf Siefvert, som var regementsfältskär vid Söder-
manlands regemente. Hans far med samma namn var också regementsfält-
skär vid regementet. År 1743 sattes han i lära hos överdirektören i Kirurgiska 
societeten Herman Schützer. Efter att ha examinerats av några regements-
fältskärer i Sveaborg, dit han kommenderats, reste han till Holland, England 
och Frankrike för vidare studier. Han disputerade i Greifswald 1761 på en 
avhandling med titeln Dissertatio medica inauguralis de doloribus & tumoribus 
hypochondrii sinistri lieni immerito saepius adscriptis (Offentlig medicinsk dis-
sertation om smärtor och svullnader i vänstra hypokondriet, vilka ofta oför-
tjänt skylls på mjälten). 

Johan Victor Siefvert disputerade 1759 i Uppsala för Linné med en avhand-
ling Aer Habitabilis (Beboelig luft eller kanske snarare beboeligt klimat). Jo-
han Victor var inte släkt med Johan Gustaf Siefvert. Han tjänstgjorde sedan 
som lasarettsmedikus vid arméns sjukhus i Pommern där han 1762 disputerade 
i Greifswald med avhandlingen De esculentorum e regno vegetabili salubritate 
(Om de hälsosamma egenskaperna hos föda från växtriket). När han återvänt 
till Sverige begärde han att bli examinerad av Collegium medicum. Examen 
ägde rum 8 november 1765 inför Abraham Bäck. Han blev sedan provinsial-
läkare i Skaraborgs län. 

Henrik Zetterberg var född 1726 i Östergötland och studerade först medicin 
i Uppsala. Han tillråddes av Nils Rosén von Rosenstein att lära sig kirurgi, 
vilken han gjorde hos regementsfältskären Siefvert d.ä. i Nyköping. Därefter 
reste han till Berlin för studier i anatomi och förlossningskonst hos Johann 
Friedrich Meckel d.ä. Han disputerade sedan 1756 i Greifswald på Theses mis-
cellaneae medicae inaugurales (Blandade medicinska teser att offentligt fram-
läggas) och besökte sedan tillsammans med Johan Victor Siefvert andra tyska 
universitet innan han återvände till Sverige, där han 1764 utsågs till provinsi-
almedikus i Södermanland.

Johan Eberhard Voigtländer föddes i Uppsala 1698 och studerade kirurgi i 
Stockholm från 1716. Han blev sedan regementsfältskär vid Upplands rege-
mente 1718, men gav sig redan året därefter ut på en resa till Tyskland, Hol-
land, Portugal, Spanien och England.

Efter att ha undergått förhör i Kirurgiska societeten blev Voigtländer 1725 
stadsfältskär och förlossningsläkare i Uppsala och 1729 regementsfältskär vid 
Kungliga Upplands regemente. År 1745 utnämndes han till hovmedikus och 
till assessor 1757. Det året följde han med regementet till Pommern. 

Linné skriver om Voigtländer i Nemesis Divina 

Voigtländer, Regementsfältschiär i Upsala, öfwersittare, full och förtretad 
swär, att den första han råkade skulle han renna wärian igenom; råkar sin wän 
Cedercrona (sedan riddarhusfischal), sticker honom twärt igenom bröstet, men 
öfwer allas förmodan curerar honom. Han kiörde altid som rasande Jehu på 
Upsala gator; engång kiörer arm och lår af en fattig academie karl, som sedan 
all sin tid tigde pengar utanför Kyronii hörn. Voigtländer commenderas 1760 
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till Pomeren, en häst schenar med honom, att han bryter af låret på 2 ställen. 
Låret blifwer illa reponerat, får wärk; brytes åter af genom hans ostadighet, att 
han hemkomen måste hålla [sig] wid sängen i wärk. Half restituerad går doch 
på jacht, får slag, dör och den krymplige academie drängen ser honom bäras 
till grafwen.[Kyronii hörn var uppkallat efter den krogs som drevs av källar-
mästare Nils Kyronius vid Gillbergska genomfarten vid Fyristorg i Uppsala].74

Henrik Julius Voigtländer föddes 8 mars 1733 och var son till Johan Eberhard. 
Han blev fältskärsgesäll 1757 och sändes sedan till Pommern där han dispu-
terade i Greifswald 1760 på avhandlingen Specimen inaugurale medicum de 
causis quibusdam partum difficilem producentibus (Offentligt medicinskt lär-
domsprov om några orsaker till svår förlossning). Nils Åman skrev om honom 
från Greifswald den 28 november 1760 till Abraham Bäck 

Det blir nu snart nödigt, at Doctorerne tänka på at blifva fältskärer, sedan 
regements- och kompagniefältskärer låta giöra sig till doctorer. Greifswalds 
Academie ha nyss hedrat sig därigenom att de gjordt unge Voigtlender till doc-
tor och 2:ne fältskärsgesäller vid artilleriet hålla nu på at accordera om hatten. 
Det faller oss svårt att hafwa sådana vederlikar.75

Med unge Voigtlender avses Henrik Julius Voigtländer. Åman var medicine 
doktor och senare prosektor i Stockholm och till slut lektor i naturalhistoria i 
Härnösand. Hans brev visar både på de konflikter som rådde mellan medici-
nare och fältskärer vid den här tiden och på hur man betraktade Greifswalds 
universitets lättvindiga sätt att förläna doktorsvärdigheten.

Arvid Faxe föddes i Skabersjö 7 september 1733 och skrevs in i Lund redan 
27 juni 1741. Han disputerade pro exercitio 1753 med Harmens som preses på 
avhandlingen De varietate remediorum solarium (Om olikheter hos guldhaltiga 
läkemedel. Solarius, ’sol-’, tycks beteckna läkemedel som innehåller, eller är 
överdragna med, guld). Året därefter begav han sig på en studieresa till Gre-
ifswald, Frankfurt an der Oder och Berlin. Under tiden var han också medikus 
vid preussiska hovstaten och deltog i fälttåget i Sachsen och Schlesien. Vid 
hemkomsten blev han anatomie prosektor i Lund och medicine doktor 22 
mars 1760 på avhandlingen De empyematis felici per metastasin curatione (Om 
en varbildnings lyckosamma botande genom metastas) under professor Rosen-
blad. Efter att ha varit provinsialmedikus i Blekinge blev han amiralitetsme-
dikus i Karlskrona och gjorde som sådan stora insatser under den förödande 
epidemi som drabbade flottan under det ryska kriget 1788–1790. Han avled av 
stenplågor 1793.

74 Fries, Elias och Fries, Thore Magnus: Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis Devina. 
Uppsala 1878, s. 57.

75 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668–1812. Helsingfors 
1891–1893, del 1 s. 493.
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Johan Gustaf Wollrath föddes 1736 i Kila socken i Närke och kom som 
student till Uppsala 1750. Han disputerade för Linné 1754 på avhandlingen De 
horticultura academica (Om den akademiska trädgårdskonsten), som Wollrath 
själv översatte till svenska 1774. Sedan han blivit medicine licentiat följde han 
den svenska armén 1758 till Pommern och tjänstgjorde till krigets slut som 
sjukhusläkare. Han förklarades 1760 för medicine doktor i Uppsala.

Sedan Wollrath kommit hem blev han från 1763 provinsialläkare i Koppar-
bergs län och från 1767 gruvläkare i Falun. På grund av återkommande sinnes-
svaghet avgick han 1779 och avled den 26 februari 1791.

Lars Magnus von Bergen föddes 11 mars 1735 i Frillestad i Skåne. Från 1750 
fick han enskild undervisning hos en regementsfältskär i Malmö och kom 
1753 till Stockholm där han deltog i anatomiska dissektioner. År 1757 följde 
han som kirurg med Svea artilleri till Pommern. När han kom tillbaka till 
Sverige i januari 1761 skrevs han in som student i Lund och förkovrade sig 
där ytterligare i anatomi. Han återvände sedan till Tyskland och efter en tids 
vistelse i Berlin reste han till Greifswald, där han blev medicine doktor på en 
avhandling Observationes Medico-practicae (Iakttagelser i den praktiska medi-
cinen). Efter hemkomsten tjänstgjorde han en tid på Serafimerlasarettet och 
blev därefter kallad till att vara stadsmedikus i Helsingborg, men han var 
mycket kontroversiell:

Tillkallade ståndspersoner och civilbetjänter kunde tänka sig även någon an-
nan än von Bergen som stadsfysikus och ansåg att lönen borde vara 200 daler 
smt. Genom ett par fullmäktige skulle de bli representerade på den allmänna 
rådstuga, där ärendet slutligt skulle avgöras. Denna rådstuga hölls i december 
1763. Meningarna var delade och ärendet avgjordes genom votering. Resultatet 
blev att Lorents [Lars] Magnus von Bergen utsågs till Helsingborgs förste stad-
släkare med en årslön på 200 daler smt fr. o. m. början av år 1764. Han skulle 
först i Stockholm skaffa sig de erforderliga kompetensbevisen hos Collegium 
Medicorum. Staden bekostade hans nedresa och han tillträdde tjänsten i ok-
tober 1764. Med tiden började man i staden bli missnöjd med von Bergens sätt 
att sköta sin tjänst. Bl.a. hade han varit oanträffbar, när man behövt hans hjälp. 
År 1774 förklarade borgerskapets äldste öppet att man förlorat förtroendet för 
honom, och häri instämde en del ståndspersoner som också hotade med att 
inte längre betala några bidrag till hans avlöning. von Bergen erbjöd sig då att 
avstå från sin lön, om han fick njuta lindring i stadsskatten i stället. Magistraten 
överlämnade hela ärendet till landshövdingeämbetets prövning och dess utslag 
lydde på att tjänsten kunde dras in och lönen innehållas, om magistrat och 
borgerskap fann detta lämpligt.76

von Bergen överklagade till Kungl. Maj:t., som i sitt utslag 1775 bestämde att 
han skulle få behålla lönen. Han var sjuklig och dog 1797.

Christian Fredrik Herbst skrevs in som student i Lund 1739 och studerade 
medicin under professorerna Johan Jacob von Döbeln och Gustaf Harmens. 

76 Johannesson, Gösta: Hälsingborgs historia. 1979, vol 5: 2, s.162.
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Efter att under ett halvt år ha vistats i Köpenhamn kom han till Stockholm. 
Där blev han läkare för överståthållaren baron Rutger Fuchs under dennes 
långvariga sjukdom. Baronen var mycket nöjd med hans vård och skänkte 
honom en större summa pengar som gjorde att han kunde resa till Berlin och 
senare också till Greifswald, där han den 24 maj 1757 disputerade på en av-
handling med titeln Quo tenuitas sanguinis, morborum caussa temere accusata 
sistitur ([”Dissertation” e.dyl.] vari det hävdas att tunt blod utan skäl påstås 
orsaka sjukdom). Han var kvar i Pommern så länge kriget pågick. När han kom 
hem blev han stadsläkare i Malmö, där han dog 1767. 

Gabriel Lund föddes i Ystad 2 oktober 1726 och sattes som trettonåring i 
apotekarlära. Den utbildningen fortsatte i Stockholm till 1747 då han skrev in 
sig vid Lunds universitet. Efter fyra års medicinska studier reste han till Gre-
ifswald som informator åt ett par adelsynglingar. Han reste sedan vidare till 
Köpenhamn, där han vistades ett par år, vidare till Holland och slutligen till 
Paris, innan han återvände till Stockholm 1758. Där blev han fattigläkare på 
Södermalm. Under ett nytt kort besök i Greifswald disputerade han i novem-
ber 1760 på avhandlingen Sistens experimenta usum spiritus vini mercurialis 
illustrantia ([”Dissertation” e.dyl.] som lägger fram experiment (eller erfaren-
heter), vilka illustrerar användningen av vinsprit med kvicksilver. Möjligen 
kan mercurialis istället syfta på 1500-talsläkaren Hieronymus Mercurialis 
(1530–1606)). Lund genomgick sedan föreskriven examination av Collegium 
medicum och blev praktiserande läkare i Stockholm, där han dog 12 februari 
1795.

Birger Martin Hall föddes 1741 i Borås och sändes 1753 till Uppsala där han 
studerade naturalhistoria under Linné. Tillsammans med sin äldre bror Peter 
Adolf Hall reste han 1755 till Greifswald för att studera medicin. Brodern av-
bröt emellertid sina studier och blev sedan en berömd miniatyrmålare. Själv 
begav han sig till Berlin och studerade anatomi under Johann Friedrich Meckel 
d.ä. På grund av kriget kunde han inte stanna i Berlin, utan reste till Hamburg 
där han fortsatte sina studier till 1759, då han begav sig tillbaka till Uppsala.

År 1763 disputerade Hall under Linné på avhandlingen Nectaria florum. 
Han gav 1778 ut en egen översättning av den under titeln Om blomstrens 
honungs-hus. Det är den första detaljerade beskrivningen av nektarkörtlar i 
blommor. Han fullgjorde sedan den föreskrivna tjänstgöringen på Serafimer-
lasarettet i Stockholm och återvände till Uppsala 1766, Där disputerade han 
1768 för doktorsgraden för Jonas Sidrén med en avhandling om ängslan och 
ångest: Dissertatio sistens Symptomatum febrilium partem secundam, de anxie-
tate (Dissertation som avhandlar febersymptomen, om oro, andra delen).

Efter att ha skickats av Collegium medicum till olika orter Södermanland, 
Östergötland och Uppland vid sjukdomsutbrott utnämndes Hall 1773 till pro-
vincialläkare i Västmanland där han verkade tills han på grund av sjukdom 
avgick 1793, men han avled först 1815. Han bidrog mycket till inrättandet av 
Västerås lasarett 1776.
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Hall var en ivrig naturforskare och efterlämnade ett stort herbarium och 
en samlig manuskript, som systematiskt beskrev svampar. Hans studiekamrat 
Carl Peter Thunberg namngav ett släkte i familjen ärtväxter efter honom. Det 
bär namnet Hallia och omfattar 25 arter. 

Erik Torner kom till Uppsala 1749 och disputerade pro exercitio för Linné 
på avhandlingen Centuria II plantarum (Två hundratal växter). År 1757 reste 
han till Greifswald för att ta medicine doktorsgraden, men måste återvända 
hem när den preussiska armén kom. Efter att ha varit fattigläkare i Stockholm 
några år återvände han till Greifswald och disputerade i november 1760 på 
avhandlingen Specimen pharmacopoeae pauperum (Lärdomsprov rörande far-
makopén för fattiga). Han blev sedan stads- och bergsläkare i Nora, men avled, 
endast 36 år gammal, den 25 april 1767. Sacklén skriver om honom att ”han var 
fallen för bekvämlighet och glada Sällskaper och hade ej synnerligen förtro-
ende i sin praktik”.

Gustav Jacob Carlbohm föddes 1731 i Stockholm och skrevs som femtonår-
ing in i Uppsala. Han disputerade pro exercitio för Linné 1753 på avhandlingen 
Censura medicamentorum simplicium vegetabilium (Mönstring eller värdering 
av enkla läkemedel från växtriket). Därefter fortsatte han sina medicinska 
studier i Uppsala tills han 1756 reste till Tyskland. Vid jubelfesten med an-
ledning av universitetets 300-årsjubileum 11 oktober 1756 disputerade han i 
Greifswald på avhandlingen Pathologia practica (Praktisk patologi). Carlbohm 
fortsatte sedan till Paris för vidare studier. Redan före utresan hade han hostat 
blod och tillståndet förvärrades så att han avled i Paris 1758.77

Johannes Pfeiffer var född 1731 och disputerade 1755 för Linné på avhand-
lingen De fungo melitensi (Om den maltesiska svampen). Han reste sedan till 
Greifswald där han blev magister 18 oktober 1756. År 1772 blev han stads-
fysikus i Gävle men lämnade redan året därpå tjänsten och köpte i stället 
konkursboet efter direktör Wilhelm Mommas tryckeri, som han sedan drev i 
29 år. I köpet ingick den inkomstbringande tidningen Dagligt Allehanda. Han 
gav bland annat ut band tre till tolv av Veckoskrift för Läkare och Naturforskare.

Petrus Jerlin disputerade för Linné 1760 på en avhandling med titeln Macel-
lum olitorium (Grönsaksmarknaden, handlar dock om den medicinska nyttan 
av grönsaker). Han skrevs sedan in vid Greifswalds universitet 3 januari 1769 
och blev medicine doktor där samma år. Efter hemkomsten till Sverige blev 
han läkare i Stockholm där han dog 1773.

Johan Elias Sjöström föddes i Stockholm 1735 och studerade kirurgi under 
Olof af Acrels ledning och var underkirurg vid Serafimerlasarettet 1757 till 
1760. Med stöd av ett stipendium från Kirurgiska societeten reste han 1760 till 
Paris, Berlin och Greifswald, där han disputerade på en avhandling med titeln 
Positiones nonnullae e variis Medicine partibus depromptae (Åtskilliga punkter 
hämtade från olika delar av medicinen). Så snart han kom hem till Stockholm 

77 Nachrichten von jetzt lebenden Aerzten und Naturforschern, Leipzig 1773, s. 158.
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började han praktisera med god framgång, men dog 1762. Han ansågs kunnat 
ha blivit en stor kirurg om han fått leva.

Johan Treuer var född 1721 och studerade först vid Uppsala akademi men 
övergick sedan till kirurgi i Stockholm. Han följde Närkes och Wärmlands 
regemente till kriget i Pommern. Den 10 juni 1762 disputerade han på en av-
handling med titeln De cauta gingivarum incisione tempore dentitionis infantum 
difficilis instituenda (Om att företa ett försiktigt uppskärande av tandköttet 
vid besvärlig tandsprickning hos barn) och promoverades till medicine dok-
tor. Vid hemkomsten blev han stadsfysikus och kirurg i Askersund, men dog 
redan 22 september 1764.

Peter Petersson Bremer, född 1731, disputerade för Linné 1755 på Somnus 
plantarum (Plantornas sömn). Han sändes därefter som lasarettsmedikus till 
armén i Pommern, men reste då också till Berlin för studier och vidare till 
Greifswald, där han skrevs in i början av 1760-talet. Någon ny avhandling 
verkar han dock inte ha skrivit där. Under hemresan 1762 ådrog han sig en svår 
förkylning, som övergick till lungsot som förorsakade hans död 1765 i Hudiks-
vall, där han praktiserade som läkare.

Bremers avhandling Somnus plantarum har citerats många gånger i botanisk 
litteratur och uppmärksammades till exempel i ett brev från direktören för 
Royal botanical gardens, Kew, Joseph Dalton Hooker till Charles Darwin 30 
augusti 1873.78

Augustin Eberstein var född i Malmö 1726 som son till en regementskirurg. 
Efter undervisning i kirurgi tjänstgjorde Augustin som lasarettsfältskär vid 
armén i Pommern från 1757 till krigets slut. Han skrevs in 6 juli 1763 vid 
Greifswalds universitet, men någon avhandling verkar han inte ha skrivit. I 
inskrivningsmatrikeln står namnet Abraham Eberstein, men någon med det 
namnet har inte hittats under den aktuella tiden. Från 1775 tjänstgjorde han 
som kastellkirurg vid Vaxholms fästning och omkom där genom drunkning 
10 augusti 1789.

Johan Pihlgren var född 13 april 1735 och disputerade under Linné 1759 med 
De senio Salomoneo (Om Salomos ålderdom) och undergick 1760 examen i jus 
publicum. Det var en examen som infördes 9 januari 1759 med förhör i svensk 
statsrätt – jus publicum patriae – men redan 1772 togs denna examen bort. 
Han reste sedan till Greifswald där han avlade magisterexamen 21 juni 1761, 
men han verkar inte ha disputerat för doktorsgraden där. Sedan fullföljde han 
sina medicinska studier i Uppsala och, som det står i Sackléns läkarhistoria, 
”belönades för sin bepröfvade skicklighet med Doktorshatten vid Promotio-
nen i Upsala d. 11 Novemb. 1768”.79 Linné kallade honom ”Medicus pauper[is] 
Holmens[is] och förswarlig” i ett brev till Abraham Bäck. Han blev läkare i 

78 Burkhardt, Frederick et al.: The correspondence of Charles Darwin. Cambridge 2014.
79 Linnékorrespondensen L4132. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 November 1768 n.s.
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Stockholm där han med framgång ägnade sig åt koppympning. Han dog i röt-
feber 1782, endast 46 år gammal.

Zackarias Falck skrevs in i Greifswald 29 mars 1766 och disputerade snart 
därefter på avhandlingen De nephrostomia (Om nefrostomi). Han blev stads-
fältskär i Söderköping.

Johannes von Cölln var född 1725 och disputerade för Linné 1757 med Dis-
sertatio medico-botanica sistens specifica Canadensium, quae, consensu ampliss 
(Medicinsk-botanisk dissertation som framlägger specifika läkemedel hos ka-
nadensarna, vilken, med tillstånd av...). Efter att ha varit militärläkare i Pom-
mern skrevs han in vid universitetet i Greifswald 6 juli 1763 och disputerade 
samma år. Han blev sedan efter examen inför Collegium medicum provinsial-
läkare i Skaraborg. Avhandlingen har inte hittats.

Lars Gumaelius föddes i Byarum i Jönköpings län 16 juni 1727 och skrevs 
in som student i Lund 1742 för att läsa teologi, filosofi, grekiska och hebreiska 
men även fysik, kemi och matematik. År 1746 reste han till Greifswald för 
fortsatta teologiska studier, men växlade 1747 till medicin. Redan samma år 
disputerade han för professor Christian Stephan Scheffel med avhandlingen 
De vi atque efficacia diaetae et remediorum stomachicorum in curandis morbis 
chronicis (Om dietens och magläkemedels egenskaper och verkan vid botan-
det av kroniska sjukdomar). Ytterligare en avhandling publicerades det året: 
De pileo magisteriali libertatis indice (Om magisterhatten). År 1750 utkom un-
der Scheffels presidium De pyromania (Om pyromani, som dock inte betyder 
det samma som idag) och slutligen gradualavhandlingen De morbillis (Om 
mässling) med Böckman som preses.

Lars Gumaelius praktiserade en tid som läkare i Stockholm och i Småland 
innan han 1755 blev provinsialläkare i Kymmenegårds län i Finland, men en 
hetsig feber ändade hans liv redan den 8 augusti 1757.

Henrik Christian Daniel Wilcke föddes 1739 i Stockholm och skrevs in som 
student i Uppsala 1755, där han 1764 disputerade på en avhandling med titeln 
De angina infantum in patria, recentioribus annis observata (Om angina hos 
spädbarn i fäderneslandet, iakttagen under senare år). Omedelbart därefter 
begav han sig ut på en utrikes resa och besökte först Greifswald, där han1764 
disputerade på De usu systematis sexualisin medicina (Om nyttan av sexual-
systemet i medicinen). Därefter besökte han Göttingen och Wien innan han 
vände hem för att bli praktiserande läkare i Stockholm. År 1770 blev han 
stadsfysikus i Norrköping. En konvulsivisk andtäppa gjorde att han hastigt 
avled 26 februari 1788.

Christian Ludvig Ramström föddes 26 januari 1740 och studerade först ki-
rurgi för sin far, överdirektören Mathias Ramström. Han reste 1758 till Upp-
sala där han 1759 disputerade för Linné på avhandlingen De Generatione ambi-
gena (Om självalstring). Han reste sedan till Greifswald och blev där medicine 
doktor 1763. Därefter begav han sig till Paris och studerade särskilt förloss-
ningskonst.
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När Ramström återvänt till Sverige blev han ledamot av Collegium medi-
cum och ägnade sig framför allt åt obstetrik. Han grundade 1774 det privata 
barnsängshuset Pro Patria, vars föreståndare han blev. Han avled 1782, sanno-
likt i komplikationer från ett subduralhematom efter ett slag mot huvudet sex 
år tidigare. Pro Patria lades ner först 1951.

En av dem som var mest framgångsrik av alla svenska medicinare som stu-
derat i Greifswald var Lars Christian Tingstadius. Han föddes 1750 och sändes 

10 år gammal till Uppsala där han vid 15 års 
ålder började studera medicin för Linné. Åt-
följd av en äldre bror begav han sig 1768 till 
Greifswald, där han samma år som artonår-
ing disputerade på en avhandling med titeln 
De duplici ritu expositionis aegrotorum in vias 
publicas et incubationis ... eorundem in templis 
medelae adipiscendae (Om de två sedvänjorna 
att sätta ut sjuka vid allmänna vägar, samt att 
låta dem ligga i templen för att söka bot). Un-
der tiden i Greifswald hade han ett album, 
där lärare och studiekamrater fick skriva in 
sina hälsningar.80 När han återkom till Sverige 
följde han under tre år Roland Martins före-
läsningar i anatomi samtidigt som han deltog 

i praktisk kirurgisk verksamhet vid Serafimerlasarettet och Allmänna barn-
bördshuset.

Hösten 1774 disputerade Tingstadius i Lund på en avhandling med titeln 
De tympanitide intestinalis (Om tympanism i inälvorna). Han kallades sedan 
på Martins förslag till prosektor vid Theatrum anatomicum i Stockholm och 
1779 som dennes efterträdare som anatomiae och chirurgiae professor. Vid 34 
års ålder, 1783, drabbades han av en långvarig feber som angrep det ena öga 
med blindhet som följd. Han drabbades också av sjukdom i de flesta leder, 
vilket gjorde att han endast kunde förflytta sig med hjälp av kryckor. På grund 
av sjukdom beviljades han avsked med pension 1793, men fortsatte med sin 
stora privata praktik. Bland hans patienter fanns hertig Fredrik Adolf, bror till 
Gustav III och Karl XIII. Fredrik Adolf dog 1803 i Montpellier där Tingstadius 
1802 invalts som ledamot i Läkaresocieteten. 1811 kallades han till hedersle-
damot av Kungliga Sundhetskommissionen. Han hade köpt egendomen Vik 
nära Nyköping dit han flyttade 1810 och blev då ledamot i lasarettsdirektio-
nen i Nyköpings län. Kungen tilldelade honom 1814 medicinalråds namn och 
värdighet.

80 Fehr, Isak: L. C. Tingstadii album. Bidrag till Södermanlands äldre kultur. Strängnäs 1921, 
ss. 33–51.

Lars C. Tingstadius. Gravyr, 
UUB.
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En framgångsrik karriär gjorde också Johan Christian Wittkoph, som var 
född 7 februari 1739 i Stockholm. Eftersom modern dött när han var fyra år 
gammal uppfostrades han hos en släkting, stadskirurgen Gerhard Boltenha-
gen. Boltenhagen hade bland annat varit lärare för Olof af Acrel som kallats 
den svenska kirurgins fader. 

Wittkoph lärde sig kirurgins grunder av Boltenhagen och af Acrel. År 1757 
antogs han som garçon de chirurgie vid den franska arméns lasarett i Hanno-
ver. Där stannade han bara ett par månader tills han i november anställdes som 
fältskär vid svenska arméns fältlasarett i Anklam i Landkreis Vorpommern-
Greifswald. 1758 fick han av Kirurgiska societeten i Stockholm ett kungligt 
resestipendium på två år.

Wittkoph reste då till Strasbourg och Paris, där han vidareutbildade sig hos 
tidens ledande kirurger. På vägen hem reste han via Holland. I Stockholm fick 
han genast tjänst som underfältskär vid Serafimerlasarettet, där han stannade 
till 1763. Då följde han med den spanske ambassadören som dess medikus till 
Ryssland och London. Han vistades sedan tre år i Ryssland innan han följde 
ambassadören till Madrid, Lissabon, London och till Stralsund, där han blev 
praktiserande läkare. Han skrevs in vid Greifswalds universitet 27 mars 1772 
och disputerade 10 maj 1773 på en avhandling med titeln De necessitate uteri 
constitutionem rite inqviranda, ad abortum praecavendum (Om vikten av att på 
rätta sättet undersöka livmoderns tillstånd för att undvika missfall).

När Gustav III 1780 under en resa till Spa insjuknade i den lilla staden 
Damgarten i något som kan ha varit en lunginflammation konsulterades Witt-
koph. Som belöning för sina råd erhöll han professors fullmakt och en emalje-
rad gulddosa. Han utnämndes också till regementsläkare vid Östgöta kavalleri 
och 1790 till förste fältkirurg vid Arméns sjukhus i Karlskrona i samband med 
de svåra epidemier som utbrutit under kungens ryska krig.

Ett kungligt brev från 1765 förbjöd läkare att äga och driva apotek. Trots 
det ansökte Wittkoph i ett på franska skrivet brev om tillstånd att inneha ett 
apotek, men hans ansökan avstyrktes av Collegium medicum och avslogs av 
kungen 8 december samma år. Sacklén skriver om honom att ”han var för-
öfrigt ej utan sin förtjänst och derjemte en mycket Gudfruktig man”.

Pehr Fredric Lenngren föddes 11 juli 1747 på Hargs pappersbruk vid Nykö-
ping. Han började som lärling hos stadsfältskären Christian Wilhelm Stützer i 
Stockholm 1763. Från 1769 till 1773 var han underfältskär vid Serafimerlasaret-
tet och senare regementsfältskär vid Andra gardet. Under en resa till Tyskland 
blev han 4 november 1791 medicine doktor i Greifswald. Han är inte införd i 
universitetets matrikel och avhandlingens titel är inte känd. Han blev sedan 
fattigläkare i Stockholm och hade den medicinska tillsynen vid den Werner-
ska brunnsinrättningen i Stockholm, ett ansvar som omkring 1803 övertogs av 
Jöns Jacob Berzelius. Han avled 15 september 1805.

Sven Anders Hedin föddes 19 augusti 1750 i Skatelöv i Småland och kom 
1769 till Uppsala, där han disputerade för Linné 1772 på avhandlingen De fraga 
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vesca (Om smultron) och 1775 på Canones medici (Medicinska rättesnören) 
och promoverades till medicine doktor. När Abraham Bäck bad sin gode vän 
Linné om anvisning på en lämplig vårdare för sin lungsiktige son Carl rekom-
menderade denne Hedin. Bäck blev hans gynnare som skaffade honom befatt-
ningen som hovmedikus i maj 1778. I november samma år gav han sig ut på en 
resa till Hamburg, Altona och Greifswald.

Vid Linné d.y.:s död ville Hedin bli dennes efterträdare som professor i 
Uppsala, men hade en bättre meriterad konkurrent i sin vän Carl Peter Thun-
berg. Vid ytterligare fyra tillfällen sökte han förgäves att bli professor vid olika 
medicinska fakulteter. Hedin följde den samtida medicinska litteraturen och 
stod som utgivare av inte mindre än tre olika tidskrifter, i vilka han själv med-
arbetade både som översättare och artikelförfattare. Tidvis stöddes han eko-
nomiskt av myndigheterna och tidskrifterna fyllde en viktig uppgift särskilt 
under början av 1800-talet. I broschyrer propagerade han för bröstuppfödning 
och vaccinering. Han gav ut en läkarhandbok till handledning framför allt för 
prästerna, vilka liksom även klockarna enligt hans åsikt borde vara kunniga i 
elementär hälsovård.

Hedin var ingen framstående medicinsk föregångsman, men genom sina 
goda förbindelser till kungahuset kunde han gynna andra läkare. Han var före-
ståndare vid Medevi hälsobrunn och hade lärt känna Jöns Jacob Berzelius när 
denne vikarierade som brunnsläkare i Medevi. Hedin lyckades få Berzelius ac-
cepterad som vikarierande läkare hos kungafamlijen på Drottningholm. Även 
senare använde han sitt inflytande för att stödja Berzelius. Hedin avled 1821.81

Lars Timeon Grönberg föddes i Linköping 9 januari 1761 och studerade i 
Uppsala i fem år innan han 1782 reste till Greifswald. Där disputerade han 
samma år på en avhandling De horto Gryphico (Om [den botaniska] trädgården 
i Greifswald). Han fortsatte sedan till Jena, där han blev medicine doktor 1783. 
Hemkommen slog han sig ner som läkare i Linköping där han dog 20 juni 1790, 
endast 30 år gammal. Sitt herbarium med över 3000 växter skänkte han till 
Linköpings läroverk.

Eric Olander föddes i Linderyd 27 januari 1766 och skrevs in vid Lunds 
universitet 16 oktober 1787. Efter tre år begav han sig till Greifswald och dis-
puterade där 19 september 1791 på en avhandling med titeln Theses miscell-
aneae (Blandade teser) vid filosofiska fakulteten. Återkommen till Lund blev 
han medicine kandidat och studerade sedan en tid i Köpenhamn. I juni 1794 
disputerade han i Lund med avhandlingen De colica spasmodica (Om kolik 
med kramper). Han blev därefter provinsialläkare i Mariestad och senare i 
Lidköping, där han dog av slag 20 mars 1837.

Johan Hedenström föddes 1772 och skrevs in vid Uppsala universitet 1792, 
där han redan året därefter försvarade en avhandling med titeln Annales ty-

81 Franzén, Olle: Sven A Hedin. Svenskt biografiskt lexikon, band 18. Stockholm 1971, 
ss. 460–463.
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pographici seculi XVI in Svecia. Pars II (Krönika över 16:de seklets svenska 
tryckeriverksamhet, del 2). Han fortsatte sedan sina filosofiska studier och 
reste 1796 till Greifswald, där han blev filosofie magister med skriften De 
varia veritatis significatione (Om den skiftande betydelsen av ”sanning”) och 
samma år med De usu historiae naturalis oeconomico (Om naturlärans nytta för 
hushållaren). Han återvände omedelbart därefter till Uppsala och började läsa 
medicin. Samtidigt blev han amanuens vid det Akademiska biblioteket. De 
teoretiska och praktiska proven i medicin avlades år 1804, samma år som han 
lade fram avhandlingen Casum morbi ilei (Ett fall av tarmvred). Under kriget 
mot Norge var han fältläkare och senare föreståndare för vaccinationsdepån 
i Örebro. Våren 1815 drabbades han av slag och blev förlamad och han dog i 
september samma år, endast 42 år gammal.

Sven Abraham Dahl föddes 3 maj 1773 i Göteborg och kom på hösten 1789 
tillsammans med sin informator till Lund. Redan året därpå försvarade han sin 
första avhandling De virtute morali in generi (Om moraliska dygder i allmän-
het). För att avlägga filosofisk examen reste han till Greifswald, där han skrevs 
in vid universitet 23 oktober 1791. Han stannade dock endast en kort tid och 
synes inte ha avlagt någon examen där. Han fortsatte i stället sina studier i 
Uppsala och avlade där examen i farmacins och medicinens teoretiska delar. 
Under sommarferierna 1794 och 1795 tjänstgjorde han på Serafimerlasarettet 
och Allmänna barnbördshuset och dessutom hos regementsfältskären Philip 
Berndt Weinberg i Göteborg. Från april 1796 tjänstgjorde han under fem må-
nader vid Födelsestiftelsen och Fredrikshospitalet i Köpenhamn. Han dispu-
terade 1797 för professorn i kirurgi Adolf Murray på en avhandling med titeln 
In partum praeternaturalem cum clunibus praeviis meditationes (Tankar kring 
onormal födsel med sätesbjudning).

Efter tjänstgöring som assistentläkare vid Sätra brunn och som fattigläkare 
i Stockholm utsågs Dahl 1813 till överläkare med professors namn vid Danvi-
kens hospital i Stockholm, men begärde enligt Sacklén avsked 1818, varefter 
han fortsatte som praktiserande läkare i Stockholm.82 Det är dock inte hela 
sanningen. Läkaren Jacob Åkerman lämnade tillsammans med en förestånder-
ska och en vaktmästare år 1818 in en protestskrift mot doktor Dahl. Åkerman 
hade börjat som kirurgie studerande vid Danviken 1783 och hade en oavlö-
nad tjänst vid hospitalet under Anders Johan Hagströmer och Sven Abraham 
Dahl. Skrivelsen löd:

Några anteckningar öfver Herr Professoren Doctor Dahls sätt att behandla å 
Dårhuset intagna wansinnige Personer.

Pigan Christina Ahlgren inkom 1814, dog 1815 av vattusot och skörbjugg, 
så uppsvullen att hon ej kunde röra sig. Hon knuffades nerför trapporna av 

82 Sacklén, Johan Fredrik: Sveriges läkare-historia, ifrån konung Gustaf I:s till närvarande tid. 
Nyköping 1835, s. 227.
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professorn så att hon slog sönder ansiktet. Dagen innan hon dog fick hon 
gruvligt med stryk av Dahl, för orkeslöshet och svaghet. 

Mamsell Ulrika Hamner, inkom i maj 1814 och utgick i december samma 
år. Hon blev flera gånger slagen med ris och rotting både av betjäningen på 
Dahls befallning och av honom själv så att vänstra bröstet var blåpiskat och på 
ett ställe svårt sönderslaget.

Pigan M. E. Morenius, inkom 1815 och dog 1818. Svängdes i gungan av herr 
professorn sista gången i 17 minuter i följd så blod sprack ut genom mun och 
näsa och bestänkte väggarna i rummet.

Danviks Dårhus den 28 april 1818,
Elisabeth Wärnberg, förestånderska
Carl Sjöberg, vaktmästare
Jacob Åkerman, läkare. 

Åkermans protest ledde till att Dahl avsattes, och Åkerman fick hans befatt-
ning.83

Det fanns sedan länge två möjligheter att förvärva doktorsgraden i Greifs-
wald. Den ena var att undergå examen och därefter disputera vid universite-
tet. Den andra var att bli ”Magistri Bullati” och köpa diplomet. Detta var fullt 
lagligt men ansågs mindre hedrande. Det är av bevarade arkivhandlingar svårt 
att fastställa hur många som utnyttjade den lättare vägen, men man har gjort 
en uppskattning att av de omkring 300 svenskar som blivit magistrar i Greifs-
wald 1740–1770 omkring 100 gått den ordinarie vägen och resten köpt diplo-
met vid besök i staden eller sänt in en ansökan per post och bifogat fastställd 
avgift. De flesta tillhörde teologiska fakulteten. Ett exempel på hur man, utan 
att lämna hemorten, kunde få doktorsgraden var domprosten i Strängnäs, Carl 
Ljungberg. Om honom heter det att han genom biskopens förord erhöll dok-
torshatten, vilket skedde tillsammans med en mängd andra svenska teologer 
vid Greifswalds universitets jubelfest 1756.84 Det finns en uppgift från 1757 att 
ett sådant doktorsdiplom kostade 36 daler pommersk courant, motsvarande 
360 daler kopparmynt eller drygt 12 000 kronor i dagens penningvärde.85

År 1774 uppkom ett förslag om att promoverade doktorer skulle tvingas 
genomgå en efterexamen inför Collegium Medicum. Bakgrunden var att det 
var synnerligen lätt att utan några som helst medicinska kunskaper få dok-
torsgraden i Greifswald. Under det pommerska kriget lät de underläkare och 
kirurger, som deltog i kriget, promovera sig till medicine doktorer. De hade 
sedan full rätt att praktisera som läkare i Sverige. Collegium Medicum an-
höll därför hos Kungl. Maj:t att Greifswalds universitet skulle åläggas att till 
medicine doktorer inte promovera andra än dem som avlagt nöjaktiga prov på 

83 Ajanki, Tord: Vanvettets kurer: om schizofreni. Helsingborg 1999, s. 12.
84 Hagström, Klaës Alfred: Strängnäs stifts herdaminne, del 1 1897, s. 241.
85 Seth, Ivar: Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637–1815. 

Uppsala 1952, s. 278.
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lärdom och skicklighet. Med anledning därav utfärdade Kungl. Maj:t den 14 
juni 1774 en kungörelse, som dock inte var ställd till Greifswald enbart, utan 
till alla medicinska fakulteter i riket. Det inskärptes där att, eftersom det inte 
varit svårt för okunniga och oskickliga personer vid en del av de allmänna 
lärosätena att erhålla doktorsgrad, fakulteterna måste ha stränga examens-
fordringar. Trots denna kungörelse promoverades strax därefter en skomakare 
vid namn Menadié till medicine doktor i Greifswald. Genom en av läkare i 
Altona i tyska tidningar införd protest blev denna händelse vida känd och 
ådrog sig en allt annat än smickrande uppmärksamhet. Det ansågs vara ett 
missfirmande av Majestätets höga namn att trycka hans namn på diplomet. 
Efter detta försökte Collegium Medicum vidtaga åtgärder för att alla medicine 
doktorspromotioner skulle överflyttas från fakulteterna till collegium, men 
Linné lyckades vid en uppvaktning för Gustav III avvärja det hotet mot de 
medicinska fakulteterna.

Redan i maj 1764 kallade Collegium medicum in Greifswalddoktorerna till 
förhör. Olof Perman, som i maj 1762 disputerat på avhandlingen De pulvere 
sternutatorio obstructionem alvinam inducente (Om ett nyspulver som ger ob-
struktion eller förstoppning i buken) lyckades på något sätt slingra sig undan 
examinationen, trots att till och med landshövdingeämbetets handräckning 
begärdes. Han blev sedan stadsfältskär i Vänersborg och överkirurg vid Ostin-
diska kompaniet. Han var född 1730 och dog ogift 1775.

En som inkallades samtidigt var Lars Magnus von Bergen, men det är oklart 
om han genomgick någon examination. 

Erik Cedervall från Kalmar inkallades till förhör i juni 1764 men han in-
ställde sig inte utan skyllde på yttre omständigheter. Han hade en tid studerat 
i Uppsala, men avbröt studierna där och började som fältskärslärling i Stock-
holm. I stället för sin fältskärsmästare Isak Granbom följde han med Kongl. 
Calmare regemente 1759 till Pommern som fältskär till krigets slut 1762. Han 
disputerade i Greifswald 1762 på avhandlingen Observationes medico-practicae 
(Iakttagelser i den praktiska medicinen). Efter hemkomsten var han stadski-
rurg och vice provinsialläkare i Kalmar till sin död 6 maj 1795.

Kristian Herman Carger föddes 1734 i Greifswald och studerade först far-
maci i Stralsund. Han skrevs in som student i Greifswald 1757 och var underlä-
kare i pommerska kriget 1757–1762. Vid krigets slut blev han medicine doktor 
på avhandlingen De curatione febrium continuarum putridarum (Om att bota 
ihållande rötfebrar) i Greifswald 1762. Vid examinationen inför Collegium 
medicum 9 december 1767 underkändes han med motiveringen att han ”sak-
nade tillräcklig underbyggnad i det teoretiska”, varpå det uppdrogs åt Jonas 
Böckman att handleda honom. Handledningen var tydligen framgångsrik för 
1773 undergick han ett ”collegium familiare” inför Collegium medicum och 
godkändes. Han var sedan provinsialläkare i Uleåborgs distrikt från 1774 till 
sin död 1817.
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Sjuttonhundratalets läkare fick delta i många krig men även i riskfyllda 
upptäcktsfärder. Ett exempel på detta är Clas Fredric Hornstedt. Han var född 
1758 och skrevs in vid Uppsala universitet 1777. Sommaren 1780 begav han sig 
tillsammans med fyra kamrater till Lule lappmark för att söka efter de växter 
Linné beskrivit därifrån. Vid återkomsten följde han Carl Peter Thunbergs 
föreläsningar i medicin, anatomi och naturalhistoria och avlade medicofilen. 
Med stöd av Vetenskapsakademien och universitetet begav han sig sedan ut 
på en flerårig resa till Ostindien och Kapstaden. På Java blev han väl mottagen 
och ombads ordna den där nygrundade Vetenskapsakademiens samlingar, vil-
ket belönades generöst. 

Hornstedt köpte en slav, som under långa perioder fick göra fortlöpande 
temperaturobservationer. I juli 1784 lämnade han Java med det svenska skep-
pet Concordia och hade då råd att betala hemresan för sig och de stora sam-
lingar han hade med sig med 1000 holländska gulden. Under vistelsen hade 
han emellertid fått gulsot och malaria och hans hälsa var undergrävd.

När han var tillbaka i Europa kompletterade han sin utbildning i Paris och 
Caen. År 1786 disputerade han i Greifswald på en avhandling om Javas ätliga 
frukter: Fructus Javae esculentae eorumque usus cum diaeteticus tum medicus 
(Javas ätliga frukter och deras användning, såväl i dieten som medicinskt). 
Under några år var han lektor i naturalhistoria i Linköping och anses ha varit 
den som framför allt stimulerade Jöns Jacob Berzelius att intressera sig för 
naturvetenskap.

Vid utbrottet av det ryska kriget 1788 blev han fältmedikus vid flottans es-
kader i Sveaborg. Han blev sedan som amiralitetsmedikus kvar i Sveaborg och 
tillfångatogs av ryssarna vid fästningens fall 1808. För att undvika att skickas 
till de inre delarna av Ryssland gick han i rysk tjänst som föreståndare för det 
ryska militärsjukhuset i Holö där han dog 1809. Redan under sin första tid i 
Finland hade han grundat Hypotenuseorden, en sällskapsorden med ett inveck-
lat ceremoniel i tidens anda. Orden fick avläggare i flera finska städer och levde 
kvar in på 1820-talet. Hornstedt var dess högste ämbetsman med titeln Förste 
pratmakare.86

Herman Linderholm föddes i Stockholm 1751 som son till en bataljonsfält-
skär. Han studerade kirurgi från 1767 till 1772 innan han skrevs in vid Uppsala 
universitet. Efter att ytterligare ha förkovrat sig i kirurgi reste han till Greifs-
wald 1776 och disputerade där på en avhandling med titeln De usu et abusu 
venaesectionis in pleuritide (Om bruk och missbruk av åderlåtning vid pleurit) 
och blev medicine doktor i juli 1779. Efter återkomsten till Sverige kallades 
han till tjänsten som stadsfältskär i Ystad och tjänstgjorde senare som lasa-
rettsläkare i Kristianstad innan han återvände till Ystad som stadsfysikus. År 

86 Franzén, Olle: Clas Fredric Hornstedt. Svenskt biografiskt lexikon, band 19. Stocholm 
1973, ss. 417–419.
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1780 genomgick han examen inför Collegium medicum och blev 1815 ledamot 
av Svenska Läkaresällskapet. Linderholm dog i Ystad 1828.

Fredrik Schulzen föddes i Göteborg 1770 som son till stadsfysikus Mathias 
Gottlieb Schulzen, tillhörande en känd fältskärssläkt. Han skrevs in vid Lunds 
universitet 1788 och disputerade pro exercitio 1789 med avhandlingen De fide 
testium exploranda (Om att utröna tillförlitligheten hos vittnen). Året därefter 
reste han till Greifswald där han disputerade för filosofie magistergraden på 
De vi aëris salubri et noxia in corpus mammalium terrestrium (Om luftens häl-
sosamma respektive skadliga inverkan på de landlevande däggdjurens krop-
par). Han fortsatte sedan sina medicinska studier i Uppsala och disputerade 
12 juni 1797 för Adolf Murray på en avhandling med titeln Fetus hydrocephalo 
interno correpti descripto (Beskrivning av ett foster, drabbat av hydrocephalus 
internus).

Schulzen fick nu ett förmånligt anbud att för en lön på 80 pund sterling 
vara amanuens i London hos Sir Joseph Banks och ha vård om dennes biblio-
tek och museum. Han blev där också god vän med botanisten Jonas Dryander, 
som var bibliotekarie hos Banks och en av grundarna av The Linnean Society 
i London.

I England besökte han de stora sjukhusen i London, men också Oxford och 
Skottland. Han sände hem till Collegium medicum en rapport om kokoppor 
och var den som i Sverige förde in metoden att bevara vaccinlymfan torkad 
mellan glasplattor. Dessa kunde sedan sändas ut i landet till vaccinatörerna.

Schulzen fortsatte sedan sin peregrination till Paris hos bland andra Guil-
laume Dupuytren, vidare till Würzburg, Wien och Berlin. Efter sju års resor 
återkom han till Göteborg, där han 1804 blev karantänsläkare i Känsö och 
utsågs 1812 till andre stadsläkare i Göteborg och föreståndare för vaccinations-
depån där.

En läkare som var född i Stockholm 1771 men som helt fick sin utbild-
ning i Tyskland var Carl Asmund Rudolphi. Han var son till konrektorn vid 
tyska skolan i Stockholm, men flyttade till Pommern med sin mor när fadern 
dog 1778. Han disputerade i Greifswald 1793 och promoverades till medicine 
doktor 1795. Avhandlingen hette Observationes circa vermes intestinales (Iakt-
tagelser rörande inälvsmask). Han fortsatte sedan sin utbildning, bland annat 
i Jena. År 1801 blev han lärare vid den år 1800 grundade veterinärhögskolan. 
När Berlins universitet grundats fick han den preussiska regeringens kallelse 
till en professur i anatomi och dessutom till att vara direktör för det anato-
miska museet. Han var universitets rektor 1813/1814 och 1824/1825 och valdes 
in i många lärda samfund, till exempel Vetenskapsakademien i Stockholm 
och Vetenskapssocieteten i Uppsala.
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Rudolphi lade grunden till den moderna kunskapen om inälvsmaskar och 
har bland annat också fått sejvalen uppkallad efter sig, den heter i äldre lit-
teratur Rorqual de Rudolphi.87

Anders Willman var född 23 april 1776 i Nävitshögs socken och skrevs in 
vid Lunds universitet 1790. Han reste emellertid samma år till Stockholm för 
genomgå de snabbkurser i kirurgi som, med anledning av det stora behovet 
av kirurger under Gustav III:s ryska krig, startats av Anders Johan Hagström. 
När han var klar med utbildningen hade det emellertid blivit fred och behovet 
av fältläkare i armén mättats och han fick i stället ta tjänst som underläkare 
vid Västgöta-Dals regemente. Efter att ha fått avsked därifrån återvände han 
till Lund. År 1796 begav han sig till Greifswald där han 27 maj 1796 försvarade 
avhandlingen De copia populi (Om mångfalden av folkslag).

När Willman kom tillbaka till Sverige försörjde han sig i många år som lä-
rare, men vände 1808 åter till läkaryrket, nu som sjukhusläkare i Malmö. Han 
förestod sjukhuset i två år innan han reste till Stockholm för att undergå den 
föreskrivna examinationen. I maj 1813 erhöll han det diplom som visade att 

87 www.hu-berlin.de/de/ueberblick/geschichte/rektoren/rudolphi

Carl Asmund Rudolphi. Konstnär: Adolph  Friedrich Kunike. 
UUB.
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han var chirurgie magister och den 22 juni promoverades han i Lund till medi-
cine doktor i sin frånvaro. Han hade då redan tillträtt en tjänst i Kristianstad 
vilket gjorde att han inte kunde närvara vid promotionen. Från 1820 var han 
stadsfysikus i Malmö.

Sven Peter Berg föddes i Askersund 1779 och undervisades först av en infor-
mator innan han i september 1799 skrevs in vid Greifswald. Han disputerade 
26 maj 1800 på en avhandling med titeln De curtio rufo (Om Curtius Rufus) 
och promoverades 1802. Året därefter skrevs han in vid Uppsala universitet 
för medicinstudier. År 1804 reste han till Berlin och åhörde föreläsningar vid 
Charitésjukhuset innan han blev vice regementsläkare vid den svenska armén 
i Pommern. Vid en kort vistelse i Helmstedt gav han den 3 oktober 1806 ut 
en gradualavhandling De hydrargyri usu in morbis inflammatione topica stipatis 
(Om användningen av kvicksilver vid sjukdomar med lokal inflammation). 
När han återkommit till Stockholm undergick han den för een utrikes promo-
verad doktor 1774 föreskrivna examinationen inför Collegium medicum. Efter 
att ha varit fattigläkare i Stockholm övergick han i rysk tjänst och var från 1813 
stadsfysikus i Gamla Karleby och provinsialläkare i Vasa län.

En medicinare som saknas i inskrivningsmatrikeln för Greifswald är Johan 
Carl Nyander. Han var född 1734 i Runestens socken på Öland och började 
läsa medicin i Uppsala 1755. Han disputerade pro exercitio för Linné 1757 med 
avhandlingen Exanthemata viva (Levande exantem, han framlägger tanken att 
vissa sjukdomar kunde vara orsakade av små levande varelser). Året därefter 
följde han armén till Pommern som lasarettsmedikus och disputerade i Gre-
ifswald i maj 1760. När han återkom till Sverige blev han provinsialmedikus i 
Vimmerby, där han avled 1814.

Isak Vougt föddes den 17 december 1785 i Östra Vingåker och skrevs 1800 
in som student i Lund. Året därpå försvarade han en avhandling pro exercitio 
med titel Dissert. sistens novam theoriam Linearum paralellarum (Dissertation 
som framlägger en ny teori om parallella linjer) och 1805 gradualavhandlingen 
De zenone eleate (Om Zenon från Elea). Han studerade 1808 och 1809 medicin 
i Uppsala och från juli 1810 i Greifswald, där han disputerade med avhand-
lingen Observationes in exanthema arcticum vulgo Radesyge dictum (Iakttagel-
ser i det nordliga exantem som på folkspråket kallas ”radesyge”) och fick sitt 
doktorsdiplom den 23 januari 1811. 

Vougt blev sedan regementsläkare vid Västmanlands regemente och ut-
nämndes senare till brigadläkare. Magistraten i Västerås rapporterade till Ka-
rantänskommissionen att Vougt under koleraepidemin 1834 utmärkt sig med 
stort nit och stora uppoffringar trots att det inte ingick i hans skyldigheter.

Gustaf Adolf Lettström föddes 27 juli 1790 i Stockholm. Efter slutad skol-
gång blev han lärling hos hovkirurgen, badaremästaren Carl Klerk. Han av-
lade kirurgie studiosi examen 20 september 1808 och blev kirurgie magister 
3 december 1816. Han skrevs in vid Greifswalds universitet 12 mars 1812, men 
han verkar inte ha avlagt någon doktorsexamen där. Vid hemkomsten blev 
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han först bataljonsläkare vid Svea artilleriregemente och sedan fattigläkare i 
Stockholm. Vid bouppteckning 1872 anges han vara medicine doktor, men var 
han fått den titeln är oklart.88

Halle
Friedrichs-Universität i Halle grundades 1693 och attraherade framför allt 
pietistiska studenter.89 Medicinaren Johann Juncker öppnade där 1717 Tysk-
lands första universitetssjukhus. Halle var även på andra sätt banbrytande. 
1724 disputerade den förste mosaiske trosbekännaren, Moyses Sobernheim, 
för doktorsgraden och 1754 den första kvinnan i Tyskland, Dorothea Chris-
tiane Erxleben. Först 1899 fick kvinnor officiellt tillträde till medicinska stu-
dier vid tyska universitet. Idag finns ett Dorothea Erxlebens lärocentrum vid 
Universitetskliniken i Halle.90

Liksom det ännu yngre universitetet i Göttingen var Halle känt för att re-
krytera sina professorer på deras meriter, inte som många av de gamla genom 
nepotism eller genom att söner ärvde professurerna, som i Danmark med fa-
miljen Bartholin eller Sverige med Rudbeck d.y. och Linné d.y.

De svenska och finska studenterna i Halle finns förtecknade av Thomas 
Otto Achelis.91 Den förste svenske medicinaren i Halle var Georg Friedrich 
Strobel, son till en apotekare med samma namn i Stockholm. Han var född 10 
april 1700 och skrevs in 7 februari 1722. Möjligheten att lära sig om sjukdomar 
på ett mera praktiskt sätt på ett sjukhus jämfört med under katedralföreläs-
ningar var sannolikt lockande. Trots att Nosocomium grundats i Uppsala 15 år 
tidigare var verksamheten där tidvis mycket tynande.

Näste man var Lars Gustaf Lindenbaum som föddes i Avesta och skrevs in 
i Uppsala universitet 1713 där han med Sackléns ord ”med all flit studerade 
medicin till 1725”. Då reste han till Halle och disputerade för doktorsgraden 
med avhandlingen Observationens clinicas circa curationem quartanae (Iakt-
tagelser rörande botandet av tredjedagsfrossa) den 19 maj 1728. När han kom 
hem blev han ledamot av Collegium medicum och utnämnd till provinsialme-
dikus i Skaraborg men dog i Mariestad redan den 14 juli 1732.

Johan Gabriel Geringius föddes i Bettna prästgård 5 december 1704 och 
kom som student till Uppsala 1722. Han började då läsa medicin men un-
dervisades också i kirurgi av akademifältskären Justus Anders Maellem. År 
1727 disputerade han för Roberg på avhandlingen De piscibus (Om fiskar). Un-

88 Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:635 1872–1872, s. 26.
89 Pajula, Johan Samuel: Svenska och finska studenter vid universitet i Halle 1693–1744. 

Historisk tidskrift. Stockholm 1896, ss. 334–337.
90 Dorothea-Erxleben-Lernzentrum Halle, Website des Universitätsklinikums Halle (Saale), 

abgerufen am 27. September 2014.
91 Achelis, Thomas Otto: Schwedische und finnische Studenten auf der Universität Halle 

1692–1774. Historisk tidskrift, 1931, ss. 443–446.
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der det följande året behandlade han som kirurg riksrådet Axel Banér för en 
allvarligt sjukdom med lyckat resultat. Banér lovade i sin tacksamhet att ge 
Geringius 600 daler kopparmynt årligen till en utrikes resa. I juli 1729 reste 
han därför via Hamburg till Halle, där han 22 april 1730 blev medicine doktor 
på en avhandling De haemophthysi (Om blodhosta). Han stannade också 10 
månader i Strasbourg och övade sig i kirurgi.

När Geringius kom hem till Stockholm genomgick han den obligatoriska 
examen inför Collegium medicum och var sedan huvuddelen av sitt återstå-
ende liv brunns- och provinsialläkare. Han dog av en blodstörtning 26 novem-
ber 1776.

David Samuel Koulas föddes 1699 i Lauban i Oberlausitz. Efter att ha gått i 
skola i Breslau och Danzig kom han till Lund, där han först studerade juridik 
och arbetade som advokat. Han lämnade 1728 juridiken och började i stället 
läsa medicin under Kilian Stobaeus, som han också bodde hos. Han var samti-
da med Linné i Lund och hjälpte denne i hemlighet att få böcker från Stobaeus 
bibliotek. Hur det gick till beskriver Linné med följande ord

Vid denna tid hade Stobaeus tagit i sitt hus en tysk vid namn Koulas. Han 
studerade medicin. Doktorns bibliotek stod öppet för honom. Linné gjorde 
bekantskap med tysken och undervisade honom i fysiologien, såsom han själf 
hade lärt den af doktor Rothman. Däremot lånade Koulas till Linné om nät-
terna böcker ur Stobaeus’ bibliotek. Men doktorns gamla mor, som ej kunde 
sofva om nätterna, ser ljuset alla nätter brinna i Linnés fönster och varnar 
därför sin son för smålänningen, som hvarje natt somnade från ljuset. Ett par 
dagar därefter, när Linné klockan två på natten satt i fullt arbete med Stobaeus’ 
böcker, kom doktorn sakta uppstigande, med hårdt utseende, i tanke att råka 
Linné sofvande ifrån ljuset, och frågade, ’hvarför han ej sofve om nätterna, då 
annat folk sof ’. Ändtligen steg doktorn fram till bordet och såg där en stor hop 
af sina böcker liggande uppslagna; han frågade, ’hvar och hur Linné fått böck-
erna’. Denne måste då berätta sakens hela sammanhang; doktorn befallde då 
Linné strax förfoga sig i säng och sofva som annat folk om nätterna. Morgonen 
därpå blef Linné nedkallad att än vidare förhöras om böckerna; Stobaeus gaf 
därefter Linné sin nyckel till biblioteket att där få uttaga och sedan återställa 
hvilka böcker han behagade. Sedermera märkte doktorn, hur flitig den unge 
studenten var; därför lät Stobaeus honom för intet deltaga i den undervisning, 
doktorn enskildt meddelade, hvarjämte han inbjöd ynglingen att spisa vid sitt 
bord och skickade honom att visitera sina patienter. Med ett ord: han brukade 
honom som sin son.92

Åren 1729 och 1730 studerade Koulas i Uppsala men reste sedan till Halle, 
där han den 18 maj 1731 försvarade sin gradualavhandling De cura partus modo 
enixi et lactentis (Om vården av nyfödda och av dem som ammas). Hans pe-
regrination möjliggjordes av ett Piperskt stipendium, som instiftats 1719 av 

92 Kastman, Carl: Carl von Linné. Hans lefnad berättad för svenska folket. Stockholm 1906, 
s. 13.
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Christina Piper till minne av hennes man Carl. Linné skrev från Lappland den 
23 juni 1732 och bad om ett rekommendationsbrev från Stobaeus för sin ansö-
kan om att få stipendiet inför sin egen förestående utländska resa.93 Efter en 
kort vistelse i Jena återvände Koulas till Sverige och blev stadsläkare i Malmö, 
men han dog redan 1743.

Hieronymus Bergenau föddes i Stockholm 1713 och sändes 1725 till Tyskland 
för studier, som framför allt inriktade sig på kemi hos Johann Juncker. Denne 
hade just utkommit med verket Conspectus formularum medicarum: exhibens 
tabulis XVI tam methodum rationalem quam remediorum specimina, ex praxi 
Stahliana potissimum desumta, et therapiae generali accomodata (Översikt över 
medicinska beredningar: framställer i sexton tabeller såväl en rationell metod 
som exempel på läkemedel, främst hämtade ur Stahls praxis, och anpassade 
för allmän behandling).94 Den 2 oktober 1730 skrevs Bergenau in vid univer-
sitetet i Halle där han 1733 blev medicine doktor på avhandlingen Excursio in 
antiquitatis, ad servi medici apud, Graecos et Romanos conditionem eruendam 
(Utvikning för att utforska grekiska och romerska läkarslavars ställning i an-
tiken).

När Bergenau kom tillbaka till Stockholm undergick han examen i Colle-
gium medicum och blev praktiserande läkare i Stockholm. Under kriget mot 
Ryssland var han amiralitetsmedikus och tjänstgjorde på galärerna. När han 
på hösten 1742 kom tillbaka dog han av slag den 27 november. Han anges ha 
varit en skicklig kemist som hade ett eget laboratorium där han tillverkade 
sina egna medikamenter.

Giessen
Universitetet i Giessen grundades 1607 och var ett rent lutherskt universitet, 
vilket förklarar varför det var ett populärt mål för svenska teologistudenter. 
Från 1607 och drygt hundra år framåt studerade minst ett hundratal svenskar 
där, varav en tredjedel avlade doktorsexamen. Av dessa var dock endast en 
medicinare, Daniel Petersson Kellander från Göteborg. Han skrevs in i Lund 
1707 och i Uppsala 1711, där han disputerade 1716 under Olof Rudbeck d.y. 
Avhandlingen handlade om norrländska åkerbär: Dissertatio de rubo humili, 
Fragariae folio, fructo rubro (Dissertation om en lågväxande rubus med blad 
som hos smultron och röd frukt). Han gjorde därefter som många andra, reste 
ut i Europa som färdledare åt ett par adliga unga bröder Sparfvenfeldt. Efter 
ett fyra månaders uppehåll i Leiden kom han till Giessen sommaren 1718 och 
disputerade där 20 mars 1719 på en avhandling med titeln Cerebri examen che-
micum ex eodemque phosphorum singularem omnia inflammabilia accedentem, 

93 Linnékorrespondensen L0016. Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 23 June 1732 n.s.
94 Boken finns tillgänglig i digitaliserad form via Universitäts- und Landesbibliothek 

 Düsseldorf.
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dissertatione academica […] praeses […] et respondens […] submittent (Kemisk 
undersökning av hjärnan, utifrån vilken preses och respondent i en disserta-
tion framlägger […] fosfor som på ett enastående sätt antänder allt brännbart). 
Han fortsatte sedan sin peregrination till Leiden, där han 1720 disputerade på 
De seminibus (Om frön). Efter hemkomsten blev han en driftig stadsläkare i 
Göteborg, men dog redan 1724.

Helmstedt
Universitetet i Helmstedt grundades 1575 men höll nästan på att utplånas 
under det trettioåriga kriget. Olof Bure besökte Helmstedt 1609 men dispu-
terade i Basel.

Olof Oestenius föddes 1625 i Närke och växte upp hos biskopen i Strängnäs 
Johannes Matthiae. På biskopens bekostnad studerade han i Uppsala och Dor-
pat, där han 1651 skrev en avhandling De dysenteria (Om dysenteri, nog ett vi-
dare begrepp än idag). Han reste sedan till Helmstedt i Tyskland och dispute-
rade pro exercitio på De chyli generatione et motu (Om tarmlymfans uppkomst 
och rörelse) 1656 och 1657 för medicine doktorsgraden på De arthritide (Om 
ledinflammation). Vid hemkomsten tjänstgjorde han som läkare hos biskopen, 
som var mycket plågad av gikt och podager till sin död 1670. Oestenius blev 
sedan stadsläkare i Göteborg, där han också blev rådman och bytte namn till 
Östring. Han dog 1682.

Hamburg
Hamburg var inte något vanligt resmål för svenska medicinare. Ett undantag 
var Mathias Ramström som var född 1701. Han var först gesäll hos en stads-
fältskär i Arboga, sannolikt Johan Christian Törning. Efter att ha vistats i 
Tyskland, bland annat i Hamburg, blev han överfältskär vid generalhospitalet 
i Petersburg och dessutom regementsfältskär vid ryska artilleriet. År 1745 åter-
kom han till Sverige.

Ramström var en av de kirurger som 1746 startade den frivilliga, mera ve-
tenskapliga utbildningen av fältskärselever. Han lämnade också in ett förslag 
till Kirurgiska societeten 1756 om att den två gånger om året skulle låta trycka 
och ge ut Observationes chirurgicas öfver märkvärdige Casus, som i Practiquen 
förefalla. Det skulle öka societetens och kirurgins anseende. Det dröjde dock 
ytterligare 13 år innan hans förslag genomfördes. Först 1769 utkom Chirurgiske 
händelser, inlemnade af fältskärerna i riket til Chirurgiska Societeten. Skriften, 
som var på 256 sidor, upptog korta fallbeskrivningar, de flesta av Ramström 
själv. Av Stockholms alla mästare var det i övrigt bara två som lämnade några 
bidrag till publikationen. Ramström var från 1767 till sin död 1772 överdirek-
tör för den Kirurgiska societeten.
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Jena
Jenas universitet grundades 1557 och var redan från början lutheranskt. Flera 
svenska medicinare gjorde korta besök i staden men få disputerade där. 

Petrus Kirstenius föddes i Breslau 1577 och blev magister i Jena 1599 och 
medicine doktor i Basel 1601. Hans intresse för Avicennas och andra arabiska 

läkares skrifter föranledde honom att 
jämte 25 andra språk även studera ara-
biska. Hans 1608 utgivna arabiska gram-
matik och hans editioner av en del av 
Avicennas medicinska handbok (1609) 
och av flera bibelböcker gav honom en 
europeisk ryktbarhet. 1610 blev Kir-
stenius gymnasierektor och inspektor 
för skolorna i Breslau, men dessa ämbe-
ten nedlade han redan 1616 på grund av 
sjukdom och disciplinsvårigheter, varef-
ter han som stadsläkare återupptog sin 
läkarpraktik. Trettioåriga kriget tvang 
honom att lämna Breslau, och som Axel 
Oxenstiernas livmedikus följde han den-
ne 1636 till Sverige, där han fick den ena 
av de båda medicinska professurerna i 
Uppsala och blev livmedikus hos drott-
ning Kristina. Han hade således inte gjort 
någon peregrination, men berikade den 
medicinska fakulteten i Uppsala genom 

sina erfarenheter utifrån. Kirstenius utgav i Sverige en okommenterad edition 
av en skrift om Hippokrates95 och en handledning i farmakologi av Conrad 
Peucer från Wittenberg.96 Han hade med sig till Uppsala en egen uppsättning 
av orientaliska typstilar och lät sätta upp ett eget tryckeri. På drotting Kristi-
nas befallning löste universitetet in dem efter hans död 1640.97

Christian Ernfrid von Weigel föddes i Greifswald 5 augusti 1776 och bör-
jade studera medicin vid stadens universitet 1792, men reste 1796 till Jena där 
han blev medicine och kirurgie doktor 1798 med avhandlingen De phosphori 
urinae uso medico (Om användingen av urinfosfor i medicinen). Samma år 
begav han sig till Göttingen och därifrån till Wien, där han studerade för alla 

95 Kirstenius, Petrus: Ἱπποκράτους νόμος (Hippokrates’ föreskrift). Uppsala 1637.
96 Kirstenius, Petrus: Conradi Peuceri Ὑποτύπωσις, seu informatio Medicinae Artis studioso 

per utilis, aloquendiu in Pharmacopolio versaturo, com praefatione (Conrad Peucers 
”grundläggande sammanfattning”, eller mycket nyttiga undervisning för den student av 
läkekonsten, som någon tid kommer att vistas i ett apotek, med företal). Uppsala 1636.

97 Almqvist, Sven: Kirstein, släkter. Svenskt biografiskt lexikon, band 21. Stockholm 1977, 
ss. 161–163.

Petrus Kirstenius. Kopparstick signerat 
A.H. 1611. Uppsala universitetsbiblio-
teks svenska porträttsamling.
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de berömda läkarna. En av de främsta var Johann Peter Frank vid Allgemeine 
Krankenhaus i Wien. Frank anses som grundaren av hygienen som en själv-
ständig vetenskap. Åren 1779–1819 utkom hans verk System einer vollständigen 
medizinischen Polizey i sex tjocka band.

När von Weigel kom tillbaka till Greifswald blev han assessor i Pommer-
ska Collegium medicum 1802 och var praktiserande läkare i Stralsund. Han 
undergick collegium familiare i Stockholm 1808 och tjänstgjorde som livme-
dikus hos tre kungar; Gustav IV Adolf, Karl XIII och Karl XIV Johan. Han 
var vice preses i Collegium medicum 1809, ordförande i Sundhetskollegium 
1822–1841 och dekorerades med Nordstjärneorden i briljanter vid Karl XIII:s 
död 1818. Han hade inte gjort någon peregrination men intog, när han kom till 
Sverige, betydelsefulla poster i svenskt medicinalväsen. von Weigel avled 1848.

Kiel
Universitetet i Kiel i Schleswig-Holstein hade grundats 1665, men det var få 
svenskar som studerade där. En av dem var Hans Roslin, som föddes i Stock-
holm och skrevs in vid Uppsala universitet 1702. Han hade mycket goda vits-
ord med sig från den medicinska fakulteten när han gav sig ut på en utrikes 
resa 1705. År 1706 blev han medicine doktor i Kiel på en avhandling med 
titeln De sole (Om solen). Han vistades sedan länge utomlands och blev när 
han återkom 1720 provinsialmedikus över hela Skåne och sedan amiralitets-
medikus i Karlskrona från 1727, där han avled 1737. I en handskriven anteck-
ning i det exemplar av Sackléns läkarhistoria som finns i Carolina Rediviva i 
Uppsala står att han blev Med. dr. h. c. 1 augusti 1720. Varför han skulle ha 
blivit hedersdoktor framgår inte och inte heller var han blev det. Han var far 
till hovmålaren Alexander Roslin.

Olof Holsten föddes den 8 juli 1712 i Björksta i Västmanland och dispute-
rade i Kiel 1739 på Dissertatio [...] sistens plantas diureticas cum habitu externo, 
tum quoque charactere botanico diversas, charactere autem pharmaceutico con-
generes usuque easdem (Dissertation [...] som framställer urindrivande växter, 
olika såväl till yttre gestalt som till botanisk natur; dock till farmaceutisk 
natur likartade, och med samma användningsområde). Han blev sedan läkare 
i Visby men dog redan 15 april 1741.

Rostock
Universitetet i Rostock nära floden Warnows mynning i Östersjön är det älds-
ta i Östersjöregionen och grundades 1419. Det lockade framför allt studenter 
från länderna runt Östersjön på grund av sitt läge. Det var aldrig något stort 
universitet och i mitten av 1700-talet sjönk studentantalet, så att år 1760 fanns 
där inte ens 100 studenter. Det var också svårt att rekrytera professorer efter-
som de var dåligt betalda. När de anklagdes för att inte hålla sina föreskrivna 
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offentliga föreläsningar svarade de att lönen var så låg och att den dessutom 
sällan betalades ut.98

Achatius (Åke) Hager föddes i Hamburg 6 juli 1636 och blev medicine dok-
tor i Rostock 1657 på en avhandling med titeln Disputationum meteorologica-
rum quarta quae agit de cometis (Den fjärde meteorologiska disputationen som 
handlar om kometer). Den 11 mars 1667 blev han hovrättsmedikus i Jönköping 
och utnämndes den 9 augusti 1677 till provinsialmedikus i Småland och Väs-
tergötland och till ordinarie assessor i Göta hovrätt. Han ombesörjde också 
att ett apotek inrättades för hovrätten och anses ha varit en man med goda 
insikter och som ägde allmänt förtroende. Han avled 29 oktober 1689.

Conradus Ysingius föddes i Örebro 2 januari 1637 och disputerade 1665 i 
Rostock på avhandlingen De principia cognitionis humanae (Om grunderna för 
det mänskliga tänkandet). Han utnämndes först till professor i fysik, botanik 
och medicin i Åbo 1668 och sedan vid det tilltänkta universitetet i Pernau. 
Eftersom inrättandet av detta dröjde tog han i stället tjänst som informator 
hos generalguvernören i Pernau, där han dog 1671.

Johannes Thomaeus föddes i Osby 1670. Han skrevs in i Rostock i maj 1680 
för att studera medicin och återvände därefter till Lund där han skrevs in 19 
september 1682. Han var Skånska nationens kurator 1691. Thomaeus dispute-
rade 1697 på en avhandling med titeln De natura brutorum animalium (Om de 
vilda djurens natur). Han blev 1710 provinsialläkare i Malmö och dog i pesten 
efter att 1712 ha utnämnts till pestläkare; efter en månads arbete blev han själv 
sjuk och lär själv ha lagt sig i kistan när han kände att det var dags.99

Carl Fredrik Below föddes 1673 som son till arkiatern Bernhard Below och 
bror till Jakob Fredrik Below. År 1692 blev han student i Uppsala och åhörde 
de medicinska föreläsningar av Olof Rudbeck d.y. och Anders Drossander till 
1694, då han gav sig ut på en peregrination. Han reste först till Leiden, Am-
sterdam och Utrecht innan han kom till Rostock 1697. Där fortsatte han under 
två år sina medicinska studier och disputerade 1698 på avhandlingen Sistens 
casum medicum de digitis manus dextrae, in qvadan foemina per conqvassa-
tionem nodositate spina ventosa et atheromate monstroris (Som framlägger ett 
medicinskt fall rörande högra handens fingrar hos en kvinna, vilka genom 
krosskada blivit vanställda, med knutor, spina ventosa och aterom) och 1699 
på De caduco muliebri (Om kvinnlig svaghet, möjligen avses hysteri).

När Below återvände till Sverige blev han medlem av Collegium medicum 
och bergslagsfysikus och tillika stadsfysikus i Falun. Han dog 1708.

Johan Jacob Döbelius, adlad von Döbeln, var född i Rostock 29 mars 1674 
och studerade medicin i Köpenhamn, Köningsberg, Danzig och Leiden innan 
han 18 april 1695 blev medicine doktor i Rostock på avhandlingen Valvularum 

98 Ridder-Symonds De, Hilde (ed.): A history of the university in Europe. Cambridge 1996, 
s. 233.

99 Sjöström, Carl: Skånska nationen före afdelningen 1682–1832. Lund 1897, s. 39.
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vasorum lacteorum lymphaticorum, sangviferorum dilucidatio (Förklaring av 
mjölk- lymf- och blodkärlens klaffar).

När Döbelius skulle resa från Wismar till England på hösten 1696 mås-
te skeppet söka nödhamn i Göteborg. Där rådde då stor brist på läkare och 
landshövdingen skrev till Kungl. Maj:t att Döbelius, som kvalificerad doktor, 
skulle få anställas vilket också skedde. Året därefter genomgick han det obli-
gatoriska provet inför Collegium medicum och antogs till assessor. År 1698 
gjorde han nya studieresor, nu till Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam, 
Antwerpen och Bryssel. När han återkom till Sverige kallades han till den 
lediga provinsialläkartjänsten i Skåne. Den 14 mars 1710 blev han professor 
i medicin i Lund. Början av hans professorstid var bekymmersam. Slaget vid 
Hälsingborg 28 februari det året hade gjort Lund till ett enda stort fältlasarett. 
På den svenska sidan hade 2800 man dödats eller skadats och på den danska 
sidan omkring 7500.100 På hösten bröt sedan pesten ut.

Som professor var Döbelius omtyckt som lärare men var samtidigt själv-
svåldig. Hans största betydelse för Lunds universitet låg på det organisatoriska 
planet. På 1730-talet sjönk hans anseende och han uppfattades som grälsjuk. 
För eftervärlden är han mest känd för upptäckten av Ramlösa hälsobrunn, 
som han den 17 juni 1707 öppnade för allmänt bruk. Hans porträtt pryder än i 
dag flaskorna med ramlösavatten.

Carl Adam Leopold var yngre bror till provinsialläkaren i Skåne Ove Leo-
pold och född 1686. När han som student kom till Lund blev han av akademis-
ka konsistoriet 16 september 1708 dömd för buller och oväsen under vårmark-
naden till relegering under ett halvt år. Han reste då till Rostock och läste där 
medicin och blev sedan pestläkare i Lund. Hans vidare öden är okända.

Peter Platin gjorde nog aldrig någon utrikes resa men blev ändå medicine 
doktor i Rostock och har en märklig karriär, varför han tas med här. Han föd-
des i Växjö där hans far var teologie lektor och prost. Han skrevs in i Uppsala 
22 augusti 1707 och studerade en tid medicin, men gick sedan i lära hos en apo-
tekare. Efter att ha tjänstgjort som pestläkare i Västerås 1710 återvände han 
till Växjö där han vårdade sjuka. 1712 kallades han till Malmö, som då saknade 
både läkare och apotekare. Pesten härjade fortfarande och Platin behandlade 
de sjuka med svettdrivande medel och öppnade pestbölder. 1717 gifte han sig 
i Växjö med en apotekaränka, Christina Uhr, och förestod apoteket där i nio 
år utan att vara examinerad apotekare.

Provinsialläkaren i länet Johan Rothman var emellertid missnöjd med paret 
Platin, både med hur de skötte apoteket och deras tilltagsenhet med medi-
cinsk verksamhet och förmådde dem att lämna Växjö. Platin arrenderade då 
Ljungby gästgivargård men fortsatte att sköta patienter. Det var dock hustrun 
som förefaller att ha varit ”doktorinna”. Så här skildras deras verksamhet:

100 Ventegodt, Ole: Slaget ved Helsingborg i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 26. sep-
tember 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=90344



PEREGRINATIO MEDICA

106

Platin, doktorinna. Hon var först gift med apothekaren Henrik Wolff i Wexiö, 
men efter hans död blef hon 1717 gift med Peter Platin, som öfvertog apotheket 
och praktiserade såsom läkare. 

Han var dock ej lämplig dertill, utan blef gästgifvare i Ljungby, men 
praktiserade tillika. I sjelfva verket var det dock hans fru som var den egentliga 
läkaren; hon gjorde mannen sällskap till patienterna och rådgjorde med honom 
om deras sjukdomar. Hon hade redan under sitt vistande i Wexiö genom sin 
tilltagsenhet varit uppmärksammad af assessor J. Rothman, och sträckte nu 
här i Ljungby sina kurer så vida, att hon, hvar gång folk i gästgifvarestugan 
uti fylleri kom i trätor och slagsmål, visste botemedel deremot, hvilket 
bestod deruti, att hon lade dyfvelsträck i ett fyrfat och rökte dermed inne i 
rummet. – En utländsk minister hade under uppresan till Stockholm sjuknat 
på Ljungby gästgifvaregård, då fru Platin, alltid fritalig och djerf, åtog sig samt 
äfven lyckades att förhjelpa ministern till helsan, hvarför han utverkade att 
Platin ej allenast fick doktors-diplom från Rostock, utan äfven, 1735, blef 
provincialläkare i Jönköpings län, emedan Kollegium Medicum ej kunde 
skaffa någon promoverad läkare dertill.101

Samma år, 1735, examinerades Platin av Collegium medicum och blev märkligt 
nog godkänd, Han fortsatte sedan ”oaktat sin måttliga skicklighet i tjensten” 
till dess han 1749 tog avsked. ”Doktorinnan” hade dött 1745 och själv dog han 
1750.

Johan Benjamin Heiligtag var född i Stockholm 14 september 1716. Hans 
far var amiralitetsfältskär i Karlskrona och sonen fick sin första utbildning i 
kirurgi av fadern. År 1737 sändes han till Rostock och studerade där i fyra år.

När Heiligtag kom tillbaka till Sverige och Uppsala studerade han medicin 
för Linné och Nils Rosén von Rosenstein. Han disputerade pro exercitio 1745 
för Linné på avhandlingen Dissertatio Botanica in qva acrostichum curiosorum 
oculis modeste subjictur (Botanisk dissertation vari Acrostichum ödmjukt läggs 
fram inför forskarnas ögon), men fortsatte sedan sina studier i Lund 1748. Med 
Eberhard Rosenblad som preses disputerade han för doktorsgraden 1749 med 
avhandlingen De morbo spasmodico convulsivo epidemico (Om en epidemisk 
sjukdom med kramper och konvulsioner). Han promoverades 14 oktober 1751 
och blev 1754 provinsialmedikus i Blekinge och dog i Karlskrona 1771.

101 Stålberg, Wilhelmina: Anteckningar om svenka qvinnor. Stockholm 1864, s. 307.
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Wittenberg
I Wittenberg studerade framför allt teologer, men några enstaka medicinare 
förvärvade också sin medicine doktorsgrad där. Den förste kände var Bengt 
Olsson, eller Benedictus Olai, född omkring 1524 i Örebro. Han fick ett stipen-
dium av Gustav Vasa för att studera utomlands. I ett brev till biskopen och 
domkapitlet i Strängnäs 16 maj 1544 skrev kungen att 

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

Kungen befallde därför domkapitlet att understödja hans studier.102 I decem-
ber 1550 utfärdade Gustav Vasa ett öppet brev med innebörden att Benedic-
tus skulle få biskops-, kanikie- och kyrkodelen av tiondet i ”Hakelsta, Lööt, 
Huseby Siutoft och Vekeless kyrkier i Trögd årligen”.103 I februari 1554 befall-

102 Gustav I:s registratur 16, 1544 Riksarkivet.
103 Gustav I:s registratur 21, 1550 Riksarkivet.

Benedictus Olai egna anteckningar 
i Hippocrates: Opera per Ianum 
Cornarium latina lingua conscripta, 
s. 118. UUB.
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des M. Bengt Olai att med första öppna vatten bege sig hem, men den ordern 
brydde sig inte Benedictus om. 

Benedictus Olais peregrination har delvis kunnat klarläggas genom mar-
ginalanteckningar i en latinsk översättning av Hippocrates verk som finns på 
universitetsbiblioteket i Uppsala.104 105 Boken är mycket tummad och väl an-
vänd och utgjorde tydligen Olais medicinska handbok både på hans resor och 
hemma i Sverige. Han blev student i Wittenberg februari 1542, filosofie magis-
ter där den 20 augusti 1549 och medicine doktor vid okänd tidpunkt.

Benedictus Olai besökte även andra städer än Wittenberg i Tyskland. På 
sidan 276v hänvisar han till sjukhuset i Leipzig och på flera ställen skriver han 
om läkare i Rom. En i övrigt okänd läkare vid namn Alexander nämns på 
sidan 159v och en Realdus nämns på sidorna 63r, 197r och 209r. Den senare är 
säkerligen den framstående anatomen Realdo Colombo, Vesalius efterträdare 
i Padua. Om en tredje läkare står det på sidan 197v ”Hoortius medicus excel-
lentissimus”. Det rör sig säkerligen om holländaren Gisbert Hortium, som på 
1540-talet var läkare på Mariahospitalet i Rom.106 Han nämner också flera 
gånger Bologna och besökte med all sannolikt det berömda universitet där, 
som varit ett av de ledande i Europa och fortfarande på 1500-talet hade ett 
gott anseende.

När Gustav Vasa avlidit vågade sig Benedictus hem och han utsågs till lä-
kare hos Erik XIV 1 maj 1561. Efter Sturemorden och Johan III:s maktöverta-
gande fick Benedictus Olai tillbringa tre år i fängelse. Han hade in i det sista 
varit trogen kung Erik. Johan III tog så småningom honom till nåder igen och 
utsåg honom till sin livmedikus 1575. Om hans sista år är mycket lite känt an-
nat än att han dog i Uppsala 1582 eller 1583.107

Sveriges andre professor i medicin, Johannes Franckenius, föddes 1590 och 
skickades tidigt för att gå i skola i Rostock − föräldrarna hade tysk bakgrund. 
Vid 23 års ålder skrevs han in vid Rostocks universitet efter att under några 
år ha studerat medicin i Stockholm för den tyske hovläkaren Caspar Fidlerus. 
Han fortsatte sedan sin utbildning vid Helmstedt, Königsberg, Greifswald och 
Leipzig. I december 1619 skrevs han in vid universitetet i Wittenberg och 
blev där på våren 1622 magister, men medicine doktorsgraden förvärvade han 
aldrig.

Franckenius återvände sedan till Sverige och utnämndes 1624 till professor i 
medicin (anatomi och botanik) i Uppsala. Han verkade sedan som lärare fram 
till mitten av 1650-talet. Hans huvudintresse var botaniken och den farmako-

104 Walde, Otto: Några böcker ur Benedictus Olais bibliotek. Nordisk tidskrift för bok- och 
biblioteksväsen. Stockholm 1933, ss. 205–213.

105 Hippocrates: Opera per Ianum Cornarium latina lingua conscripta. Paris 1546.
106 Isensee, Emil: Ältere und mittlere Geschichte der Medicin, Naturwissenschaft und ihrer 

Litteratur. Th. 1. Berlin 1843, s. 296.
107 Hult, Olof: Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai, livmedici hos Erik XIV och Johan 

III. Stockholm 1918, s. 44.
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logiska botaniken. När han anklagades för att försumma anatomien försvarade 
han sig med att det var så svårt att få tillgång till lik. I en disputation med titeln 
De causa efficiente et finali anatomes (Om dissektionens orsaker och syfte) av 
Erik Johannes Schroderus, som han var preses för 1629, angrep han ordningen 
vid franska akademier att olärda kirurger, tonsores och rasores förrättar själva 
dissektionen och professorns roll inskräkter sig till att förklara. Under hänvis-
ning till seden vid tyska akademier anser han att professorn själv ska både dis-
sekera och förklara.108 Bland hans elever märks särskilt Olof Rudbeck d.ä. och 
Petrus Hoffvenius, som disputerade för honom på den första avhandlingen i 
Sverige om ögats anatomi, De oculo (Om ögat) 1651. Franckenius dog 1661.109

Franckenius gjorde en viktig insats för medicinska fakulteten när han ener-
giskt motsatte sig universitetskanslerns förslag att utnämna den franske språk-
mästaren Michael Stocade till professor i medicin trots att denne helt saknade 
utbildning i ämnet. Så sent som 1647 gjorde Stocade ett nytt försök att få pro-
fessuren, nu med hjälp av Axel Oxenstierna. Möjligen hade Stocade inspirerats 
av sin företrädare som språkmästare, Isaac de Cuyaux, som var född i Genève 
och var språkmästare i Uppsala från 1637, därtill utsedd av Axel Oxenstierna. 
Han hade från 8 april 1627 studerat medicin i Herborn i Hessen. Han hade 
också en tid varit drottning Maria Eleonoras språklärare. och gjort studieresor 
i Tyskland. Efter att ha lämnat Uppsala vistades han åren 1640–1648 i Holland. 
Han skrevs in den 9 februari i Leiden, där han studerade medicin. Efter att ha 
flyttat till Tyskland gav han i Bremen ut Medicina peregrinantium (Medicin för 
peregrinerande) 1651, en översättning från Johann Pistorius och Uromantia seu 
urocriterium inquo perfecta urinarum cognito ad morborum diagnosin continetur 
(Uromantia eller urocriterium, vari den fullständiga kännedomen om urin som 
medel för att diagnosticera sjukdom innefattas) 1652.

Isaac de Cuyaux återkom 1657 till Uppsala i förhoppningen om att återfå 
språkmästarbefattningen som var vakant sedan 1655, men han ansågs vara för 
gammal och svag. Han vistades återstoden av sitt liv i Uppsala och Stockholm 
utan känd sysselsättning tills han dog på hösten 1664. Han efterlämnade en 
vacker boksamling, som till stora delar nu finns på universitetsbiblioteket i 
Uppsala. I en förteckning över dessa böcker sägs:

[...] elle peut même servir de type de la biblioteque d’un médecin éminent et 
contient les auteurs-médecins en vouge au XVIIe siècle. Par les nombreuses 
observations inscrites, ses livres intéressent sans doute aussi les spécialistes de 
l’histoire de la médecine. 110

108 Hult, Olof: Frankrike i svensk medicin under 16- och 1700-talen. Lychnos 1940, s. 275.
109 Lindroth, Sten: Johannes Franck (Franckenius). Svenskt biografiskt lexikon, band 16. 

Stockholm 1966, ss. 412–413.
110 Högberg, Paul: Le genèvois Isaac Cujacius (Isaac de Cuyaux), premier lecteur à Uppsala 

(Suède) et sa bibliotèque. Revue d´histoire Suisse tome VI, fasc 2. 1926.
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Isaac de Cuyaux hade således en imponerande medicinsk boksamling, men 
såvitt känt utövade han aldrig någon läkarverksamhet i Sverige.

Johan Gerdes föddes i Stockholm 1655 och skrevs in vid Uppsala universitet 
28 januari 1670 och i Wittenberg 11 januari 1672. Han blev filosofie magister 
där 27 april 1675 och studerade sedan medicin. Gerdes disputerade 22 juli 
1680 på avhandlingen De peste morborum principe (Om pesten, sjukdomarnas 
furste) och 16 juni 1681 på De morborum principe (Om sjukdomarnas furste). 
År 1687 kallades han att vara professor i medicin och den högre matemati-
ken vid universitetet i Rostock och befordrades 1691 till att vara professor i 
Greifswald. Karl XI utsåg honom 1692 till arkiater och han uppfördes 1697 
på förslag till professuren i medicin efter Drossander. Han avled av lungsot 6 
januari 1700.

Samtidig med Gerdes i Wittenberg var Lars Roberg, som vistades där i två 
år. Han bodde då hos Georg Caspar Kirchmajer, som var professor i vältalighet 
och en europeisk celebritet genom sin väldiga lärdom. Roberg studerade vis-
serligen också medicin i Wittenberg, men grundlade framför allt en historisk 
och klassisk bildning, som sedan åberopades när han föreslogs som professor 
i Uppsala.
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Danmark

Köpenhamn
Köpenhamn, vars universitet grundades 1479, var den enda stad i Danmark 
som svenska medicinare besökte under sina peregrinationer. I flertalet fall 
gällde det endast korta uppehåll på ut- eller hemresan, men några stannade 
längre. Ingen svensk disputerade där under 1600- och 1700-talen.

Bland dem som verkligen studerade medicin i Köpenhamn kan näm-
nas Erasmus Sack på 1660-talet, Johan Jacob von Döbeln på 1690-talet och 
 Gabriel Lund i början av 1750-talet. Herman Niclas Grim studerade i början 
av 1660-talet hos Ole Borch, en känd alkemist och läkare i Köpenhamn.

Förlossningskonsten i Köpenhamn hade under 1700-talet ett gott anse-
ende även om inte så många svenskar lockades dit som till Paris. Carl  Didrik 
Engelhart reste 1744 till Köpenhamn för att vidareutbilda hos de två le-
dande kirurgerna Simon Crüger och Balthazar Johannes de Buchwald. Sven 
 Abraham Dahl tjänstgjorde under fem månader 1796 vid Födelsestiftelsen 
och Fredrikshospitalet i Köpenhamn.
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Nederländerna

Leiden
Den som tog upp frågan om praktisk klinisk utbildning i Leiden var Jan van 
Heurne, som länge vistats i Pauda, där han insett vad sådant betydde för stu-
dierna. Han hade dock ingen framgång med att införa sådana nymodigheter 
och när hans son Otto tog över professuren i medicin vid faderns död 1601 
tog det också lång tid innan planerna förverkligades. Men när konkurrenten 
Utrecht 1636 öppnade en klinik för praktisk utbildning reagerade de styrande 
i Leiden snabbt. Redan 1637 grundades ett Collegium medicum practicum i 
ett gammalt sjukhus, Sankta Caecilia Gasthuis, enligt principer som hämtats 
från Padua. Sjukhuset inrättade en särskild klinik med två avdelningar, en för 
män och en för kvinnor. Varje avdelning hade sex bäddar. Leiden hade 1640 
omkring 100 000 innevånare, så det fanns ett rikt patientmaterial att använda 
vid undervisningen.

Det finns två berättelser om undervisningen under de första åren. Thomas 
Bartholin studerade i Leiden 1638–1639, men han var inte särskilt intresserad 
av patienter, utan utnyttjade desto mera stadens Theater anatomicum. Dis-
sektionerna intresserade också professor Otto van Heurne i så hög grad att 
stadens styrande gav honom reprimander vid upprepade tillfällen för det sätt 
han skaffade lik till dessa övningar.111

Bartholins kurskamrat Albert Kyper, däremot, har lämnat detaljerade upp-
lysningar om hur det gick till. Heurne ansåg att studenterna skulle lära sig 
mera av praktisk läkarverksamhet om de själva fick ta anamnesen och un-
dersöka patienterna. Sedan frågade läraren studenterna i tur och ordning vad 
de ansåg om sjukdomen. Studenterna protesterade mot den metoden, de var 
rädda för att svara fel inför kamrater och lärare och därmed få skämmans. 
Så småningom måste Heurne överge sin pedagogik och återgå till de gamla 
metoderna.112

Leiden hade under 1600-talet och den första hälften av 1700-talet ett myck-
et gott anseende för sin undervisning bland medicinstudenterna. Den som 

111 Huisman, Tijs: The finger of God. Anatomical practice in 17th century Leiden. Diss. Lei-
den 2008, s. 47.

112 Petersen, Julius: Hovedmomenter i den medicinske kliniks aeldre historie. Kjøbenhavn 
1880, s. 39.
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grundlagt anseendet var Franciscus de la Boë Sylvius, som var lärare i Leiden 
1658–1672. Sylvius blev medicine doktor i Basel 1637 och sedan praktiserande 
läkare i Hanau, Leiden och Amsterdam. Han kallades 1660 till professor vid 
universitetet i Leiden, där han som en av de första kliniska lärarna samlade en 
stor skara lärjungar och blev en förkämpe för den så kallade iatrokemiska sko-
lan. Den hävdade att omsättningen i kroppen ägde rum på grund av kemiska 
fermentativa processer och att som slutprodukter bildades antingen sura eller 
alkaliska ämnen. Sylvius sammanfattade sina iatrokemiska åsikter i De spi-
rituum animalium in cerebro cerebelloque confectione, per nervos distrubutione 
atque usu vario (Om spiritus animalis’ alstring i stora och lilla hjärnan, distri-
bution via nerverna, och mångsidiga nytta). Den sjukliga jäsningen i kroppens 
vätskor skulle motverkas, den alkaliska med sura, den sura med alkaliska me-
del. Bland de senare var antimonpreparat, kalomel, ammoniakföreningar och 
opium de viktigaste.

Hans samlade skrifter gavs ut i många upplagor, bland annat i Amsterdam 
1679, i Genève 1680 och i Paris 1771. Andra kända namn var Theodor van 
Craanen och Charles Drelincourt. Mellan de två senare rådde skarpa motsätt-
ningar, som svensken Samuel Pontin berättat om i sin resedagbok, som finns 
på universitetsbiblioteket i Uppsala. Pontin vistades i Leiden i fyra månader 
från januari 1661 och skriver att ”Drelincourt beundrade Hippokrates och de 
gamle som gudar, medan Craanen begabbade och ringaktade dem”. 

Under de sista decennierna av 1600-talen sjönk emellertid den kliniska 
undervisningen ner till samma låga nivå den haft före van Heurne och Sylvius.

Den som framför allt har fått äran av att Leiden under första hälfen av 
1700-talet ansågs vara den absolut bästa staden att studera medicin i var Her-
man Boerhaave. Han blev medicine doktor i Harderwijk 15 juli 1693 på en 
avhandling om nyttan av att undersöka patientens avföring för diagnostik och 
verkade sedan som praktiserande läkare i Leiden. År 1701 blev han lärare i 
teoretisk medicin vid universitetet där. I sitt berömda installationstal De com-
mendando studio Hippocratico (Om det rekommenderade studiet av Hippo-
krates), betonade han nödvändigheten av att studera Hippokrates. En av hans 
elever, Albrecht von Haller kallade honom Communis Europae preceptor – hela 
Europas lärare.113

Den bilden bidrog Boerhaave själv till att skapa med frontespisen till Sermo 
academicus de comparando certo in phyicis från 1715. Där framträder han fö-
reläsande i övernaturlig storlek inför en oräknelig skara studenter, som rim-
ligtvis inte kunde höra ett ord av vad han sa. Han var utan tvekan en entusi-
asmerande, karismatisk lärare men hans insatser för klinisk undervisning har 
omvärderats av modern forskning. Under hans mest aktiva år mellan 1711 och 
1737 minskade antalet patienter som togs in i Collegium medicum practicum. 

113 Haller von, Albrecht: Bibliotheca anatomica. Tomus I ad annum MDCC. Leiden 1774, 
s. 756.
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Mellan 1721 och 1736 togs i genomsnitt endast tre patienter om året in och 
mellan 1732 och 1736 togs inte en enda patient in! Praktisk medicin och bed-
sideundervisning kan därför inte ha varit det som gjorde honom känd och 
uppskattad. Hans samtida kritiserade honom också för bristande kunskaper i 
anatomi och fysiologi. Hans vän Friedrich Ruysch var mycket missnöjd med 
Boerhaaves ”länstolsmedicin”, som inte hade någon grund alls i vad som note-
ras vid kroppsundersökningar och obduktioner.114

114 Knoeff, Rina: Herman Boerhaave at Leiden Communis Europae praeceptor. I Grell, Ole 

Herman Boerhaave föreläser. Frontespis till Boerhaaves Sermo academi-
cus de comparando certo in physicis. Leiden 1715.
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Det som gjorde att studenterna drogs till Leiden var Boerhaaves entusias-
merande föreläsningar som utnyttjade studenternas intresse för nya upptäck-
ter inom medicinen och kombinerade dem med Hippokrates läror, framför 
allt om dietens betydelse för hälsan. Han lärde också studenterna att tänka 
själva, att förstå medicinen. Han skrev själv 1732

I have no further aim in this [att skriva boken Elementa chemiae], than to teach 
the first rudiments, and exhibit a few example of the art, to those under my 
care.115

Det gjorde Boerhaave genom att leda studenten från de elementära till de 
mest komplexa kemiska processerna. Han gav inte studenterna en lista på 
sjukdomar och en motsvarande lista på botemedel, utan han uppmanade dem 
att tänka själva. Hans betoning på självständighet visade sig också i att han 
nästan aldrig kritiserade sina elever eller kolleger om de hade en avvikande 
mening.116 Detta var unikt i en tid där många stora män blev fiender för livet 
med den som vågade kritisera minsta avvikelse från de fastslagna lärosatserna.

Boerhaaves berömmelse var så stor att när någon en gång skrev till honom 
från andra sidan haven och adresserade brevet till ”Den berömde läkaren i 
Europa” så kom brevet fram till rätt adressat.117

Svenska medicinstudenter i Leiden
Den förste svenske medicinare som studerade i Leiden var Olof Regelius. Han 
kom från Uppsala och studerade först teologi men övergick sedan till medicin. 
Han kallades till den första professuren i medicin vid Åbos nyinrättade uni-
versitet och utnämndes den 9 april 1640, men han infann sig aldrig utan blev 
kvar som praktiserande läkare i Holland.

Anders Nils Sparrman, adlad Palmkron 1645, föddes i Sparrsätra socken i 
Uppland. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1625, men studerade under 
ett helt år medicin för den lärde prosten magister Magnus Olai Asteropherus 
i Färnebo, som var berömd för sina insikter i medicinen. År 1629 disputerade 
han under professor Franckenius i Uppsala på avhandlingen De transmutatione 
metallorum (Om metallers förvandling). Transmutation betyder att ett ämne 
övergår i ett annat, en tanke som var central hos alkemister och guldmakare. 
I skriften hävdades att detta är möjligt. Han kallade sig först Schomerus, men 
antog sedan namnet Sparrman efter födelseorten.

Peter, Cunningham, Andrew och Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of medical excellence? 
Medical travel and education in Europe, 1500–1789. Farnham 2010, s. 274.

115 Boerhaave, Herman: Elementa chemiae (1732). Engelsk översättning London 1753. The 
author to the reader, Företalet s. V.

116 Knoeff, Rina: Herman Boerhaave at Leiden Communis Europae praeceptor. I Grell, Ole 
Peter, Cunningham, Andrew och Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of medical excellence? 
Medical travel and education in Europe, 1500–1789. Farnham 2010, ss. 269–286.

117 Djurberg, Vilhelm: Ur Hollands medicinska historia. Hygiea LXXX, 1918, ss. 921–953.



NEDERLÄNDERNA

117

Sparrman började genast praktisera som läkare i Stockholm och staden 
beviljade honom ett resestipendium för att han ytterligare skulle förkovra sig. 
Han reste då till Leiden och disputerade 1637 på avhandlingen De pleuritide 
genuina (Om verklig pleurit). Han fick sedan i uppdrag av Stockholm stad 
att författa en skrift om pesten, som trycktes 1638 under titeln Kort under-
rättelse huru man sig i pestilenstiden förhålla skall, och med hvad medel man 
för en sådan sjukdom sig kan försvara. För att ge läkaryrket större anseende 
och försäkra regenterna om trogna tjänare infördes vid den tiden en läkareed. 
Sparrman var en av de första som avlade eden den 27 februari 1641, varefter 
han blev drottning Kristinas livmedikus och 1654 även kung Karl X Gustavs 
läkare. Han dog 30 november 1658.

Johan Munthelius föddes i Munktorp 15 januari 1618. Han studerade medi-
cin i Åbo, där han blev magister 18 juli 1645 på avhandlingen De magia naturali 
(Om den naturliga magin) och reste sedan utrikes. Den 29 juni 1647 skrevs han 
in i Leiden och disputerade för doktorsgraden på avhandlingen De scorbuto 
(Om skörbjugg).

När Munthelius kom tillbaka till Sverige blev han prins Karl Gustavs liv-
medikus och senare även drottning Kristinas, vilket gjorde att han adlades 
med namnet Lagercrona 1653. Han blev också assessor i Svea hovrätt. År 1658 
blev han häradshövding i Finspångs, Bråby och Memmins härad i Östergötland 
och Norunda härad i Uppland samtidigt som han fortsatte att vara läkare i 
Stockholm. Munthelius avled 25 april 1674.

Utsikt över Leiden vid 1600-talets mitt med universitetsbyggnaden (d) och den 
stora  Peterskyrkan (bilden är beskuren). Kopparstick ur Martin Zeiller Topographia 
 Germaniae inferioris. Frankfurt 1659.
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Olof Figrelius föddes 30 juni 1629 i Linköping och skrevs in i Åbo akademi 
1649, men flyttade 1653 över till Uppsala. Han studerade medicin för Rudbeck 
d.ä. till 1659. Rudbeck fick då ett brev från riksrådet Pontus Fredric De la Gar-
die, som bad honom skicka en skicklig medicine studerande som fältmedikus 
till den svenska armén vid fältlägret i Köpenhamn. Rudbeck svarade då att 
den ende som ansågs duga till det var Figrelius. När han kom tillbaka dispute-
rade han 1661 för Rudbeck på avhandlingen De Sero ejusque vasis (Om serum 
och dess kärl. Serum betyder inte blodserum här utan lymfa).

Omedelbart efter disputationen begav sig Figrelius ut på en utrikes resa 
till bland annat Leiden, där han den 13 oktober 1663 erhöll medicine doktors-
graden för avhandlingen De quartana (Om tredjedagsfrossa). När han kom 
tillbaka var han en tid praktiserande läkare i Stockholm och under några år 
gruvläkare i Falun innan han 1670 återvände till huvudstaden. Han avled re-
dan 30 september 1671 i Stockholm av lungsot.

Petrus Hoffvenius föddes 14 mars 1630 i Ärla socken i Södermanland. Sedan 
fadern, som var präst, fått befordran till Björklinge börjande Petrus i Upsala 
skola och blev sedan student vid universitetet. I början läste han språk och 
filosofi, men lockades sedan av Olof Stenius att börja läsa medicin. Hoffvenius 
disputerade första gången 1651 för Johannes Franckenius, blev filosofie magis-
ter, och disputerade andra gången 1656. Med hjälp av ett kungligt stipendium 
kunde han bege sig till Leiden där han 1660 disputerade på avhandlingen De 
Athleta hippocratico ex Aphorismo III (Om idrottsmannen hos Hippokrates 
utifrån aforism 3). Han konstruerade också ett skelett med järntrådar som 
visade artärerna i rött, venerna i blått, nervsystemet i vitt och lymfsystemet 
bestående av glaspärlor. Det fanns till beskådande i van Heurnes anatomiska 
museum.118

Johannes Franckenius avgick från professuren på grund av hög ålder och 
år 1661 utnämndes Hoffvenius till hans efterträdare som professor i medicin 
vid Uppsala universitet, där han gjorde så betydande insatser för denna veten-
skap, att han av Israel Hwasser kallades ”den svenska medicinens fader och 
grundläggare”. Han var kollega med Olof Rudbeck d.ä. som hade den andra 
professuren i medicin. Av dessa två var Hoffvenius den som hade det största 
intresset för den praktiska medicinen och undervisningen. De 17 disputationer 
som han presiderat för utgavs 1678 under titeln Synopsis physica. Den blev 
under lång tid utnyttjad som lärobok för studenterna. Under påskhelgen 1682 
insjuknade han i en häftig feber och dog endast 52 år gammal. Sin förtidiga död 
tillskrev han själv att han så ofta öppnat ådern, att han rökt så mycket tobak 
och slutligen nimia venus [för mycket älskog].

Sven Bröms föddes 1612 och skrevs in som student i Uppsala 1628. Där fick 
han 1643 ett reseunderstöd på 50 riksdaler av konsistoriet och reste till Lei-

118 Tim Huisman. The Finger of God: Anatomical Practice in Seventeenth-Century Leiden. 
Leiden 2009, s. 75.
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den, där han studerade medicin. Utrustad med ytterligare ett stipendium från 
universitetskanslern fortsatte han till Padua där han ägnade sju år åt studier 
i anatomi och också uppnådde doktorsgraden 1651. När han kom tillbaka till 
Sverige utsågs han av drottning Kristina till hovmedikus och hon utnämnde 
honom också till professor i medicin i Uppsala trots konsistoriets motstånd. 
Utnämningen var nämligen inte förknippad med några lönemedel, lönen ansåg 
drottningen att universitetet skulle ta från ordinarie stat. Förfarandet ledde 
till långa och allvarliga strider med ordinarie professorn Olof Stenius och till 
sist begärde Bröms avsked. Genom sina långvariga studier i Leiden och Padua 
var Bröms otvivelaktigt en av de bäst utbildade läkarna på sin tid, som så väl 
hade behövts i medicinarutbildningen. Bröms blev nu i stället fältläkare vid 
livländska armén och ordinarie livläkare åt Karl XI 1661. På 1670-talet drog 
han sig tillbaka till sina stora skogsegendomar i Ockelbo. Han dog 1693.

Erasmus Sack, adlad Sackenskjöld 1688, föddes i Giessen i Hesssen 23 augus-
ti 1633. Han studerade teologi i Marburg och Köningsberg innan han började 
läsa medicin i Köpenhamn och sedan i Leiden i tre år. Han blev där medicine 
doktor, men avhandlingens titel och året för disputationen är okända. Sack 
blev sedan erbjuden en professur i anatomi i Amsterdam, men utnämndes 
i stället 14 mars 1668 till att vara anatomiae och botanices professor i Lund. 
När det sedermera utbröt krig mellan Sverige och Danmark togs han tillfånga 
men utväxlades av Karl XI, som utnämnde honom till livmedikus. Han var 
1682 påtänkt som Hoffvenius efterträdare i Uppsala, men utnämndes på nytt 
i Lund 6 februari 1683.

I Leiden hade Sack deltagit i många anatomiska dissektioner och önskade 
också få en anatomisk teater i Lund. År 1674 yppade sig en möjlighet att få till-
gång till ett lik. En man, som ”besovit” sin hustrus syster hade rymt till Skåne 
och där även stulit ett par hästar, hade gripits och dömts till döden. Sack skrev 
till konsistoriet och begärde att få ”ett beqwämt rum” för dissektionen av den 
avrättade och 30 daler silvermynt för ett dissektionsbord och åskådarläktare. 
Det gick emellertid rykten om att den dömde rymt och i avvaktan på säkra 
besked bordlades ärendet. Så småningom kom beskedet att det destinerade 
subjectum anatomicum är undsluppit.119 Klart är emellertid att professor Sack 
var mycket angelägen att komma upp i nivå med Uppsala, som ju hade en 
Theater anatomicum i Gustavianum. Sack dog 1697.

Gustaf Casimir Garliep von der Mülen föddes på Gripsholm den 25 decem-
ber 1633 där fadern var hovkock. När gossen var fem år flyttade familjen till 
Danzig och sedan till Frankfurt an der Oder. Han studerade först lagfarenhet, 
men övergick sedan till medicin.

Garliep återkom sedan till Sverige som informator åt Magnus Gabriel De 
la Gardies yngste son och var samtidigt hovmedicus åt greven. År 1661 reste 
han till Holland och tog doktorsgraden i Leiden 1662 på avhandlingen De viri 

119 Gustafsson, Anders: Skånska hovrätten i Jönköping. Lund 2000, ss. 72–74.
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ex lapsu sic deficientis casu peculiari (Om ett märkligt fall då en man sålunda 
avled av ett fall). Han förordnades sedan till extra medicine professor i Frank-
furt an der Oder 1665 och blev 1668 hovmedicus hos den store kurfursten av 
Brandenburg Fredrik Vilhelm. Han kallades 1690 till ledamot av den Kejser-
liga Academia Naturae Curiosum under namnet Aurelianus. 

När kurfursten dog och efterträddes av Fredrik I föll Garliep i onåd. Trots 
Garlieps protester utsåg kungen Berlins skarprättare Martin Coblentz till sin 
livläkare. Denne skänkte då sitt svärd till livrustkammaren i Berlin. Med det 
hade han avrättat 105 personer, fadern 19 och farfadern 68. Efter kungens död 
drog efterträdaden in större delen av Garlieps lön. Han dog i Berlin och upp-
ges ha varit en kunnig läkare men också en skicklig miniatyrmålare.

Johan Constantinus föddes i Rom och promoverades i Leiden. Han kom i 
slutet av 1680-talet till Stockholm. Som utlänning hade han svårt att bli leda-
mot av Collegium medicum, men blev på order av Karl XI godkänd som med-
lem och fick därigenom rätt att vara läkare i Sverige. I den oration han höll vid 
sitt inträde 1692 beklagade han sina svårigheter: Oratio habita ... cum augustis-
simae regiae majestatis Caroli XI nutu in ... incluti medicorum collegii sociis ad-
scriberetu (Tal hållet […] då han med hans upphöjda kungliga majestäts, Karl 
XI, medgivande […] inskrevs bland det lysande läkarkollegiets medlemmar).

Constantinus efterträdde sedan Achatius Hager som hovrätts- och provin-
sialläkare i Jönköping. Om hans verksamhet där finns ett vittnesmål:

På eftervintern 1696 rådde stor sjuklighet i Göteborg. Flera av stadens mest 
betydande personligheter voro illa däran, bland stadsfysicus Olaus Bromelius, 
som var sängliggande och urståndsatt att hjälpa de sjuke av stadens borgerskap. 
I denna brydsamma belägenhet beslöto stadens styrande män att söka låna 
närmaste läkare, bosatt i Jönköping. Läkare därstädes var då för tiden dok-
tor Johan Constantinus, med titeln av hovrätts- och provinsialmedicus. Man 
avlät alltså en skrivelse till Kungliga Hovrätten, behjärtande sin nödställda 
och ömmande belägenhet och anhållande, att doktor Constantinus för någon 
tid framåt finge tillstånd att uppehålla stadsfysicatet i Göteborg. Dimissionen 
beviljades och Constantinus anlände som ett försynens redskap att efter bästa 
förmåga taga sig an och hjälpa de sjuke.120 

Constantinus stannade inte länge som läkare i Jönköping utan han köpte går-
den Stora Hallebo i Habo socken där han dog 1698, saknad för sin stora lärdom.

En av svensk medicins mest kända män är Olof Rudbeck d.ä. Han föd-
des 1630 och skrevs in vid Uppsala universitet i februari 1648. Redan under 
gymnasietiden i Västerås hade han varit intresserad av naturvetenskapliga och 
medicinska studier, i Uppsala började han följa Johannes Franckenius och Olof 
Stenius undervisning. Franckenius hade länge varit ensam professor i medicin, 

120 Stenström, Fritz: Läkekonstens och Hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- 
och 1700-talen jämte historik över stadens Medicinalverk och Sundhetsväsen. Göteborg 
1928, s. 39.
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men var mest intresserad av botanik och Stenius, som det år då Rudbeck 
kom till Uppsala hade tillträtt den andra professuren, var mest intresserad av 
astronomi.

Tämligen på egen hand började Rudbeck undersöka lymfkärlen, som då 
visserligen var kända, men vetenskapligt inte utredda. Under 1651 och 1652 
klarlade han bröstgångens roll som uppsamlare av den mjölkliknande närings-
vätskan från tarmarna och dess mynning i nyckelbensvenen. Våren 1652 dis-
puterade han på en avhandling om blodomloppet De circulatione sangvinis 
(Om blodets cirkulation) med Stenius som preses. Han promoverades emel-
lertid aldrig och var således inte medicine doktor.

Våren 1652 hade Rudbeck tillfälle att få visa lymfsystemet för drottning 
Kristina vid en anatomisk demonstration på Uppsala slott. Följande sommar 
1653 redogjorde han för sin upptäckt i skriften Nova exercitatio anatomica, 
exhibens ductus hepaticos aquosos, & vasa glandularum serosa, nunc primum 
inventa, aeneisque figuris delineata (Ny anatomisk undersökning, som visar 
leverns vätskegångar och körtlarnas serösa kärl, först nu upptäckta, och avbil-
dade i kopparstick), som trycktes i hemstaden Västerås. Någon månad tidigare 
hade Thomas Bartholin givit ut en skrift med i princip samma innehåll och 
därmed började en vetenskaplig prioritetsstrid, som varade långt efter upp-
täckarnas död.

Rudbeck var nu en känd man och med stipendium från drottningen och 
Axel Oxenstierna gav han sig ut på en europeisk resa, där han tillbringade 
mesta tiden i Leiden. Han imponerade både på sina lärare, av vilka den främ-
sta var anatomen Jan van Heurne och på studiekamraterna. Rudbeck fick de-
monstrera mjöksaftblåsan eller receptaculum, vilken enligt Wilhelm Worm 
kamraterna inte ens med ”loögon” kunnat upptäcka.121 Wilhelm var son till 
den kände medicinprofessorn i Köpenhamn Ole Worm. Denne hade ett stort 
naturaliekabinett, där han bland tusentals föremål även hade flera mikroskop. 
Av beskrivningen att döma var det så kallade ”loppeglas” som fått sitt namn 
efter att det var ett omtyckt nöje att betrakta loppor i förstoring.122 Det är 
inte känt om Rudbeck träffade några mikroskoptillverkare vid sitt besök i 
Nederländerna, det fanns ju flera före Leeuwenhoek, men Wilhelm kanske 
berättade om faderns mikroskop. Rudbeck var framför allt intresserad av 
makroanatomi men nämner mikroskopi i ett brev i oktober 1685 till kanslern 
Magnus Gabriel De la Gardie.123 

[…] Hvarföre man uti naturlige ting hafver begynt upskiära (anatomisera) alle-
handa kroppar att se orsaken til hvar och en lems värkan, men omöjeligen nu in 

121 Eriksson, Gunnar: Rudbeck 1630–1702. Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige. Stock-
holm 2002, s. 75.

122 Worm, Ole: Museum Wormianum. Amsterdam 1655.
123 Bref af Olof Rudbeck d.ä. rörande Uppsala Universitet utgifne med inledning af Claes 

Annerstedt. Del 3. Uppsala 1905.
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till denne dag alt funnit, utan än genom microscopiet finnes det som för varit 
fördold, men de lära aldrig finna den förste punkten, hvarken huru han seer ut 
eller huru han i moderlifvet först angripes och hanteras, utan alt detta föres 
fram af de lärde genom liknelser.

En annan lärare var Frans van Schooten d.y. som var en framstående matema-
tiker som starkt betonade matematikens tillämpning i det praktiska livet. Han 
anses ha haft stor betydelse för Rudbecks framtida tekniska undervisning och 
hans många projekt i Uppsala. 

I Leiden fanns bland annat en anatomisk teater som inspirerade Rudbeck 
att bygga teatern i Gustavianum i början av 1660-talet när han blivit professor 
i Uppsala.

Något annat som Rudbeck sett i Holland var sjukhus för undervisning. Erik 
XIV:s läkare Wilhelm Lemnius hade redan 100 år tidigare påpekat betydelsen 

Theatrum anatomicum i Leiden. Gravyr av Bartholomeus Willemsz. Dolendom efter 
Jan Cornelisz. van ‘t Woudt, 1609. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
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av klinisk utbildning av blivande läkare, men det dröjde till 1667 innan Olof 
Rudbeck föreslog inrättandet av ett Nosocomium och till 1708 innan Lars 
Roberg kunde inviga det som sedan blev Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Rudbeck kom med tiden allt mera bort från det som egentligen följde med 
hans tjänst som professor i medicin och läkare. Denna senare del av hans 
verksamhet kommer inte att belysas i detta sammanhang. Han avgick från 
professuren till förmån för sin son 1691 och avled 17 september 1702.

Anton Friderici föddes i Hamburg 17 november 1642 och studerade medicin 
i Leiden, där han blev medicine doktor 1665 på avhandlingen De haemorr-
hagia uteri (Om blödning från livmodern). Han kom sedan till Stockholm 
1672 tillsammans med sin svärfar Johann Albert Huswedel, som var Karl XI:s 
livmedikus. Friderici blev ledamot av Collegium medicorum 3 januari 1674. 
När Collegium medicorum fick nya statuter 1688 blev Friderici dess preses 
och samtidigt livmedikus och arkiater. Enligt kunglig befallning skulle kung-
ens livläkare också vara preses i Collegium medicum. Han dog emellertid av 
fläckfeber redan 15 juli 1690.

Olof Rudbeck d.ä. Teckning av Olof Rudbeck d.y. cirka 1720, UUB.
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Gustaf Lohrman, adlad 1689 Lohreman, föddes i Uppsala 12 september 1640. 
Han studerade medicin för Olof Rudbeck d.ä., som var gift med hans syster 
Wendela. Rudbeck presiderade för hans avhandling De nova horticultura (Om 
ny trädgårdsodling) 1664. Svågern hjälpte honom också till ett resestipendium, 
som gjorde att han kunde resa till Holland för att därifrån ta med sig frön och 
växter till den nya botaniska trädgård som Rudbeck höll på att inrätta.

Snart fick Lohreman tillfälle att resa ut igen som informator åt en ung 
adelsman. Resan gick genom Danmark och Tyskland till Leiden, där han 1666 
försvarade en doktorsavhandling med titeln De hydrocephalo (Om hydrocefa-
lus eller vattenskalle). Resan gick vidare till England, Frankrike och Italien, 
där han besökte Rom och Venedig. När han återkom till Sverige 1670 blev han 
kommissarie i Kungliga Kommerse-Collegium och 1672 ledamot av Collegium 
medicorum. Lohreman utnämndes också till Karl XI:s och drottning Hedvig 
Eleonoras livmedikus och 1691 till preses i Collegium medicum. Han dog av 
stenplågor 4 maj 1694.

Elias Tillandz, ursprungligen Tillander, föddes 1640 på Rogberga prästgård. 
Hösten 1659 skrev han in sig vid Åbo akademi men flyttade till Uppsala 1663 
och studerade medicin och fysik för Petrus Hoffvenius och anatomi och bo-
tanik för Olof Rudbeck d.ä. I slutskedet av sina studier blev han rekommen-
derad av Hoffvenius att bli ledsagare åt en ung adelsman på en kurortsresa 
till utlandet. Under resan besökte de bland annat Amsterdam, Antwerpen, 
Bryssel och Utrecht. När Tillandz kom till Leiden intresserade han sig för uni-
versitetets anatomiska operationssal och den botaniska trädgården. Han skrev 
in sig vid universitetet den 4 mars 1670 och disputerade redan en vecka senare 
på avhandlingen De Atrophia (Om förtvining). Enligt tidens sed innehöll den 
talrika hänvisningar till Hippokrates, Celsus och andra antika författare, men 
också många empiriska observationer, bland annat om tobaksrökningens skad-
lighet och om nyttan av motion och rätt föda för hälsan.

Sedan professorn i medicin i Åbo avlidit 1670 utnämndes Tillandz till tjäns-
ten. Han var den första professorn vid Åbo akademi som hade en egentlig 
medicinsk utbildning. En betydande händelse inom medicinhistorien i Fin-
land var den offentliga akademiska dissektion som Tillandz utförde i akade-
mins stora föreläsningssal 1686. Han gav också ut den första finska floran och 
han anses som den finska botanikens fader.124

Sitt ursprungliga släktnamn Tillander ändrade han på 1660-talet till for-
men ”Til-Landz” till minne av att han hade lyckats ta sig upp på land vid ett 
skeppsbrott. Efter det påstås det att han alltid färdades landvägen när han 
skulle till det egentliga Sverige. Han dog i februari 1693. Ännu idag utdelas 
ett Elias Tillandz prize för framstående naturvetenskapliga insatser vid Åbo 
universitet.

124 Ruoff, Eeva: Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden, 2008.
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Olof Bromelius föddes 24 maj 1639 i Örebro och blev student i Uppsala i maj 
1657. Han var där under 11 år elev till Olof Rudbeck d.ä., något som han själv 
anger var avgörande för hans intresse för botaniken. Den andre professorn, 
Petrus Hoffvenius, var preses för hans avhandling pro exercitio De pleuritide 
(Om pleurit) 27 april 1667. Redan som student och assistent åt Hoffvenius 
fick Bromelius tillfälle att praktisera som läkare under den svåra epidemi av 
fläckfeber, som härjade i Uppsala 1665 och som kallades studentedöden. På 
sex veckor dog flera studenter än på 60 à 70 år annars.125

Efter disputationen blev Bromelius praktiserande läkare i Stockholm och 
samtidigt herborist med uppgift att lära apotekare och andra att känna igen 
de örter som kunde användas som läkemedel. Något år senare fick han möjlig-
het att som läkare följa med en ambassad till Holland och England. I Leiden 
fick han tillfälle att kurera en svensk baron, som läkarna redan givit upp hop-
pet om. Detta väckte sådant uppseende att den medicinska fakulteten ville 
ge honom doktorsgraden utan att han disputerade. Han avböjde emellertid 
hedersbetygelsen med orden att han hellre ville ha förtjänat den utan att få 
den än ha fått den utan att ha förtjänat den. Han disputerade emellertid i Lei-
den den 9 mars 1673 på avhandlingen De lumbricis terrestribus illorumque in 
medicina proprietatibus atque recto usu (Om daggmaskarna, deras medicinska 
egenskaper och rätta bruk). På väg hem besökte han London, Köln, Aachen 
och Amsterdam. Bromelius blev sedan ledamot av Collegium medicum och 
praktiserande läkare i Stockholm och från 1691 till sin död 1707 provinsial-
läkare i Göteborg.

Christian Heraeus föddes i Mecklenburg och började som elev till en apo-
tekare. Han flyttade sedan till Stockholm och blev ägare till apoteket Kronan. 
Det drev han några år innan han, som Sacklén skrev i sin läkarmatrikel, ”fick 
det infallet att nödvändigt blifva Doktor”. Han reste därför 1678 till Leiden, 
där han året därpå blev medicine doktor på avhandlingen De phtisi. När han 
kom hem antogs han med viss svårighet som ledamot i Collegium medicum 
och blev praktiserande läkare och föreståndare för surbrunnen på Södermalm. 
I den egenskapen gav han 1680 ut Påminnelser för dem, som Surbrunnen på 
Södermalm bruka villa.

Bergius skriver om Heraeus: 

Han brukade göra sina mästa medicamenter sjelf, och charlatanera om de-
ras oförlikneliga verkan, ofta med förringande af hvad andra Doctorer plägade 
föreskrifva.126

125 Birger, S. med bidrag av Hult. O.T.: Olof Bromelius. Svenskt biografiskt lexicon, band 6. 
Stockholm 1926, s. 388.

126 Bergius, Peter Jonas: Inträdes-tal, Stockholm för 200 år sen, och Stockholm nu för tiden. 
Stockholm 1758, s. 157.
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Hans Heraei pulver med okänd sammansättning fanns länge kvar på apoteken. 
Han avled 1691.

Herman Niclas Grim föddes 1641 i Visby. Fadern, som var Gustav II Adolfs 
hovfältskär, sände sonen för utbildning till Ole Borch, en känd alkemist och 
läkare i Köpenhamn. Borch var en av den experimentella vetenskapernas 
grundare i Danmark och präglade Grims fortsatta utveckling. Grim fortsatte 
sedan sina studier i Leiden, och blev möjligen där också medicine doktor, men 
detta har inte kunnat bekräftats. Efter läkarexamen i Leiden reste han till 
Bordeaux, där han 1663 följde med ett skepp som fältskär till Novaja Zemlja 
i Norra ishavet.

Grim tog sedan tjänst i Holländska Ostindiska kompaniet under åren 1667 
till 1682 och tjänstgjorde då bland annat på ett sjukhus i Ceylon, nuvarande 
Sri Lanka. Han var speciellt intresserad av växter, som skulle kunna använ-
das som läkemedel och utgav 1677 Laboratorium Chymicum, Gehouden op het 
voortreffelycke Eylandt Ceylon. Det var den första bok som trycktes i Batavia 
(nuvarande Jakarta) och det första naturvetenskapliga verket om Ceylon. 

Sedan länge användes Amsterdams farmakopé inom det Holländska Ost-
indiska kompaniet, men läkemedlen förstördes ofta av fukt och värme under 
transporten och de var dessutom dyra. Grim ville därför istället använda lo-
kala växter som läkemedel och gav 1679 i Leiden ut Compendium medico-
chimicum, seu accurata medendi methodus (Medicinskt-kemiskt kompendium, 
eller en noggrant genomtänkt metod att bota). Den gavs ut i en andra, utökad 
upplaga i Augsburg 1684 med titeln Compendium Medico-Chymicum, Seu Ac-
curata medendi Methodus, quae excellentissimis Medicamentis, tam Europae, 
quam Indiae Orientali proficuis, repleta, rariores Observationes, & curiosam 
optimorum Medicamentorum, in libelli huius formulis contentorum, praeparatio-
nem exhibet (Medicinskt-kemiskt kompendium, eller en noggrant genomtänkt 
metod att bota, vilken, fylld med utmärkta och nyttiga läkemedel, såväl eu-
ropeiska som ostindiska, framlägger originella iakttagelser och de bästa läke-
medlens detaljerade beredning, innefattade i denna lilla boks recept). Det är 
en Pharmacopea Indica med inhemska läkemedel.

Grim var också bergmästare vid guldgruvorna på Sumatra och sjukhuslä-
kare i Batavia. Under några år var Grim sedan praktiserande läkare i Holland, 
men återvände 1682 till Ostindien för att 1683 komma till Sverige, där han var 
provinsialläkare i Sörmland till 1685. Då reste han ut igen och blev grevens 
av Ostfriesland livmedikus och garnisonsmedikus i Tönningen. Under en tid 
bodde han på Gotland, men trivdes inte där utan flyttade till Stockholm. 
Under åren 1698–1699 var han laborant vid Urban Hjärnes laboratorium i 
Stockholm, men råkade i konflikt med Hjärne på grund av att han ville till-
verka medikamenter i stor mängd för hären och flottan. Han verkade sedan 
som praktiserande läkare och blev 1704 medlem i Collegium medicum på 
uttrycklig kunglig befallning. Under det stora utbrottet av pest 1710 blev han 
pestläkare och avled själv av pesten 1711.
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Grim är sannolikt den mest bereste av alla svenska läkare på 1600-talet och 
anses vara en av de främsta naturforskarna från den tiden med skrifter om 
växter och läkemedel från Asien som fortfarande citeras.

Johan Broen föddes i Kungälv och härstammade från en holländsk släkt. 
Han disputerade 1678 i Leiden på en skrift som hette Tempus vitae et mortis 
(Livets och dödens tid) och 1685 på De duplici bile veterum (Om de gamles 
två slag av galla), båda tillägnade hans lärare Theodor van Craanen. Broen blev 
1694 lektor i medicin i Leiden och höll då föreläsningar vid akademien. Till 
hans efterträdare utnämndes Herman Boerhaave. Broen blev sedan praktise-
rande läkare i Amsterdam, men han tillbringade sina sista levnadsår i England. 
I Carolina rediviva finns en skrift av honom med titeln Opera medicinae (Me-
dicinska arbeten), utgiven postumt i Rotterdam 1703.

Johan Martin Ziervogel, adlad Rothlöben, föddes i Stockholm 19 mars 1657. 
Han studerade medicin under Petrus Hoffvenius och reste sedan till Leiden, 
där han 1679 disputerade på De scorbuto (Om skörbjugg).

När Ziervogel kom tillbaka till Sverige blev han ledamot i Collegium medi-
cum och praktiserande läkare i Stockholm. Han var också utgivare av den 
första svenska farmakopén Pharmacopoeia Holmiensis galeno-chymica 1686. 
Ziervogel var jämte Urban Hjärne den mest kände svenske läkaren på den ti-
den och var den som tillkallades vid sjukdomsfall vid hovet. Han var den som 
huvudsakligen skötte drottning Ulrika Eleonora på hennes dödsbädd och blev 
1693 livmedikus och han skötte också Karl XI under dennes sista sjukdom 
och förrättade liköppningen. År 1700 följde han Karl XII till Livland, men dog 
redan 1701 i Reval.

Lars Roberg föddes 1664 i Stockholm, där hans far var hovapotekare. Han 
sändes 1675 till Uppsala för att studera medicin. Han berättar i sin självbiografi 
att medicinprofessorn Petrus Hoffvenius öppnat en kista med ett skelett ”för 
att utforska, om jag skulle bli rädd” eller kunna fortsätta med läkarstudier. 
Efter några års studier gav han sig 1680 ut på en resa, som först förde till Stet-
tin och sedan till Wittenberg, där han stannade i två år. Vistelsen där kom att 
ha stor betydelse för Robergs fortsatta utveckling. Visserligen studerade han 
medicin, men huvudsakligen var det historia och klassisk bildning som intres-
serade honom och gav honom intryck som präglade honom hela livet.

Robergs lärare i medicin var Christian Vater, som föreläste om inre sjukdo-
mar, Hippokrates aforismer och ögats och örats sjukdomar. Vater var praktiskt 
lagd och tog med sig eleverna till sjukbädden. Roberg fick förmodligen de förs-
ta impulserna till Nosocomium med dess blandade polikliniska och kliniska 
undervisning av honom.

Roberg lämnade Wittenberg 1683 och kom till Leiden, där han stannade i 
tre år. I Leiden bedrevs medicinsk undervisning i en klinik, som inrättats i S:ta 
Cecilia Gasthuis. Där fanns också en anatomisk teater, som varit en av före-
bilderna för Olof Rudbeck d.ä. när denne lät bygga teatern på Gustavianum. 
Även tillverkningen av instrument stod på en hög nivå. 
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Roberg begav sig 1685 från Leiden till Paris. Där träffade han Johan von 
Hoorn och grundlade en livslång vänskap med honom. I Paris erbjöds en un-
dervisning i kirurgi och obstetrik som knappast stod att få någon annanstans. 
Där fanns också, i motsats till de flesta andra universitetsstäder, god tillgång 
till lik för dissektionsövningar.

På det stora sjukhuset La Charité följde Roberg den ännu unge kirurgen 
Georges Marechal, född 1658, som gjort sig känd som en skicklig operatör av 
stenar i urinblåsan, en på den tiden vanlig åkomma. Han lär ha opererat åtta 
patienter på drygt 30 minuter. På La Charité fick Roberg uppslaget till Noso-
comium i Uppsala enligt vad han skriver i sin självbiografi.

År 1688 lämnade Roberg Paris och begav sig till London där han mötte 
Robert Boyle, känd för Boyles lag om gasers volym. Sedan fadern avlidit åter-
vände han hem men reste 1691 åter till Holland. Där blev han 3 juli 1693 
medicine doktor i Leiden med avhandlingen Disputatio inauguralis varias posi-
tiones medicas continens (Offentlig disputation, innefattande olika medicinska 
punkter).

I sin självbiografi har Roberg gjort en anteckning omedelbart efter omnäm-
nandet av disputationen, nämligen att han brutit benet:

Långsamt återställd och gråtande över min snedvridna tibia begav jag mig dock 
till fältlägren i Brabant och såg där de sjuka soldaternas lidande.

Hemkommen blev Roberg efter föreskriven examen ledamot av Collegium 
medicum och för en tid praktiserande läkare i Stockholm tills han 1 juni 1697 
utnämndes till professor i medicin i Uppsala. Han var kvar i den tjänsten ända 
till 8 maj 1740 och var preses vid 31 avhandlingar. Som medicinsk författare 
skapade han som den förste en svensk anatomisk terminologi i Lijkrevnings 
Tavlor, déd aer tydelig utreedning o’m een människje-cropp til dés förnaemre fasta 
deelars kjaenningar, om-égor och vérkan; éfter några utländskas arbeten för detta 
här vid jémväl nu i svénskan anvijst: och til huusbehoov vid förelésningarna, méd 
vederbörandes förlåv, välmeent uthgiven (1718).127 Ortografin är Robergs mycket 
egenartade sätt att skriva svenska.

Roberg kom som professor att stå i skuggan av Olof Rudbeck d.y., men 
genom sin undervisning och genom tillkomsten av Nosocomium academicum 
har han på ett mera bestående sätt påverkat svensk medicinsk utveckling.128 
129 Gottskalk Wallerius gav 1748 ut Robergs tal under titeln Orationes Lau-
rentii Robergii. Enligt dessa uppmanade Roberg de unga att peregrinera och 
att med alla sinnen söka insupa allt vad som träder dem till mötes av nya rön 

127 Boken är tillgänglig för nedladdning på www.alvin-portal.org/alvin/attachment/ 
document/alvin-record:103999/ATTACHMENT-0081.pdf

128 Dintler, Åke: Lars Roberg, Akademiska sjukhusets grundare. Uppsala 1958.
129 Broberg, Gunnar: Lars Roberg. Svenskt biografiskt lexikon, band 30. Stockholm 2000, 

ss. 246–249.
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i botaniska trädgårdar, laboratorier, anatomiska teatrar, museer och offentliga 
sjukhus. Särskilt entusiastiskt talade Roberg om Frankrike.

Samtidig med Roberg i Leiden var Herman Molitor, som var född 1659 och 
dog som läkare i Stockholm 1691. I Wallersamlingen i Uppsala finns en ansö-
kan från honom att bli ledamot av Collegium medicum 1686, i övrigt är inte 
något känt om honom.130

Johan von Hoorn föddes i Stockholm 6 februari 1662 och kom till Uppsala 
i april 1678. Han stannade emellertid inte länge vid universitetet utan reste 
redan 1679 till Holland, där han till att börja med studerade vid gymnasiet 
i Dordrecht. I september 1681 började han sina medicinska studier i Leiden 
med lärare som Theodor van Craanen och Lucas Schacht. Schacht, som var 
professor i medicin sedan 1670, hade högt anseende som lärare och skicklig 

130 UUB Waller Ms se-02118.

Lars Roberg. Oljemålning av Georg Engelhard Schröder,  Uppsala 
universitetsmuseum. Foto: Mikael Wallerstedt.
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kliniker. Hoorns anteckningar från tiden i Sancta Caecilia Gasthuis finns kvar 
i ett band som numera finns i Hagströmerbiblioteket i Stockholm. Det har 
titeln Observationes medicae partim in nosocomio Leydensi sub clarissimo Luca 
Schacht Proff. Ordinario: partim Amstelodami: partim alibi rudi modo collecta 
8 septemb. 1685 (Medicinska iakttagelser, dels från Leidens lasarett under den 
lysande professor Lucas Schacht; dels från Amsterdam, dels från annat håll, 
grovt sammanställda, den 8 september 1685). Vid en jämförelse mellan sidan 
94 i handskriften och 32 i von Hoorns Den Swenska Wäl-öfwade Jord-gumman 
1697 är det tydligt att han hämtat inspiration från Leiden till sin lärobok för 
barnmorskor. Han gjorde under tiden i Leiden avbrott för en längre vistelse 
i Amsterdam hos Friedrich Ruysch, som undervisade i kirurgi, anatomi och 
förlossningskonst. År 1689 besökte han tillsammans med Lars Roberg London 
och Oxford. Året därefter blev han medicine doktor i Leiden med avhand-
lingen De partu praeternaturali (Om onaturlig förlossning).

Hoorn begav sig sedan till Paris, där han under ett och ett halvt år stude-
rade obstetrik och kirurgi. Frankrike var vid den tiden ledande i Europa inom 
förlossningskonsten genom en rad dugande obstetriker såsom François Mau-
riceau, Paul Portal och Phillippe Peu. Mauriceaus böcker Traité des maladies 
des femmes grosses et de celles, qui sont novuellement accouchées (1668) och Ob-
servations sur la grossesse et l’accouchement des femmes et sur leurs maladies et 
celles des enfants nouveaunés (1695) användes av obstetriker under hundratals 
år. Hoorn översatte Portals bok om förlossningar till svenska och gav ut den 
1723 under titeln Then svenska välöfva-de jorde-gummans andra deel. Bestående 
uti ottatijo märckvärdige förlösningar . . . öfvers, och med några tienliga påmin-
nelser, uth-gifne. Phillippe Peu gav också ut La pratique des acouchemens 1694.

Men väl så viktigt var att von Hoorn kunde få följa en praktiserande barn-
morska och närvara vid förlossningar hemma hos fattiga barnaföderskor. På 
sjukhusen fick en manlig läkare på den tiden inte vara inne i förlossningsrum-
met. Mot en mindre dusör fick han själv handlägga förlossningarna. På rekom-
mendation av barnmorskan fick han också följa en ansedd achuschör och lära 
sig intrumentell förlossning.

När von Hoorn kom hem till Sverige blev han upptagen i Collegium medi-
cum. Han skrev 1697 sitt mest berömda verk Den svenska väl-öfvade jordgum-
man hvilken grundeligen undervijser huru med en hafvande handlas, en vän-
dande hielpas, en barna-qvinna handteras, och det nyfödda barnet skiötas skal. 
Det var den första läroboken i Sverige i förlossningskonst och användes länge 
både av barnmorskor och läkare som en förlossningskonstens bibel. Han på-
började också utbildningar för barnmorskor, men hade relativt lite gehör för 
sådana angelägenheter hos krigarkungen Karl XII. Han avled 12 maj 1724 och 
kallas med all rätt den svenska förlossningskonstens fader.

Nils Wallerius föddes 1666 i Linköping och studerade medicin i Uppsala 
från 1688 och under Urban Hjärne i Stockholm 1691–1694. Han reste 1694 till 
Leiden där han stiftade bekantskap med sedermera biskopen Lars Tammelin, 
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som senare också blev hans svåger. Tammelin skrev ett par år senare hem till 
Åbo och rekommenderade Wallerius till professuren i medicin. Han berät-
tade också som något mycket märkligt att det i Leiden fanns tre professorer i 
medicin, ett trettiotal doktorer och en myckenhet medicine studerande. Från 
1670 och 100 år framåt hade nästan alla medicine professorer i Åbo studerat 
i Leiden.131

År 1697 fortsatte Wallerius till Aachen, där han skrev Tentamina chymi-
ca super aquas thermales Aquis granensis (Kemiska försök rörande de varma 
källorna i Aachen), men boken utkom i Leiden 1699. I Utrecht disputerade 
han 1699 på avhandlingen De mammis (Om brösten). Förutom bröstkörtelns 
struktur beskrev han bildandet av mjölk i det blod som flyter till bröstkörteln. 
Redan då utnämndes han till professor i Åbo, men han tillträdde inte förrän 27 
juni 1701 och han dog redan 11 juni 1704.

Daniel Kellander kom från Giessen och utgav sin gradualavhandling med 
titeln De seminibus (Om frön) 1720 och promoverades till medicine doktor i 
Leiden. Han återvände sedan till hemstaden Göteborg där han blev stadsfysi-
kus men dog redan 1724.132

Samtidig med Kellander i Leiden var göteborgaren Johan Fredrik Flato, som 
den 22 augusti 1713 skrevs in vid Uppsala universitet. Efter medicinstudier i 
Sverige kom han till Leiden och disputerade 1721 på en avhandling med titeln 
De narium fabrica, usu et morbis (Om näsborrarnas uppbyggnad, nytta och 
sjukdomar) och blev den 19 juli medicine doktor. Han dog emellertid redan 
den 20 september sedan han träffats av en tegelpanna som föll ner från ett tak.

Abraham Bäck är en centralgestalt i det svenska medicinalväsendet. Han 
föddes 1713 i Söderhamn och kom till Uppsala som student och skrevs in i 
Hälsinge nation 5 oktober 1730. Efter att en tid ha studerat teologi i avsikt 
att bli präst började han snart i stället intressera sig för anatomi och botanik 
under inverkan av professorn i medicin Lars Roberg och dåvarande medicine 
adjunkten Nils Rosén. Under Roséns ledning skrev han 1734 en avhandling 
om luften och dess inverkan på människokroppen; Specimen physicum de aëre 
ejusque in corporis humanum effectis (Lärdomsprov i fysik, om luften och dess 
inverkan på människokroppen). 

I maj 1740 undergick Bäck examen graduale medicum och försvarade med 
Rosén som preses 17 maj sin gradualavhandling, som hade titeln Meditationes 
theoretico-practico dignoscenda et curanda imminente phtisi pulmonali (Teore-
tisk-praktiska tankar kring att känna igen och bota en hotande lungsot). Be-
tydelsen av tidig diagnostik och behandling av lungsot framhölls och det har 

131 Tengstrand, Johan Jakob: Chronologiska förteckningar öfver finska universitetets fordna 
procancellerer ... Helsingfors 1836, s. 157.

132 Callmer, Christian: Svenska studenter i Giessen. Lychnos 1969/1970, ss. 171–198.
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sagts att Abraham Bäck är först i Sverige, ja kanske i hela världen, med att 
påpeka värdet av tidig diagnostik.133

Bäck hade förhoppningen att få efterträda Rosén på adjukturen, när denne 
efterträdde Rudbeck d.y. på professuren, men tjänsten gick honom förbi. I 
augusti 1741 anträdde han i stället en fyraårig resa i Europa som förde honom 
till Danmark, Holland, England, Frankrike och Tyskland.

I Leiden stannade Bäck ett helt år. Den store Boerhaave hade avlidit 1738, 
men hans lärjungar fanns kvar, främst Bernhard Siegfrid Albinus. Albinus 
hade redan 1721, endast 24 år gammal, utnämnts till professor i anatomi och 
ansågs vara tidens främste anatom. Speciellt ville han att avbildningarna skul-
le vara exakta och samarbetade därför med konstnären Jan Wandelaar, som 
också gjorde teckningar åt Ruysch. Han gav ut två stora arbeten Tabulae sceleti 
et musculorum corporis humani (Tavlor över människokroppens skelett och 
muskler) 1747 och Tabulae ossium humanorum (Tavlor över de mänskliga be-
nen) 1753, båda utgivna i Leiden. Bäck anmälde sig till två föreläsningsserier 
för Albinus, den ena i fysiologi, den andra i anatomi kombinerad med dissek-
tionsövningar. Han deltog också i operationer tillsammans med honom.

En annan lärare som betydde mycket för Bäck var Hieronymus David Gau-
bius, som föreläste och ledde kemiska laborationer på grundval av Boerhaaves 
Elementa chemiae. Herman Oosterdijk Schacht var professor i praktisk medi-
cin och höll kliniska föreläsningar på Nosocomium.

Efter ett år i Leiden fortsatte Bäck i augusti 1742 till England. Han hade 
ingen högre uppfattning om den engelska läkekonsten och ägnade sig därför 
mest åt besök hos kända botaniker och botaniska trädgårdar, men han besökte 
i alla fall de stora sjukhusen i London och det engelska Collegium medicum.

Bäck stannade bara tre månader i England innan han reste till Paris, där 
han omedelbart besökte L’Hôtel Dieu. Den berömde Jacques Bénigne Win-
slow föreläste anatomi i Jardin du Roi, som var den kungliga trädgården för 
läkemedelsväxter. Winslow var av dansk härkomst, släkten härstammade från 
Vinslöv i Skåne och han hade 1732 gett ut Exposition anatomique de la structure 
du corps humain, som sedan gavs ut i många upplagor och översättningar. Han 
lyssnade även till Jacques-François Du Vernay, som var prosektor och demon-
strator vid Jardin du Roi och till César Verdier, som föreläste om kirurgi. Bäck 
hänvisade till alla dessa vid sitt berömda «lasarettstal» 1746. Även hans besök 
på Charitésjukhuset gav värdefulla erfarenheter för framtiden.

Vägen hem gick över Strasbourg, Frankfurt, Erfurt, Leipzig, Halle, Berlin, 
Greifswald och Stralsund. Överallt lärde Bäck känna framstående medicinare, 
med vilka han sedan stod i förbindelse genom en intensiv brevväxling.

När Bäck kom hem från sin utländska resa på hösten 1745 öppnade han 
läkarpraktik i Stockholm. Han hade året före, på Linnés uppmaning, sökt pro-
fessuren i medicin i Lund, men den hade gått till Eberhard Rosén, adlad Ro-

133 Neander, Gustaf: Abraham Bäck och Olof af Acrel. Nordisk medicin 1941, ss. 2215–2217.
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senblad och bror till Nils Rosén von Rosenstein. Bäck förefaller då att ha givit 
upp förhoppningarna om att göra en akademisk karriär. Han kom dessutom 
att få full sysselsättning som livmedikus och med andra offentliga uppdrag. 
På den tjänst som assessor i Collegium medicum som Rosenblad lämnade fick 
Bäck fullmakt den 14 december 1745 och han intog den 21 mars 1746 för första 
gången en plats i Collegium medicum.

Tjänsten som assessor var emellertid oavlönad och Bäck ingick därför ett 
avtal med livmedikus Peter Leetström på dennes dödsbädd om rätten att ef-
terträda denne för en ersättning på 1 500 daler kopparmynt. Linné uttryckte 
i ett brev sitt starka ogillande över att en så meriterad läkare som Bäck måste 
betala för att få en sådan tjänst. Principen att man måste betala för att få över-
ta en tjänst var vanlig på den tiden i avsaknad av ett ordnat pensionssystem.134

Redan 1747 blev Bäck inkallad till hovet för att vårda Fredrik I, som fått ett 
slaganfall. Kungen var otålig och lynnig och var därför en mycket svårskött pa-
tient, som avskedade den ene läkaren efter den andre. Bäck skötte sig uppen-

134 Linnékorrespondensen L0995. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 December 1748 n.s.

Abraham Bäck. Gravör: Fredrik Akrel. UUB.
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barligen till kungens belåtenhet eftersom han fick fullmakt till den ordinarie 
tjänsten som livmedikus, när denna blev ledig på våren 1749.

De erfarenheter Bäck gjort under sina peregrinationer i Europa kom att 
påverka sjukvården i Sverige för all framtid. Sundhetskommissionen hade re-
dan 1738 lämnat ett förslag till Kungl. Maj:t att det skulle inrättas ett sjukhus 
i Stockholm. Bäck, som invalts i Vetenskapsakademien redan 1742 när han 
befann sig i Paris, blev 1746 preses. Det tal som han höll vid nedläggandet av 
ämbetet behandlade hela medicinalväsendets organisation.135

Olof af Acrel och Abraham Bäck var de två mest drivande personerna som 
organiserade Serafimerlasarettet när det öppnades 1752. Acrel ansvarade för 
kirurgin och Bäck för medicinen, men Bäck lämnade redan följande år den be-
fattningen för att bli preses i Collegium medicum och arkiater. I den centrala 
positionen som preses verkade han sedan i mer än 40 år och satte därmed sin 
prägel på hela den svenska medicinens organisation.

Stadskirurgen i Göteborg Carl Didrik Engelhart föddes i Helsingborg 2 juli 
1722 och kom som student till Uppsala i slutet av 1730-talet. Han studerade då 
för Olof Rudbeck d.y., Lars Roberg och Nils Rosén. Under kriget mot Ryssland 
tog han tjänst i Finland som fältskär vid amiralitetet och följde också 1744 en 
svensk ambassad till Ryssland.

År 1744 reste Engelhart sedan till Köpenhamn för att vidareutbilda sig i 
kirurgi och förlossningskonst hos de två ledande kirurgerna Simon Crüger 
och Balthazar Johannes de Buchwald. Efter avlagd kirurgexamen blev han 
regementsfältskär i Göteborg, men gav sig snart ut på en resa till Kina som 
överfältskär vid Ostindiska kompaniet.

Vid återkomsten studerade Engelhart i Leiden, Paris och London, men fö-
refaller inte ha tagit doktorsgraden. År 1754 återvände han till Göteborg och 
blev förste stadsfältskär. Han var en skicklig ackuschör och kirurg och ut-
nämndes till livmedikus 1762 och till och med till arkiater 1789. Endast Olof 
af Acrel bland alla kirurger hade tidigare fått den utmärkelsen. Han hade ett 
mycket gott anseende men var mycket blygsam till sin natur, vilket visas av att 
han hade erbjudits att bli hedersdoktor i Lund 1762, men avböjt den hedern. 
Han avled i Göteborg 20 oktober 1812.

Harderwijk
Den lilla staden Harderwijk vid Zuiderzee, en vik av Nordsjön, är mycket 
känd i svensk medicinhistoria eftersom Carolus Linnaeus tog doktorsgraden 
där 1735, men den har aldrig varit ett mål för kunskapstörstande utländska 
studenter. Dit reste man enbart för att det var snabbt och billigt att erövra 
doktorsgraden. Vid det universitet som hade utvecklats i provinsen Gelder-

135 Bäck, Abraham: Tal om nyttan som tilflyter läkarekonsten, af et väl inrättadt lazaret eller 
sjukhus i Stockholm. Stockholm 1746.
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land och var verksamt 1648–1811, fanns endast en professor i medicin. Univer-
sitetet var speciellt populärt bland svenskar, under första hälften av 1700-talet 
tog mer än 20 studerande doktorsgraden där. Det fanns ett talesätt om staden:

Harderwijk is een stad van negotie,
Man verkoopt er bokking, blauwbessen en bullen van promotie.136

[Harderwijk är en stad av köpslående, där säljes böckling, blåbär  
och doktorsdiplom].

Förmodligen hade Linné fått uppgiften om att det gick snabbt och billigt att 
disputera i Harderwijk av Nils Rosén och sin lärare vid gymnasiet i Växjö 
1723–1727 Johan Stensson Rothman. Denne hade disputerat där 28 december 
1713 på en avhandling om pesten i Stockholm 1710: Observationes nonnullas 
circa nuperam pestem Stockholmiensem aphoristice consignatas complectens 
(Som omfattar åtskilliga iakttagelser rörande den nyliga pesten i Stockholm, 
aforistiskt nedtecknade).137

Svenska medicinare som disputerat i Harderwijk
Magnus Gabriel Block, adlad von Block, föddes i Stockholm 25 april 1669. Re-
dan som 10-åring sändes han till Uppsala akademi där han vistades till 1692. 
Då begav han sig ut på en resa till Italien. Under sin vistelse i Rom uppträdde 
den ännu blott tjugotvåårige svensken i en disputationsakt ”om den yppersta 
religionen”, och bevisade med stor lärdom och skicklighet den Lutherska lä-
rans företräde framför alla andra.138 Olof Celcius d.y. ger en annan version, 
som har större trovärdighet på grund av det personliga tillägget om sin far:

[...] när doctor Block vistades i Florents spelade han bort sine respenningar, 
apostacerade til Catholska läran och blef Stor-furstens Cabbinetsecreterare 
hwarwid han hade en ansenlig lön. [...] Under sine italienske resor vistades Min 
Far i hans hus.139

Som en följd av sin skicklighet att disputera utnämndes han således 1696 till 
kabinettssekreterare hos storhertigen av Toscana och stannade där i tre år.

När Block 1699 kom tillbaka till Stockholm sändes han med ett ministeri-
ellt uppdrag till Wien. Bidragande orsak var att han talade 11 språk och kunde 
skriva på 13. År 1701 begav han sig ut på en ny resa, nu till England, Italien, 
Frankrike och Holland och disputerade det året i Harderwijk på avhandlingen 
Scrutinium arsenici physico-chemico-medicum (Fysisk-kemisk-medicinsk un-
dersökning av arsenik).

136 www.collectiegelderland.nl/verhalen/universiteit-harderwijk.
137 Anfält, Tomas: Rothman, Johan S. Svenskt biografiskt lexikon, band 30. Stockholm 2000, 

ss. 583–585.
138 Hofberg, Herman: Svenskt biografiskt handlexikon. Stockholm 1906 del 1, s. 108.
139 Celsii samlingar. Handskrift X201 UUB, s 83v.
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Återkommen till Sverige blev han provinsialmedikus i Östergötland och 
fann då Himmelstalunds hälsokälla vid Norrköping. Under den svåra pesten 
1710 hävdade han att just det brunnsvattnet kunde bota pesten. Han uppges 
också ha varit den förste som vågade obducera en person som avlidit i pesten.

Block adlades den 29 maj 1719 och förordnades att vara Riks-Translator, det 
vill säga officiell översättare. Han dog i Söderköping av slagfluss den 16 april 
1722.

Carl Pelt föddes 1689 och studerade från år 1700 vid Uppsala akademi inn-
an han gav sig ut på en europeisk resa. Han skrevs in i Halle 1704, men dispu-
terade inte där utan blev medicine doktor i Harderwijk 1706 på avhandlingen 
De symptomatibus (Om symptom). Vid hemkomsten 1709 blev han medlem i 
Collegium medicum och stadsfysikus i Gävle och provinsialläkare i länet. Där 
verkade han till 1743 då han fick avsked med assessors titel. Resten av sitt liv 
var han brukspatron på Åvika bruk i Medelpad, där han dog 1756.

Christian Michaëlsson Ström föddes 1679 och vistades i början av 1700-talet 
i Leiden där han lärde sig att göra mikroskop av Leeuwenhoek. Sedan dis-
puterade han och blev medicine doktor i Harderwijk 1707 på avhandlingen 
Nova theoria motuum reciprocorum machinae animalis, ex partium organica-
rum structura & proprietatibus, juxta aeternas motuum leges deducta (Ny teori 
om de varandra ömsesidigt påverkande rörelserna i de levande varelsernas 
maskineri, härledd ur de organiska delarnas uppbyggnad och egenskaper till-
sammans med de oföränderliga lagarna för rörelse). Han blev provinsialläkare 
i Närke och Värmland 1708 men dog redan 1710. Lars Roberg ägde ett mikro-
skop tillverkat av Ström.

Nils Boy föddes i Stockholm 1683 och sändes med sin informator till Upp-
sala 1699 där han studerade medicin. År 1706 begav han sig ut på en pereg-
rination, som först förde till London och Oxford. Han lärde sig då så mycket 
engelska att han 1731 gav ut en översättning av John Smitts bok Traktat om 
vattnets egenskaper och goda verkan, som anses ha bidragit till att drickandet av 
hälsovatten blev vanligt, åtminstone hos finare familjer i Stockholm.

Från England begav sig Boy till Leiden, där han åhörde Boerhaaves före-
läsningar, men han blev inte medicine doktor där utan i Harderwijk 1709. 
Avhandlingens namn är inte känd.

När Boy återkom till Sverige utnämndes han till fältläkare vid armén i Skå-
ne och deltog i slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710. Därefter blev han 
provinsialmedikus i Närke och 1724 stadsfysikus i Stockholm och assessor i 
Collegium medicum. Han avled på nyårsdagen 1739.

Jacob Ludenius föddes i Skarstads socken i Västergötland och kom 1701 till 
Uppsala där han studerade medicin under Olof Rudbeck d.y. Han disputerade 
1707 på en avhandling med titeln De hedera (Om murgrönan), som hand-
lade om en murgröna som fanns på Hunneberg. Han fick 1708 ett stipendium 
av biskopen i Skara Jesper Svedberg och reste utrikes. Ludenius disputerade 
samma år i Harderwijk för medicine doktorsgraden på Excercitatio de lithoge-
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nesia macro et microcosmica (Undersökning av stenars uppkomst, makro- såväl 
som mikrokosmiskt. Den makrokosmiska delen avhandlar bergs och stenars 
uppkomst, den mikrokosmiska handlar om njur- och blåssten, men även till 
exempel tandsten och giktknutor). Genom biskopens inflytande utnämndes 
han 1709 till provinsialmedikus i Västergötland efter Johan Moraeus, men 
insjuknade innan han hann tillträda och avled 1712.

Johan Henric Wolluhn föddes 1685 i Norrköping där han först fick utbild-
ning i faderns apotek. Han gav sig sedan ut på en utrikes resa och skrevs in i 
Halle 14 juli 1707 men disputerade inte där utan blev medicine doktor i Har-
derwijk 1713. Avhandlingens titel är inte känd. Vid hemkomsten blev han le-
damot av Collegium medicum och praktiserande läkare i Stockholm. Han var 
också föreståndare vid Medevi brunn, där han 1722 hade lyckan att ha Fredrik 
I och Ulrika Eleonora som brunnsgäster. Kungen utnämnde honom samma 
år till sin livläkare och 1731 utsågs han till preses i Collegium medicum och 
arkiater. Tillsammans med Nils Boy gav han 1738 ut Underrättelse och upsatz af 
the medel som mot durchlop och rödsoot tienlige finnas, åt dem som intet mächta 
sig dyrbarare hielpe-medel. Wolluhn dog av lunginflammation 1740.

Ove Leopold var född i Vånga socken 27 maj 1685 och läste först teologi 
i Lund men ändrade sig sedan till medicin. Han var expeditionsmedikus i 
flottan under kriget mot Ryssland och reste efter det till Amsterdam. Där 
blev han, enligt en anteckning i dödboken för Vånga församling, medicine 
doktor.140 Enligt en uppgift blev han medicine doctor honoris causa i Har-
derwijk 1720 utan examen sedan han visat intyg om att han praktiserat i Sve-
rige.141 Han var sedan provinsialmedikus i Skåne. Den 30 oktober 1726 blev 
han skjuten med flera gevärskulor i magen och låret och avled efter fem dagar. 
Mördaren var drängen Jon Nilsson som dömdes till döden och avrättades. Det 
framgick klart att drängen handlat på uppdrag av Leopolds hustru, men hon 
kunde inte dömas mot sitt nekande. Fem månader efter Leopolds död föddes 
en dotter som dog efter tre dagar.142

Johan Pihl föddes i Uppsala 1683 och studerade först teologi där innan han 
för en tid studerade kiururgi i Stockholm. Under pesten 1710 var han pest-
läkare i Uppsala och disputerade följande år för Roberg på avhandlingen De 
aqvosi calidique potus salubritate (Om den hälsosamma effekten av drycker 
beredda med varmt vatten).

Pihl blev sedan läkare i Visby tills lönen drogs in 1718 och han studerade 
lagfarenhet och blev för en tid tingsnotarie. År 1720 återfick han provinsiallä-
karlönen och reste samma år över Hamburg, Wittenberg, Jena och Leipzig till 
Amsterdam och Harderwijk, där han också 1720 disputerade på avhandlingen 

140 Vånga församlings dödbok 18 november 1726.
141 Wrangel, Ewert: Sveriges litterära förbindelser med Holland, särdeles under 1600-talet. 

Lund 1897, s 163.
142 Sjöström, Carl: Blekingska nationen 1697–1900. Lund 1901, ss. 44–46.
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De asthmate convulsive (Om konvulsiv asthma). Vid hemkomsten återtog han 
sin läkarsyssla i Visby, där han dog 1751.

Constantin Soem var son till stadsfältskären med samma namn i Stockholm. 
Efter att ha lärt grunderna i kirurgin hos sin far skrevs han in vid Uppsala 
universitet 1702 för att studera medicin. Under peståren 1710 och 1711 biträdde 
han som pestmedicinadjunkt i Stockholm. Han drabbades då själv av pest. 
1721 reste han till Holland och blev samma år medicine doktor i Harderwijk 
på en avhandling med titeln De empyemate pectoris (Om varbildning i bröstet). 
När han återkom blev han praktiserande läkare i Stockholm och läkare vid 
Medevi brunn. År 1723 blev han assessor i Collegium medicum och 1731 hov-
medikus. Från 1739 var han stadsfysikus i Stockholm till sin död 28 mars 1748.

Erik Carelberg föddes i Stockholm 1688. Fadern var den kände pietisten, 
myntmästaren Lorentz Carelberg.143 Erik studerade först teologi, men efter-
som han misstänktes för pietism trodde han sig komma att möta motstånd 
som präst. Han började därför läsa medicin i Uppsala och reste sedan till 
Harderwijk, där han 10 juni 1721 blev medicine doktor på en avhandling De 
chlorosi (Om bleksot). Pietism (av latinets pietas, fromhet, gudaktighet) var 
en väckelserörelse som uppstod inom tysk lutherdom under sent 1600-tal. På 
1690-talet lärde svenska studenter i Halle känna pietismen och omkring 1700 
uppstod pietistiska kretsar i Stockholm. Kyrkoledningen utfärdade stränga re-
geringsedikt mot pietismen 1694 och 1706. Nederlaget vid Poltava 1709 och 
missväxt och pest gjorde att pietismen spreds. Medicinare som var pietister 
valde i första hand Halle som mål för sina peregrinationer. Vid hemkomsten 
1722 förordnades Carelberg till provinsialmedikus i Östergötland, men dog 
redan 1726 i Norrköping.

Erik Victorin kom till Uppsala 1709 och studerade medicin under Lars Ro-
berg för vilken han disputerade 1717 på en avhandling med titeln De ossibus 
tuberosis (Om knöliga ben; behandlar deformationer i skelettet) . Han reste 
därefter till Harderwijk där han 1723 disputerade för doktorsgraden med De 
passione hysterica (Om hysteri). När han återkom till Sverige blev han läkare 
vid Loka brunn, som just blivit undersökt och förklarats vara en hälsokälla. År 
1729 blev han assessor i Collegium medicum och hade då också läkarpraktik i 
Stockholm. Han dog i Väppeby i Uppland i juli 1755 av kräfta i ena örat. Det 
står om honom i Sacklén läkarhistoria att

han hade en fullkomlig mans höjd, var magerlagd, men stark till natur och 
krafter. Slog alltid åder på sig sjelf. Hushållade strängt, men var vänfast och 
upprigtig. Lefvde ogift.

143 Cornelius Carl Alfred: Svemsk kyrkans historia efter reforationen. Senare delen. Uppsala 
1887, s. 19.
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Jacob Boëthius föddes 1690 i Västerås och skrevs in vid Uppsala universitet 
1712. Efter latinstudier började han läsa medicin. År 1723 begav han sig på en 
utrikes resa och han blev medicine doktor i Harderwijk 4 september 1724 på 
avhandlingen De exercitatione corporis humani ejusqve utilitate et noxa (Om 
människokroppens träning samt dennas nytta och skada). När han kom till-
baka till Sverige blev han ledamot av Collegium medicum och stadsfysikus 
och provinsialmedikus i Göteborg. Han upptäckte också Baggetofta källa vid 
Uddevalla. Boëthius dog 1748.

Daniel Lindewall föddes i Lemnhult i Småland och skrevs in den 24 augusti 
1710 vid Uppsala universitet. Efter att i flera år ha studerat medicin och dis-
puterat för Roberg 1719 på avhandlingen De formicarum natura (Om myrornas 
natur) reste han till Harderwijk och erhöll doktorsgraden 1725 på en avhand-
ling De usu et abusu rerum non naturalium (Om bruk och missbruk av res non 
naturales).144 Han blev sedan amiralitetsmedikus i Karlskrona men dog redan 
1729.

Peter Lundman föddes 12 augusti 1689 i Växjö och kom 1712 till Uppsala. På 
Lars Robergs inrådan började han studera medicin och övade sig samtidigt i 
kirurgi hos stadsfältskären Johan Benzin. Sedan han disputerat 1725 under Ro-
berg på avhandlingen De machinis intrumentique experimentali physicae adeqve 
medicinae inservientibus (Om experimentalfysikens maskiner och instrument, 
som i så hög grad även tjänar medicinen) begav han sig ut på en utbildnings-
resa i Europa med stöd av Kåhres stipendium. Oftast går det inte att visa hur 
peregrinationerna finansierats, men i det här fallet är det klart. Det var ett re-
sestipendium som instiftats av assessorn i Stockholms Byggnings- och ämbets-
kollegium Truls Kåhre, död 1672. Lundman besökte Hamburg, Amsterdam, 
Leiden, Paris och London. Den 3 oktober 1727 kom han till Harderwijk där 
han samma dag undergick en medicinsk examen och den 10 samma månad 
försvarade sin avhandling De junipero (Om enen) och promoverades till medi-
cine doktor. Efter att ha varit praktiserande läkare i Stockholm förordnades 
han 1730 att vara provinsialmedikus i Kristianstads och Malmöhus län. Han 
dog 25 november 1738.

Gustaf Harmens föddes 4 november 1699 i Stockholm. Hans syster var gift 
med arkiatern Mathias Riben, som var preses i Collegium medicum och drott-
ning Ulrika Eleonoras livläkare. Genom svågerns inverkan började han intres-
sera sig för medicin och han åhörde föreläsningar i anatomi i Stockholm. År 
1717 begav han sig till Uppsala för att fortsätta sina studier, men han började i 
stället läsa juridik, vilket ledde till att han 1720 blev antagen i Kanslikollegiet. 

144 För Galenos var fullkomlig hälsa endast en teoretisk möjlighet, som fordrade att alla väts-
korna skulle vara i perfekt balans och res non naturalis eller de sex icke naturliga faktorer-
na 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 botandet bestod i 
att man försökte återställa neutralläget vid sjukdom.
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Efter ett par år övergick han till Sundhetskommissionen, vilket gjorde att han 
ånyo började intressera sig för medicinen.

Harmens började nu en av de mest omfattande peregrinationerna någon 
svensk medicinare gjort. I början av 1722 begav han sig till Leiden och stan-
nade där tre år och åhörde de berömda professorerna Herman Boerhaaves och 
Bernhard Albinus undervisning. Han begav sig sedan till Paris via Mastricht, 
Aachen, Spa, Liège, Leuven och Bryssel. I Paris studerade han under två år 
anatomi, kirurgi och kemi och besökte de stora sjukhusen. Från Paris reste 
han till London, där han stannade i sju månader och kom sommaren 1726 
tillbaka till Stockholm.

Harmens hade emellertid ännu inte tagit doktorsgraden, vilket han ansåg 
vara nödvändigt för sin fortsatta karriär. Han erbjöds då att som guvernör följa 
den unge adelsmannen Johan Mauritz Banér på en utrikes resa; en Grand tour, 
som alla unga adelsynglingar ansågs böra göra. Resan gick till Berlin och sedan 
Halle, där Harmens deltog i ett Collegium privatissimum, vilket var ett privat 
seminarium för ett fåtal elever och vanligtvis med hög avgift. Resan gick se-
dan vidare till Frankfurt am Main, Manheim, Strasbourg, Basel, Lausanne till 
Genève, där de stannade i ett helt år. På hösten 1730 fortsatte de resan genom 
Turin, Milano och Padua, där han stiftade bekantskap med Giovanni Battista 
Morgagni, som brukar betecknas som den patologiska anatomins fader.

Från Padua reste Harmens och hans elev vidare över Rom, Verona, Ferrara, 
Bologna och Marseille till Montpellier, där vintern tillbringades och vidare till 
England. På vägen hem besökte han Harderwijk, där han 1731 försvarade några 
medicinska teser och sedan promoverades till medicine doktor. Vad avhand-
lingen handlar om har jag inte kunnat finna.

Vid hemkomsten utsågs Harmens till extraordinarie philosophiae experi-
mentalis professor i Lund och 1735 till ordinarie professor i medicin. Han var 
sedan vid fyra tillfällen universitetets rektor och utövade en ganska betydande 
författarverksamhet, vilken omfattar 42 akademiska disputationer i såväl rent 
medicinska som fysiska, kemiska och naturalhistoriska frågor. Han avled 1774 
och var känd som en lärd och nitisk akademisk lärare.

Daniel Fredrik Kehler föddes i Lund 1707 och gick först i lära hos sin far, som 
var apotekare. Han skrevs 1722 in vid Lunds universitet och läste medicin för 
arkiatern Kilian Stobaeus och professor Johan Jacob von Döbeln, den senare 
var preses när Kehler 1730 disputerade pro exercitio med De Sangvificatione 
sine novo chylo perennante in inedia diuturn (Om blodbildningen, som fort-
går utan ny chylus vid långvarig fasta). År 1732 reste han till Harderwijk och 
disputerade för doktorsgraden med avhandlingen De fluxu mensium ex oculo 
(Om menstruationsblödning från ögat) 1733. Efter några år som läkare på sjö-
expeditioner blev han medicine adjunkt i Lund. 1746 avlade han farmaceutisk 
examen och blev sedan apotekare i Lund efter fadern samtidigt som han blev 
kemie laborator med skyldighet att föreläsa kemi för de medicine studerande. 
Han dog 6 mars 1779.
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Gustav Erik Zimmerman föddes i Västerås 19 augusti 1703 som son till en 
apotekare. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1716, där han efter förbere-
dande studier sedan valde att läsa medicin. År 1733 reste han till England och 
året därefter till Harderwijk där han genast erhöll doktorsdiplom sedan han 
försvarat sin avhandling Theses medicae inaugurales theoretico-practicae (Of-
fentligt framlagda teoretisk-praktiska medicinska teser). Han blev assessor i 
Collegium medicum 1737 och utsågs 1741 till provinsialmedikus i Skaraborgs 
län innan han slutligen blev stadsfysikus i Göteborg där han dog av vattusot 
1754.

Peter Leetström föddes 1 mars 1712 i Karlskoga och kom som student till 
Uppsala 1720. Han läste medicin och disputerade pro exercitio för Lars Ro-
berg 1732 på avhandlingen De libella insecto lacustri et alato (Om sländan, 
en sjölevande och vingförsedd insekt) och för doktorsgraden samma år med 
Dissertatio medica sistens resolutionem casus aegrae, variis malis, a plethora 
ortis, vexatae, & feliciter curatae (Medicinsk dissertation som framlägger ut-
gången av fall där de sjuka plågats av olika åkommor som uppstått på grund av 
överskott av kroppsvätskor, och som lyckligen botats). Därefter reste han till 
Leiden, där han fortsatte sina studier. Redan 1733 blev han medicine doktor i 
Harderwijk på avhandlingen Positiones qvaedam medicinae (Några medicinska 
punkter). Han tillbringade sedan två år i Paris och reste 1735 vidare till Ham-
burg, Leipzig och Erfurt, där han den 1 december 1735 valdes in som ledamot 
i den kejserliga akademien för naturforskare som då var förlagd till den staden. 
Alla ledamöterna gavs namn som anspelade på läkare från antiken; Leetström 
kallades Themison, efter en läkare från Laodicea i Syrien som var elev till As-
clepiades av Bithynia. När Leetström återkom till Sverige blev han assessor i 
Collegium medicum och 1747 kunglig hovmedikus, men han avled redan 1748. 
På sin dödsbädd överlät han ämbetet till Abraham Bäck.

Carl Linneus, adlad von Linné 1757, föddes 1707 och hade som lärare i gym-
nasiet i Växjö provinsialläkaren och lektorn Johan Rothman. Denne stimule-
rade honom att läsa medicin och undervisade honom privat i Herman Boer-
haaves Institutiones medicae. Linné studerade under 1727 i Lund och hade då 
Kilian Stobaeus som lärare, men flyttade snart till Uppsala. Han studerade 
medicin under Rudbeck d.y. och Roberg, men hans huvudintresse då och res-
ten av livet var botaniken. Av de 30 arbeten han publicerade före 1735 handlar 
bara tre om medicinska ämnen.

Det året begav han sig ut på en peregrination för att erövra doktorsgraden, 
vilket han gjorde efter en vecka i Harderwijk 1735. Avhandlingen hade titeln 
Hypothesis nova de febrium intermittentium causa (Ny hypotes om orsaken 
till intermittenta febrar), där han försökte visa att frossa orsakades av att pa-
tienten druckit lerhaltigt vatten. Den mesta tiden av sin långa utlandsvistelse 
ägnade Linné åt botaniken, ett ämne som faller utanför ramen för denna bok.

När han återkom till Sverige tjänstgjorde han först som praktiserande lä-
kare i Stockholm. Han anmälde sig då inte till Collegium medicum för att ge-



PEREGRINATIO MEDICA

142

nomgå det förhör som skulle hållas med varje utomlands promoverad svensk 
läkare för att de skulle få legitimation och han var således egentligen inte 
berättigad att idka medicinsk praktik eller att ingå i statens tjänst. Collegium 
medicum synes likväl inte ha yrkat på något sådant förhör.

Den 5 maj 1741 utnämndes han till professor i praktisk medicin i Uppsala, 
en tjänst som han sedan bytte med Rosén till professuren i teoretisk medicin 
eller naturalhistoria. I sitt installationstal talade han om nödvändigheten att 
resa inom Sverige för att upptäcka och ta till vara dess naturtillgångar. Det var 
helt i linje med tidens strävan att göra landet mindre beroende av importe-
rade, dyra varor.145

Linné undervisade främst i botanik och naturalhistoria, men även i me-
dicinska ämnen som dietik, nosologi (sjukdomslära) och materia medica (lä-
kemedels verkan och användning). År 1749 gav han ut en bok Materia medica, 
som är en lista över växter, mineral och djur som Linné tyckte var användbara 
i medicinen. Den första svenska riksfarmakopén Pharmacopoea Svecica gavs ut 

145 Linnéus, Carl: Oratio de necessitate peregrinationum intra patriam. Leiden 1743.

Carl von Linné. Konstnär: Alexander Roslin. Foto: Emma 
Schenson. UUB.
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år 1775 med Abraham Bäck som ordförande för farmakopékommittén medan 
Linnés insats inte var så stor som tidigare angivits.

Liksom i botaniken indelade han också sjukdomarna i klasser, släkter och 
arter. Inspiratör var Boissier de la Croix de Sauvages Nouvelles classes de ma-
ladies. Redan 20 juni 1737 skrev Linné till Sauvages, professor i botanik och 
medicin i Montpellier, från Amsterdam att han länge försökt att få tag i den-
nes Nouvelles classes de maladies från 1731, men nu äntligen fått se den och 
ber Sauvages skicka ett exemplar till vilket pris som helst. Det är det första 
brevet av 41 som Linné sände till Sauvage. De träffades aldrig personligen men 
upprätthöll en livlig korrespondens. Det sjuttionde och sista från Sauvage kom 
1765, han dog två år senare.

Linné presenterade sitt eget sjukdomssystem i Genera morborum 1759 och 
utvidgad form i en ny upplaga 1763. Varken Linné eller Sauvages fick emel-
lertid några efterföljare när det gällde sjukdomsklassifikation.

Linné var preses för ett stort antal medicinska avhandlingar, men han var 
och är fortfarande mera känd som Blomsterkonungen i Norden. En avhandling 
från 1759, Instructio peregrinatoris (Föreskrifter för den peregrinerande) med 
Erik Andreas Nordblad som respondent, handlade om utrikes resor. Nordblad 
gjorde själv inga resor och det anses vara Linné själv som skrev avhandlingen. 
Den innehåller en mängd handfasta råd om vad studenten bör iaktta och an-
teckna. Bland annat betonas vikten av att lära känna berömda män och deras 
mecenater. Liksom i installationsföreläsningen betonas nyttoaspekten starkt. 
Han förmanade också studenten att uppträda anständigt och att undvika att 
diskutera kontroversiella frågor, till exempel religion. Både avhandlingen och 
installationsföreläsningen finns i svensk översättning.146

Nils Rosén, adlad von Rosenstein, föddes 1706 och kom redan vid 14 års 
ålder till Lund för att studera medicin, men måste avbryta studierna av ekono-
miska skäl. Han reste därefter till Stockholm och blev informator åt arkiatern 
Mathias Ribes barn. Han kom då naturligtvis också i kontakt med Ewald Ribe 
d.ä. och d.y. och fick därigenom också möjlighet att lära sig fältskärskonsten 
och kirurgi. När den medicinska adjukturen i Uppsala blev ledig efter Petter 
Martins död 1727 anmälde sig inga sökande till tjänsten. Olof Rudbeck d.y. var 
svärfar till Martin och hade tidvis svarat för dennes undervisning. Rudbeck 
reste nu till Stockholm och fick där tipset om att Rosén var en begåvad per-
son, lämplig för uppgiften. Han anmodades att visa prov på sin lärdom och 
disputerade därför under Robergs presidium med gott betyg på avhandlingen 
De usu methodi mechanicae in medicina (Om nyttan av mekaniska metoder 
i medicinen). Rosén fick fullmakt 4 november 1728 på adjunktsbefattningen 
trots att han nästan enbart hade fått sin utbildning i Stockholm, som ju inte 
hade någon medicinsk fakultet.

146 Hodacs, Hanna och Nyberg, Kenneth: Naturalhistoria på resande fot. Om att forska, 
undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige. Lund 2007, kapitel 8 och 9.
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Rosén begav sig nu som preceptor för en ung adelsman Mauritz Posse ut 
på en europeisk studieresa som gick över Greifswald, Stettin, Wittenberg och 
Leipzig till Halle där han skrevs in vid universitetet 18 oktober 1728. Där följde 
han bland annat Friedrich Hoffmans föreläsningar i medicin. Hoffman var en 
förgrundsgestalt när det gällde balneologi och klimatologi. Hans elev Heinrich 
Bass föreläste i kirurgi, ögonsjukdomar, anatomi och förlossningskonst. Bass 
hade 1720 givit ut en rikt illustrerad bok om bandage med titeln Gründlicher 
Bericht von Bandagen.

Rosén reste vidare till Kassel, Giessen, Marburg, Strasbourg, Genève och 
Turin innan han kom till Paris. Där studerade han ögonläkekonst för Saint-
Yves i Paris och kirurgi för François Quesnay, som var en skicklig operatör och 
senare livmedikus hos Ludvig XV och madame Pompadour. Quesnay hade 
tidigare tjänstgjort som kirurg i den lilla staden Mantes nära Paris och där 
gjort sig känd som en skicklig förlossningsläkare. Han drog uppmärksamheten 
till sig när han 1730 publicerade en bok mot en skrift om åderlåtning, skriven 
av en berömd Parisläkare.147 Ledarna för Collège de chirurgie i Paris blev så 
imponerade av landsortskirurgens kunskaper och polemiska förmåga att de 
övertalade Quesnay att flytta till huvudstaden. Han blev snart en av kirurger-
nas främsta strateger och talesmän i striden mot medicinarnas anspråk på att 
vara överordnade kirurgerna. Liknande strider utspelade sig också i Sverige 
under 1700-talet.

Efter att ha besökt Amsterdam och Leiden disputerade Rosén vid univer-
sitetet i Harderwijk 11 november 1730 på avhandlingen De historiis morborum 
rite consignandis (Om att på rätt sätt nedteckna sjukdomsberättelser) och blev 
medicine doktor där 13 november 1730. Avhandlingen är den första som be-
skriver vikten av en systematisk dokumentation vid varje sjukdomsfall och är 
grunden för all framtida journalföring.

Roséns vidare karriär som professor i medicin i Uppsala tillsammans med 
Carl von Linné är väl känd och beröres inte vidare här. Mindre känt är att han 
1755 höll ett antal föreläsningar om ögonsjukdomar i Uppsala. Han ville i dem 
visa de unga studenterna vad han lärt och stimulera dem att ägna sig åt denna 
viktiga del av medicinen, även om han själv aldrig utförde några ögonopera-
tioner.

Jonas Gunnarsson Kruse var född i Västergötland 1697 och son till en bon-
de. Han studerade en tid medicin i Lund, men blev sedan anställd av Jonas 
Alströmer att sköta om dennes trädgårdar i Alingsås. Tydligen visade han stor 
flit och begåvning i det arbetet för han fick ge sig ut på en omfattande pereg-
rination på Alströmers bekostnad. Alströmer och Linné var vänner och det 
var på Linnés uppmaning som Alströmer började odla växter att färga tyger 

147 Quesnay, François: Observations sur les effets de la saignée, tant dans les maladies du 
ressort de la médecine, que de la chirurgie, fondées, sur les lois de l’hidrostatique. Paris 
1730. 
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med och det var säkert bidragande till att Kruse sändes ut på resor. Han skrevs 
in vid universitet i Halle 15 oktober 1728, men reste snart vidare till England 
och Holland. I Harderwijk tog han doktorsgraden 29 juni 1729. Avhandlingen 
Theses medicae inaugurales (Offentligt framlagda medicinska teser) trycktes 
först 1737 I Harderwijk.

Under resorna samlade han in en stor mängd växter och frön, som avsevärt 
utvidgade Alströmers odlingar. Kruse hade inhämtat mycken kunskap om 
färgväxter och odling av dessa genom sina utlandsresor och var en av dem som 
bidrog till färgväxternas fortsatta utveckling i Sverige. Han sände också frön 
till Linné, som just utnämnts till professor i Uppsala. I brevet som är daterat 
20 september 1741 skrev han förvånansvärt nog på engelska till sin landsman 
Linné.148

När Kruse kom tillbaka till Alingsås skötte han om såväl växterna i träd-
gården som de sjuka i trakten med den största skicklighet och omsorg till sin 
död 1742.

Groningen
Universitetet i Groningen grundades 1614 men den ende svenska medicina-
re jag kunnat finna som studerat där är Gabriel Holsten. Han föddes 1680 i 
Hedemora och kom till Uppsala som student 1693. År 1699 disputerade han 
för Lars Roberg med avhandlingen De variis effluviorum effectibus (Om olika 
verkningar av sjukdomsframkallande dunster). Han begav sig sedan för vidare 
studier till Holland, där han 1702 disputerade i Groningen på avhandlingen Po-
sitiones quasdam physiologicas de hepate breviter sistens (Som kortfattat fram-
lägger några fysiologiska punkter om levern).

När Holsten kom hem blev han ledamot av Collegium medicum och prak-
tiserande läkare i Stockholm. Under krigen var han fältmedicus i armén i 
Polen och satt en tid fången i Tönningen. År 1716 tjänstgjorde han i Norge.

År 1718 ärvde Holsten Sätra brunn av sin morbror Samuel Skragge och var 
brunnsläkare där under somrarna. Han utnämndes till provinsialläkare i Väst-
manland 1724 och tjänstgjorde som sådan tills han hastigt avled 3 mars 1736 på 
en resa i Romfartuna.

Franeker
Franekers universitet i Friesland var Nederländernas näst äldsta och var verk-
samt från 1585 tills det upplöstes av Napoleon 1811, liksom universitetet i 
Harderwijk. En av de få svenska studenterna där var Samuel Skragge, adlad 
Skraggenstierna eller Skraggenstern, som han kallades enligt en skrift han gav 

148 Linnékorrespondensen L0425. Jonas Gunnarsson Kruse to Carl Linnaeus, 20 September 
1741 n.s.
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ut i Hamburg 1715. Han föddes 1660 i Stockholm och läste först medicin i 
Uppsala innan han gav sig ut på en resa till Franeker. Där disputerade han pro 
exercitio på en avhandling med titeln De haemorrhagia (Om blödning) och 
pro gradu med De paralysi (Om förlamning).

Vid hemkomsten blev han provinsialläkare i Västmanland, där han 1703 
köpte och satte i stånd hälsokällan Sätra brunn. År 1706 gick han ut i fält som 
Karl XII:s livmedikus och följde denne under kriget, både vid Poltava och i 
kalabaliken i Bender. På återresan från Turkiet upptäckte han en hälsokälla i 
Lüne vid Lüneburg. Han stannade där som brunnsläkare och avled i Hamburg 
1718.

Utrecht
Universitetet i Utrecht grundades 1636 och samtidigt öppnades Nederländer-
nas första klinik för undervisning av medicine studerande. Initiativtagaren 
var stadsläkaren i Utrecht Willem van der Straten, som redan tidigare hade 
föreläst anatomi för blivande kirurger. Han blev professor i praktisk medicin 
och anatomi vid det nya universitetet. I sina föreläsningar betonade han, i sann 
hippokratisk anda, dietens betydelse. Sedan han föreläst om en sjukdom tog 
han med sig studenterna till sjukhuset, och demonstrerade där sjukdomens 
manifestationer på en patient. Studenterna fick sedan diskutera fallet i en of-
fentlig disputation. Många svenska studenter sökte sig till Utrecht.

Abraham Bex föddes i Stockholm och studerade först medicin i Sverige 
innan han reste till Nederländerna, där han blev medicine doktor i Utrecht 15 
april 1680 på avhandlingen De melancholia (Om melankoli, som på den tiden 
omfattade det som nu kallas ångesttillstånd, hypokondri, depressioner och 
vanförställningar, galenskap och mani, garynge (stirrande) och glömska, som 
inkluderade demens samt frenesi eller delirium). När han återkom till Sverige 
blev han stadsläkare i Göteborg, men dog redan 1690.

Lars Braun, adlad Braunerskiöld, föddes 11 augusti 1657 i Fagerhults socken 
i Kalmar län och skrevs in i Uppsala 1676. Han disputerade första gången 1685 
under Hoffvenius på De temperamentis (Om temperamenten) och sedan De 
Usu sanguinis (Om nyttan med blodet). Därefter gav han sig ut på resa som 
förde honom till Leiden 1688 och Utrecht där han 10 maj 1689 försvarade en 
avhandling De sudore (Om svettning). I den citeras även svenska medicinska 
arbeten, bland annat av Rudbeck d.ä. och Urban Hjärne. Braun förordnades 
1690 till läkare vid svenska flottan och 1693 till professor i Åbo varifrån han 
1698 förflyttades till Dorpats akademi och därifrån vidare till Pernau. När 
ryssarna intog staden återvände han till Sverige. Han blev 1719 amiralitetsme-
dikus i Karlskrona, arkiater och adlades samma år. Senare blev han blind och 
tog avsked och bosatte sig i Kalmar, där han dog 3 november 1730.

En av Petrus Hoffvenius lärjungar var Daniel Dalhemius. Utan att ha tagit 
någon medicinsk examen blev han drottning Kristinas läkare och följde henne 
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till Hamburg sedan hon abdikerat från den svenska tronen. Han återvände 
sedan och studerade medicin i Uppsala 1657–1663 och disputerade 1663 på 
andra delen av Artis medicinalis parvae exercitatio I:a breviarium medicinae 
isagogicae et physiologicae complectens (Första övningen i den lilla läkekonsten, 
innehållande en sammanfattning av grundläggande och fysiologisk medicin). 
Urban Hjärne disputerade 1663 på den tredje delen. Dalhemius följde sedan 
som mentor en ung adelsyngling Sven Ribbing på en utländsk resa och dispu-
terade 1670 och blev medicine doktor i Utrecht på en avhandling med titeln 
De epilepsia (Om epilepsi). När han återkom blev han först praktiserande lä-
kare i Falun och sedan amiralitetsläkare, i vilken egenskap han tjänstgjorde 
vid slaget vid Kögebukten 1677. Två år senare avled han i stor fattigdom i 
Stockholm.149

Olof Rudbeck d.y. föddes i Uppsala 15 mars 1660 och studerade medicin 
under Hoffvenius och Drossander. Med den senare som preses gav han 1686 
ut avhandlingen Propagatio plantarum botanico-physica (Växternas botanisk-
fysiska fortplantning). Samma år blev han utnämnd till medicine adjunkt och 
följade år begav han sig ut på en europisk resa. Över Köpenhamn och Lübeck 
reste han till Amsterdam, där han studerade anatomi för den berömde Frie-
drich Ruysch. Denne var känd för sin preparationsteknik där kropparna var 
balsamerade eller bevarade i alkohol och kärlen ofta injicerade med någon 
vätska för att vara synliga. Under åren 1665–1718 producerade Ruysch över 
2000 preparat, varav nu 916 finns i ett virtuellt museum vid Amsterdams 
universitet.150

Resan fortsatte sedan till Utrecht, där Rudbeck d.y. studerade i ett år innan 
han gjorde ett kort besök i Cambridge och Oxford. När han på återvägen skul-
le till Leipzig blev han rånad och illa misshandlad av en postiljon, som senare 
blev dömd till döden för brottet. Risken att råka ut för rövare var alltid stor för 
de resande på den tiden. Från Leipzig fortsatte han till Jena, Wittenberg och 
Erlangen. Han fick då bud från fadern Olof Rudbeck d.ä. att återvända hem 
men att först ta doktorsgraden utrikes. Han reste därför tillbaka till Utrecht, 
där han blev medicine doktor i augusti 1690 på avhandlingen De fundamentali 
notitia plantarum rite adqvirenda (Om rätta sättet att skaffa grundläggande 
kännedom om växterna).

Med sig hem hade Rudbeck d.y. en stor mängd frön och sällsynta växter. 
Han utnämndes nu till faderns efterträdare som professor i medicin och bo-
tanik. Botaniken och zoologin verkar vara de ämnen som mest intresserade 
honom. På Karl XI:s befallning gav han sig ut på en resa till Lappland som han 
beskrev i Lapponia illustrata. Han ville också visa att lapparna och de orienta-
liska folken hade ett gemensamt ursprung, varför han studerade orientaliska 

149 Lönneberg, Einar: Fauna och flora. Populär tidskrift för biologi 1908, s. 67.
150 www.uva.nl/en/content/news/news/2009/12/opening-of-virtual-ruysch-museum.html
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språk. År 1720 befriades han från sin undervisningsskyldighet för att ge ut 
Lexicon Harmonicum. Han erhöll arkiaters värdighet 1739 och dog i mars 1740.

Anders Wallant hade en mycket växlande levnadsbana. Han föddes 1655 i 
Amsterdam och sattes på ett kontor av fadern som var handlande, men där 
trivdes han inte. I stället började han läsa lagfarenhet, sedan filosofi och till 
slut medicin. Sedan började han driva in räkningar mot provision för köp-
mäns räkning, men när det inte gav tillräckliga inkomster gifte han sig 1677 
med en förmögen borgardotter som hade en band- och snörebutik. Samma år 
reste han till Utrecht och blev medicine doktor på en avhandling med titeln 
De morbo caro (Om sjukdomen carus). Därefter tjänstgjorde han på sjukhus i 
Amsterdam, men fick för övrigt ingen läkarpraktik eftersom hans kunskaper 
ansågs vara bristfälliga. Han reste då till Stockholm för att driva in en fordran 
åt en holländsk köpman.

I Stockholm lyckades Wallant med hjälp av landsmän få verka som läkare, 
men hans begäran att få bli ledamot av Collegium medicum avslogs 1682, 
varför han återvände till Holland. Efter två år hade emellertid inte förtroen-
det för hans medicinska kunskaper ökat i hemlandet eftersom man där mera 
kände honom som köpmansbetjänt och tvivlade på hans duglighet.

Wallant sålde därför hustruns butik och köpte för pengarna sådana varor 
som han trodde var begärliga i Stockholm och återvände dit. Han öppnade en 
bod i Packhuset samtidigt som han drev en läkarpraktik. Ena stunden stod 
han bakom disken, andra gick han på sjukbesök och skrev recept. När han 
på nytt ansökte om ledamotskap i Collegium medicum avslogs hans begäran 
med motiveringen att en köpman hade inget att göra i collegium. Men efter 
en kunglig resolution fick han genomgå en examination och godkändes som 
ledamot av kollegiet. Han hade sedan en ansenlig praktik, framför allt hos de 
främmande ministrarna och andra utlänningar, ibland även bland de kungliga. 
Roberg berättar i sin Collecteana att när doktor Wallant kom in i ett hus för 
att besöka en sjukling, stannade han mitt på golvet och om man då inte gav 
honom pengar i handen, gick han därifrån utan att tala med patienten. Om 
man sedan ville ha honom tillbaka måste man först sända honom arvodet. 
Han adlades med namnet Odendal 1704 och dog samma år.

Johan Lindelius föddes 28 juni 1663 i Jönköping och disputerade 1687 i Upp-
sala med avhandlingen De serpentibus (Om ormar). Preses var professorn i 
matematik och astronomi Anders Spole, som också var hans svåger. Lindelius 
hade inte tänkt att läsa medicin, men under en resa mellan Jönköping och 
Stockholm kom han in i en gästgivargård, där en kvinna låg utan hjälp i barns-
nöd. Han hjälpte henne så gott han kunde, vilket stimulerade honom att bli 
läkare. 

Lindelius började studera medicin och reste ut för att lära sig förlossnings-
konsten, vilket få svensk läkare gjort tidigare. År 1690 disputerade han i Ut-
recht på De vipera (Om huggormen). Han var kvar i Nederländerna några år 
och när han kom hem till Sverige blev han praktiserande läkare i Stockholm 
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och ledamot av Collegium medicum. 1694 utnämndes han till provinsialme-
dikus i Västergötland och 1704 till samma befattning i Växjö. 

Provinsialläkartjänsten var kombinerad med befattning som physices lektor 
vid gymnasiet i Växjö. En av de senare innehavarna av denna kombinations-
tjänst var Johan Stensson Rothman, Linnés lärare och farbror till Johan Svens-
son Rothman, som var den förste som fick medicine doktorsgrad i Sverige. 
När Johan Stensson tog avsked 1751 ville konsistoriet i Växjö skilja tjänsterna 
och utnämna en särskild lektor i logik och fysik, men detta tillstyrktes inte 
av 1756 års riksdag. Den förenade lektors- och provinsialläkartjänsten avskaf-
fades först 1795.

Redan samma år som Lindelius kom till Växjö upptäckte han hälsokällan 
Evedal vid Helgasjöns södra strand. Johan Stensson Rothman var sedan den 
som såg till att källan kom i allmänt bruk 1730. Lindelius förestod själv 1711 
Medevi brunn, men dog redan 1712. Rosén von Rosenstein yttrade om honom 
i ett tal i Vetenskapsakademien 1746:

Hvad skada är det icke att salig Lindelius dog, utan att någon lärde af honom, 
huru han så visst kunde säga förut vissa sjukdomars öden.

Jacob Fredrik Below föddes i Stockholm den 25 Mars 1669 och skrevs in vid 
Uppsala universitet redan som 11-åring, men fick de första åren undervisning 
i medicin av fadern, som var livmedikus och assessor i Collegium medicum. 
Han skrevs ånyo in i Uppsala 4 mars 1687. År 1691 reste han utomlands och 
disputerade i Utrecht 10 juli 1691 på avhandlingen De vermibus intestinorum 
(Om inälvsmask). Vid hemkomsten blev han ledamot i Collegium medicum 
och var praktiserande läkare i Stockholm. 1695 han gav ut skriften De natura, 
arte et remediis in morborum cura necessariis (Om nödvändigheten av naturen, 
läkekonsten och läkemedlen för att bota sjukdomar) i Uppsala. Han förord-
nades sedan till medicine professor i Dorpat, där han också utsågs till univer-
sitetets rektor. Redan den 30 december 1697 utnämndes han till professor i 
Lund. År 1705 skickades han till den svenska armén i Sachsen och följde sedan 
denna till Ukraina, men togs 1709 vid Poltava tillfånga och fördes till Moskva, 
där han försörjde sig med en stor medicinsk praktik. I mars 1716 angreps han 
av en hetsig feber och dog i Moskva.

Peter Elfving föddes 12 april 1677 och skrevs in i Uppsala som student i no-
vember 1686. Under Olof Rudbeck den yngres ledning presenterade han 1698 
en avhandling med titeln De moto peristaltica intestinorum (Om inälvornas 
peristaltiska rörelse). Därefter begav han sig på en utrikes resa och blev medi-
cine doktor i Utrecht 1702 på avhandlingen De catameniorum sufflammatione 
(Om att stoppa menstruationen). Hans avhandling behandlar huvudsakligen 
menstruationen, men är också en beskrivning av livmodern och dess blodkärl. 

När Elfving kom tillbaka till Sverige förordnades han till provinsialmedikus 
i Västmanland och från 1705 till 1719 förestod han Sätra brunn. År 1720 ut-
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nämndes han till professor i medicin i Åbo, där han omedelbart började hålla 
offentliga föreläsningar om epidemiska sjukdomar. År 1723 upptäckte han en 
hälsokälla vid Nådendal vid det gamla Birgittaklostret, som anlades 1443 och 
var verksamt i ungefär 150 år, varefter det upplöstes. Elfving var om somrarna 
brunnsläkare där. Han avled av slag 30 juni 1726.

Johannis Olai Winge kom som student till Uppsala 14 maj 1689 för att stu-
dera medicin. 1692 disputerade han under professor Anders Drossander på av-
handlingen Dissertatio medica, de sudore ejusque speciebus insvetis (Medicinsk 
dissertation om svett och dess ovanliga varianter). År 1695 reste han till Ne-
derländerna och gav ut en gradualavhandling med titeln De lacte (Om mjölk). 
Efter hemkomsten blev han ledamot av Collegium medicum och stadsfysikus 
i Stockholm, där han dog 1708 av en konvulsisk andtäppa, saknad som en lärd 
och skicklig läkare.

Betydligt senare kom Carl Magnus Blom till Utrecht. Han föddes 1 mars 
1737 i Kalvsviks församling i Småland och kom som student till Uppsala 1755. 
Där studerade han först teologi men började sedan läsa medicin med tan-
ken att han som präst med vissa medicinska kunskaper skulle kunna hjälpa 
sina församlingsbor. Linné uppmuntrade emellertid honom att helt ägna sig åt 
medicinen. År 1760 fick han tillfälle att följa brukspatron Anders Hebbe på en 
resa till de varma baden i Aachen och sedan till Leiden och Utrecht.

När Blom kom tillbaka till Uppsala 1761 fortsatte han sina studier och 
disputerade 1763 under Linne på avhandlingen Dissertation botanico-medica, 
sistens lignum Qvassiae (Botanisk-medicinsk dissertation som behandlar kvas-
siaträ). Året därpå utnämndes han till provinsialläkare i Hedemora där han 
stannade till sin död 1815. Han var hela sitt liv en intresserad naturforskare, 
valdes 1778 in i Kungl. Vetenskapsakademien och lämnade många bidrag till 
dess handlingar. Hans insektssamlig omfattade omkring 1000 arter och han 
har hedrats genom att fjärilen Tortrix Blomiana är uppkallad efter honom. 
Abraham Bäcks lungsjuke son Carl besökte ofta Hedemora och Blom under-
visade honom i naturalhistoria. I sina brev till Abraham Bäck redogjorde Blom 
för sonens sjukdomssymptom, men lämnade också många medicinska upplys-
ningar om förhållandena i Bergslagen.
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England och Skottland

London
De enda två universiteten som fanns i England, Oxford och Cambridge, hade 
också rätt att utfärda doktorsdiplom. Båda fungerade väl så länge medicinar-
utbildning enbart handlade om katedrala föreläsningar, men när det också 
fordrades tillgångar till kroppar, döda för dissektioner och levande för pa-
tientundersökningar, var befolkningsunderlaget för litet. Det var därför som 
Harvey måste bege sig till Padua för att komplettera sin utbildning. Svenska 
medicinare studerade anatomi och kirurgi i London medan Oxford och Cam-
bridge besöktes för sina botaniska trädgårdar.

Universitetet i London grundades först på 1820-talet, men det var tre 
sjukhus i London som redan på 1700-talet erbjöd utbildning i anatomi och 
kirurgi: The London hospital, St. Bartholomews och St. Thomas. Dessutom 
fanns det under 1700-talet i London åtminstone 27 privata anatomilärare, som 
annonserade sina tjänster och tog emot studenter mot betalning. Den förste 
som startade anatomisk undervisning med dissektionsövningar var William 
Cheselden, som från 1710 till 1722 gav privata kurser på Crane Court intill 
Royal Society. William Hunter drev en mycket framgångsrik anatomisk ut-
bildningsverksamhet från 1747 till sin död 1783, från 1766 på Great Windmill 
street där han lät uppföra en anatomisk teater och ett museum. Han bror John 
Hunter fortsatte verksamheten ett decennium efter Williams död.

Redan i början av 1760-talet hade William Hunter föreslagit att det skulle 
bildas en nationell anatomisk skola, som skulle finansieras med offentliga me-
del, men det förslaget godtogs inte. Möjligen var hans förslag ett sätt att göra 
dissektioner acceptabla för vanligt folk. Även om dömda brottslingar, som en 
del av dödsstraffet, också dömdes att ”anatomiseras” räckte det inte till för att 
tillgodose efterfrågan på kroppar. Upplopp och vilda protester förekom ofta 
vid avrättningsplatserna mot försöken att transportera de döda kropparna till 
anatomisalarna. Bevisligen förekom det också att nyligen begravda lik grävdes 
upp och såldes.151 

151 Lawrence, Susan C.: Anatomy and address: Creating medical gentlemen in eighteenth-
century London. I The history of medical education in Britain. Eds. Vivian Nutton och 
Roy Porter. Atalanta 1995, ss. 199–228.
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Undervisningens krav medförde att efterfrågan på lik ökade. Under 1600- 
och 1700-talen växte det fram en ny yrkeskår, «resurrektionister», ett finare 
ord för gravplundrare. Dessa grävde upp nyligen begravda lik och sålde dem 
till anatomiskolorna. Efterfrågan var stor. De tidigaste uppgifterna om om-
sättningen kommer från London i början på 1800-talet, när 700 nya studenter 
varje år behövde öva sig i dissektion, i allmänhet på tre till fyra lik för varje 
student.

London Corporation of Corpse stealers var, om inte en respekterad, så i varje 
fall en välkänd sammanslutning och medlemmarnas verksamhet var lönsam. 
Priset varierade med tillgång och efterfrågan. Var det vackert väder dog färre 
människor och då steg priset. På 1790-talet såldes kroppar i London för ”two 
guineas and a crown”, barnkroppar såldes per längd: sex shilling för den första 
foten och sedan nio pence för varje ytterligare fot. Juridiskt sett var stöld av 
döda människokroppar inget brott eftersom det inte fanns någon person som 
var ”ägare” till kroppen. Den som däremot stal exempelvis ett får från en slak-
tare kunde straffas med deportering eller till och med avrättas.152

Det var kirurgerna som hade störst utbyte av att besöka London med dess 
stora sjukhus, goda tillgång till kroppar för anatomiska och kirurgiska övning-
ar och dess skickliga kirurger. Medicinarna bjöds inte alls motsvarande möjlig-
heter att lära något nytt förrän i mitten av 1700-talet då smittkoppsympning 
och så småningom vaccination tillkommit.

Svenska medicinstudenter i London
Mathias Ribe, adlad Riben 1713, föddes 1676 i en känd fältskärs- och läkar-
släkt. Han studerade i Uppsala 1688–1694 och disputerade 1694 under Ja-
kob Fredrik Below på avhandlingen De natura, arte et remediis in morborum 
cura necessariis (Om nödvändigheten av naturen, läkekonsten och läkemedlen 
för att bota sjukdomar). Han begav sig sedan utomlands som preceptor för 
unga adelsmän och studerade bland annat i Leipzig. Största tiden tillbringades 
emellertid i England. Liksom flera andra av släktens medlemmar tycks han ha 
haft en viss dragning till det engelska, och förutom att han utgav en svensk 
översättning 1709 av Lockes Thoughts concerning education ska han ha författat 
en stor mängd engelskspråkig poesi.

Ribe blev 1698 medicine doktor på en avhandling De respiratione (Om and-
ningen). Det är inte känt var han disputerade, men enligt en uppgift ska av-
handlingen vara tryckt i Uppsala 1698. Den saknas dock i Johan Henrik Lidéns 
Catalogus disputationum in academiis et gymnasiis Sveciae varför disputatio-
nen måste ha ägt rum någon annanstans.153 Han utsågs, efter att några år ha 

152 King, Peter och Ward, Richard: Rethinking the bloody code in eighteenth-century Brit-
ain: Capital punishment at the centre and on the periphery. Past and present, vol. 228. 
Oxford 2015, ss. 159205.

153 Millin de Grandmaison, Aubin-Louis: Magasin encyclopedique ou Journal des sciences 
des lettres et des arts. Paris 1798, s. 451.
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praktiserat i Norrköping, 1704 till livmedikus hos drottning Hedvig Eleonora, 
följande år till livmedikus hos Karl XII, 1718 till arkiater hos drottning Ulrika 
Eleonora och 1719 till preses i Collegium medicum. Han avled 15 december 
1723.

Pehr Bierchén, adlad af Bjerkén 1773, föddes 22 november 1731 i Stockholm 
och skrevs in som student i Uppsala 12 september 1749. Han disputerade 18 
maj 1757 för Linné med avhandlingen Morbi expeditionis classicae MDCCLVI 
(Sjukdomar under flottexpeditionen år 1756) och den 8 juni på Theses medicae 
med Samuel Aurivillius som preses och promoverades till medicine doktor 
den 9 juni samma år. Bjerkéns avhandling byggde på hans iakttagelser av en 
smittosam sjukdom − sannolikt återfallstyfus − bland besättningarna inom 
flottan, där han tjänstgjort 1756. Året därpå blev han ledamot av Collegium 
medicum. År 1758 anträdde han en utrikes resa där det viktigaste målet var 
England, där han vistades ett och ett halvt år.

Under sommaren 1758 besökte af Bjerkén Oxford och Cambridge och rap-
porterade hem att undervisningsanstalterna var makalösa och särdeles på-
kostade. I London tjänstgjorde han på de stora sjukhusen. På London hospital 
såg han över 300 veneriskt sjuka patienter. Han skrev att han gick som barn 
i huset och att det ingenstans i hela världen fanns motsvarande barmhärtig-
hetsinrättningar.

af Bjerkén hade på eget förslag med statligt bidrag påbörjat underhandlingar 
med en kirurg som hette Richard Guy om att få köpa ett hemligt medel 
mot kräfta som denne innehade och som sades vara synnerligt effektivt. Med 
kräfta förstods på den tiden både godartade och elakartade tumörer, vilket 
kan förklara att medlet ibland kunde verka effektivt. Guy hade köpt medlet 
av en man vid namn Plunket, som i sin tur ärvt det av sin far och farfar. Det 
bestod av en svart salva, men Guy vägrade att avslöja sammansättningen av 
sitt medel och priset var mycket högt. I ett brev till Linné skrev af Bjerkén att 
det kostade 3 000 pund,154 men senare uppgav han att priset var 4 000 pund.

Att denna för staten egendomliga affär över huvud taget behandlades av de 
styrande berodde på att riksrådet Carl Gustaf Löwenhielms hustru Juliana 
Constantia var patient hos Nils Rosén von Rosenstein för en bröstcancer. När 
af Bjerkén i brev till von Rosenstein hade rapporterat om det undergörande 
medlet skrev denne till riksrådet och efter långa underhandlingar beslöt re-
geringen att inköpa medlet. I köpekontraktet ingick ett förbud med ett vite på 
5 000 pund sterling mot att avslöja vad det innehöll. När af Bjerkén äntligen 
kom hem levde visserligen riksrådinnan, men hon avled endast några få dagar 
därefter.155

154 Linnékorrespondensen L2603. Pehr af Bjerkén to Carl Linnaeus, 7 October 1759 n.s.
155 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverket 1663–1812. Helsingfors 1893, del III 

ss. 547–594.
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I september 1759 var af Bjerkén åter hemma och bedrev med stor framgång 
sin läkarpraktik i Stockholm. Ryktet om hans framgångsrika behandling av 
kräfta med det hemliga medlet spreds över landet och stora skaror kom till 
hans mottagning.

Drottning Lovisa Ulrika hade överlämnat en tysk tidning till af Bjerkén 
där det stod att man kunde låta paddor suga ut giftet ur tumören. Han skrev 
till Linné och frågade om detta var tillrådligt.156 Linné svarade att han hade 
hört talat om sådant under sin barndom och att han fann frågan intressant och 
tillstyrkte därför försöket. Det var dock inte framgångsrikt. I ett tal inför Col-
legium medicum 18 oktober 1771 med titeln Om kräftskador, scruphulöse och 
veneriske sårs och svullnaders igenkännande la af Bjerkén fram sina erfarenhe-
ter av dessa sjukdomar. Han avled av slag 29 maj 1774.

Pehr af Bjerkén d.y. föddes 2 januari 1765 i Stockholm som son till den före-
gående. Han kom som student till Uppsala 1781 och avlade 1785 den så kallade 
medico-filen. År 1787 försvarade han en avhandling pro exercitio Morbi expe-
ditionis classicae (Flottexpeditionens sjukdomar).

När Gustav III:s ryska krig bröt ut 1788 visade det sig att det fanns stora 
brister i arméns och flottans sjukvård. Ett stort antal medicinstudenter och 
andra lämpade rekryterades och snabbutbildades som kirurger, bland andra 
Pehr af Bjerkén. Han sändes 1789 till Finland som sjukhus- och fältläkare. När 
kriget var slut 1790 återvände Bjerkén till Uppsala och genomgick 1792 de 
medicinska förhören. Han fortsatte sedan sina studier i kirurgi vid Serafimer-
lasarettet. I början av vårterminen 3 april 1793 disputerade han i Uppsala för 
professor Johan Gustaf Acrel med avhandlingen De indole et curatione febris 
puerperalis (Om barnsängsfeberns natur och botande).157

Sedan af Bjerkén fått ett stipendium av Kirurgiska societeten reste han maj 
samma år till London och tjänstgjorde på St. Thomas’ och Guys’ hospital un-
der en av den tidens mest framstående engelska kirurger, Henry Cline. Cline 
hade varit elev hos John Hunter och blev själv med tiden president i The Royal 
college of surgeons. Han hade redan 1777, 54 år före Guillaume Dupuytren, lagt 
märke till att bindväven i handflatan var förtjockad hos två patienter med 
kontrakturer i fingrarna och hade löst sammanväxningarna genom dissektion. 
Liksom af Bjerkén var emellertid Cline mera intresserad av att operera än att 
skriva varför tillståndet har fått Dupuytrens namn. Det hade för övrigt beskri-
vits redan 1614 i Basel av Felix Platter.158

I London deltog af Bjerkén i all förekommande kirurgi, men av särskild 
betydelse för hans fortsatta verksamhet var utbildningen i operationer för 

156 Linnékorrespondensen L4083. Pehr af Bjerkén to Carl Linnaeus, 29 June 1768 n.s.
157 DIVA: diva2:804509
158 Townley, W.A.: Dupuytren’s contracture unfolded. British medical journal 2008, 332 

s. 397.
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blåssten och grå starr. På hösten 1795 reste han hem över Paris och genom 
Tyskland.

När af Bjerkén kom hem blev han 1798 chirurgiae magister och 1803 förs-
te livmedikus. Han kallades också som ledamot av Medicinska societeten i 
Montpellier och i The Medical Society of London.

När kriget mot Ryssland bröt ut 1808 utnämndes han till förste fältläkare 
vid Norra finska armén i Österbotten. Under stora svårigheter fullgjorde han 
där sin uppgift på ett sätt som vann allmän beundran. Hans plikttrogna och 
osjälviska bemödanden som fältläkare under finska kriget har Runeberg i Dö-
beln vid Jutas förevigat med de i Georg von Döbelns mun lagda orden: ”Två 
ting dock lärt mig akta läkarns yrke, min bräckta panna och min vän Bjerkén”.

Efter kriget utnämndes Bjerkén till överfältskär vid Serafimerlasarettet och 
hade dessutom en mycket stor enskild praktik.

Pehr af Bjerkén var utan tvekan en av sin tids skickligaste kirurger, en upp-
fattning som han själv delade. När han var på resa till Göteborg i februari 
1818 för att göra en blåsstensoperation drabbades han i Jönköping av slag. På 
dödsbädden berättade en vän att Karl XIII just avlidit. Bjerkén yttrade då: ”Ja, 
konungen av Sverige är död, och konungen av kirurgin går snart efter”.

Pehr af Bjerkén. Litografi, UUB.
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I ett biografiskt lexikon står om Bjerkén:

Lifmedicus af Bjerkén ansågs på sin tid som Sveriges första Chirurg. Hans öga 
var lika säkert som hans hand. I sina sednare år öfverlämnade han sig nog 
mycket åt vällefnad, och älskade isynnerhet Bacchi gåfvor. På sin hand litade 
han sjelf, såsom det berättades, icke fullt, förrän han tömt åtskilliga glas, och 
först då skred han till operation.159

Det omdömet byggde uppenbarligen på minnen från personer som träffat 
Bjerkén. Per Henrik Malmsten skrev betydligt senare om honom:

Som överfältskär vid Serafimerlasarettet och som kirurgisk praktiker förvär-
vade sig Bjerkén en sällspord berömmelse. Han hade ett synnerligen stort an-
seende för diagnostisk skärpa och operativ skicklighet. Bjerkén lyckades ofta 
i de mest äventyrliga, hittills icke vågade, och högst grannlaga operationer.160

David Schulz, adlad von Schulzenheim, föddes i Amsbergs församling i Da-
larna 27 mars 1732. Fadern var regementsfältskären vid Dalregementet Jacob 
Schulz och av tysk härkomst. Vid 12 års ålder sändes David till släktingar i 
Köningsberg för utbildning. Så småningom började han studera anatomi och 
medicin och disputerade där 1750 på avhandlingen De medicina forensi, praeter 
differentiam, vulnera in absolute lethalia et per accidens distinguentem, nullam 
prorsus agnoscente (Om rättsmedicin, som förutom att särskilja ”direkt dödliga 
sår” och ”sår genom tillfälligheter”, inte gör några andra distinktioner). Den 
handlade om hur man i rättsmedicinska sammanhang skiljde mellan dödliga 
och icke dödliga sår.

När Schulz följande år kom tillbaka till Sverige fortsatte han sina medi-
cinska studier i Uppsala samtidigt som han blev prosektor i anatomi. Han 
disputerade 1754 för Rosén på avhandlingen De emesi (Om kräkning) och 
promoverades frånvarande 31 oktober. Han hade då redan givit sig ut på Sund-
hetskollegiets uppdrag till England för att insamla information om koppymp-
ningen. Linné skrev i ett brev till Abraham Bäck att han var tveksam om 
Schulz, som bara var 23 år gammal, skulle kunna klara det uppdraget även 
om han var en begåvad man.161 Under den långa resan ut hade han hunnit lära 
sig engelska och han började omedelbart studera vid det sjukhus i Islington 
i London som inrättats speciellt för ympning av koppor. Han besökte också 
koppsjukhuset vid Coldbath fields.

Schulz hann emellertid även med studier av andra delar av medicinen 
framför allt hos den berömde obstetrikern William Smellie. Dessa studier 
blev av avgörande betydelse för hans fortsatta läkargärning i Sverige. Han be-
sökte också Paris där han studerade för den berömde franske obstetrikern 

159 Biografiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män. Upsala 1833, vol. 2, s. 303.
160 Malmsten, Per Henrik: Minnesteckning öfver Pehr af Bjerkén. Stockholm 1878.
161 Linnékorrespondensen L1791. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 August 1754 n.s.



ENGLAND OCH SKOTTLAND

157

André Levret, som skrivit flera mycket använda böcker i förlossningskonsten 
och konstruerat en förlossningstång.

När Schulz kom hem till Stockholm lämnade han in en reseberättelse till 
Sundhetskommissionen om sättet att ympa koppor som genast trycktes.162 
När han sedan 1769 med framgång ympade kungabarnen belönades han med 
adelskap. När det 1761 inrättades två professurer vid Collegium medicum; en 
i naturalhistoria och farmaci och en i ars obstericia blev han Sveriges förste 
professor i obstetrik och överläkare vid Allmänna barnbördshuset, som inrät-
tades 1775. von Schulzenheim blev barnbördshusets förste läkare och direktör, 
men han avgick redan 1778, officiellt av hälsoskäl. Den verkliga orsaken sades 
vara att han kände sig förbigången vid kronprins Gustav Adolfs födelse, då 
Herman Schützercrantz fick biträda vid drottningens förlossning.

162 Sundhetskommissionen var en institution som jämte Collegium medicum ansvarade för 
hälsovården i riket. Sundhetskommissionen verkade 1737–1766 och bestod av ett tiotal 
ledamöter, riksråd, höga ämbetsmän, läkare och kirurger. Den inrättades när riket hota-
des av en allvarlig influensa, med pesten 1710 I färskt minne. I praktiken inordnades både 
Collegium medicum och Kirurgiska societeten under Sundhetskommissionen.

David von Schulzenheim. Gravyr enligt Carl Fredric von Breda 
av Johan Bernhard Berndes 1820. UUB.
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Det väckte en hel del uppmärksamhet att von Schulzenheim på toppen 
av sin karriär lämnade sin valda yrkesbana. Han ägnade sig i stället åt poli-
tik inom adelsståndet, åt nationalekonomi och lantbruksfrågor som ägare till 
egendomen Grönsöö i Trögd. Han återkom emellertid som läkare efter stats-
välvningen då Gustav IV Adolf avsatts och blev Karl XIII:s läkare med titeln 
arkiater. Han blev också ordförande i Collegium medicum och, när detta 1813 
omvandlades till Sundhetetskollegium, ordförande där tills han avgick 1822 
nittio år gammal. Året därefter avled han.

Henric Gahn föddes i Falun 1 januari 1747 och började sina studier i Uppsala 
1762 som lärjunge till Linné, som var hans fars vän sedan tiden i Falun. Linné 
var också preses för avhandlingen Fundamenta agrostographiae (Agrostografins 
grunder) 1767. Hans doktorsavhandling 1770 för Jonas Sidrén hette De partu 
serotino (Om försenad födsel), men han fick dispens av Kungl. Maj:t från för-
svaret på grund av den utrikes resa han begav sig ut på.

Gahn for sjöledes till Stralsund, därefter vidare till Hamburg, Göttingen, 
Amsterdam och Leiden innan han korsade Engelska kanalen till London. I 
London tjänstgjorde han på S:t Thomas’ Hospital under den kände skotske 
läkaren och kemisten George Fordyce. Han lärde också känna John Fothergill 
som ägde en stor botanisk trädgård och andra berömda läkare i London, bland 
andra Edward Jenner. Som elev till Linné blev han väl mottagen överallt.

Efter en lång rundresa i södra England kom Gahn i november 1772 till Edin-
burgh. Han hade då redan beslutat sig för att studera medicin där, framför 
allt hos den berömde professorn William Cullen, som kallas neuropatologins 
fader. Möjligen var det Fordyce som inspirerat honom till det beslutet. Han 
hade nämligen varit Cullens elev. I många brev till Linné berättade Gahn om 
sin av allt att döma lyckade vistelse i Edinburg. Han betraktade själv åren där 
som avgörande för sin utveckling.

När Gahn återkom till Sverige utnämndes han till amiralitetsmedikus, där-
till säkert hjälpt av sin inflytelserike morbror, David von Schulzenheim. Han 
hade också en omfattande privatpraktik och anlitades av societeten och så 
småningom också av den blivande Karl XIV Johan. Han var en av grundarna 
av Svenska Läkaresällskapet 1807.

Redan som ung student hade Gahn tjänstgjort på koppympningshuset i 
Stockholm, nu blev han den förste som lyckades med Jenners metod att vac-
cinera mot smittkoppor i Stockholm 1802, vilket ledde till att han fick Vac-
cinationsmedaljen i guld 1813. Han dog den 6 februari 1816.

Andreas Barfoth föddes 19 augusti 1738 i Lund och skrevs redan som tioår-
ing in vid universitetet. Han studerade sedan anatomi i Stockholm för Roland 
Martin, som uppges ha varit den förste i Sverige som lät studenterna själva dis-
sekera. De medicinska studierna fortsattes sedan i Lund, där han vid univer-
sitetets jubelfest 28 juni 1768 blev medicine doktor. Tillsammans med Anders 
Jahan Retzius och Nils Hesslén tog han initiativet till bildande av Fysiologiska 
sällskapet i Lund, som fått stor betydelse för det vetenskapliga arbetet i Lund.
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Under tiden augusti 1775 till november 1776 befann sig Barfoth på en ut-
rikes studieresa till London och Paris. I London träffade han de framstående 
anatomerna och kirurgerna, bröderna William och John Hunter och William 
Chruikshank, en skotte som arbetade på William Hunters berömda anatomi-
skola på Great Windmill Street. I Paris besökte han bland andra professorn i 
anatomi vid Collège royal Antoine Portal, som just utkommit med Histoire de 
l’anatomie et de la chirurgie i sju band (1770–1773).

När Barfoth återkom till Lund utnämndes han först till professor i anatomi 
1783 men övergick 1798 till professuren i teoretisk medicin. Han avled den 9 
januari 1819.

Edinburgh
Kirurgin i Edinburgh har äldre anor än universitetet, som grundades 1583 och 
College of Physicians, som kom först 1681. Redan 1 juli 1505 fick den sam-
manslutning som kom att kallas The incorporation of Surgeons and Barbers of 
Edinburgh sina rättigheter erkända av stadens myndigheter och 13 oktober 
1506 bekräftades de av kung James IV.163 De som ville bli medlemmar skulle 
kunna anatomi och speciellt känna igen alla vener, så att de kunde slå åder 
på ett säkert sätt. Sammanslutningen garanterades också att få kropparna av 
avrättade brottslingar för att öva anatomisk dissektion. I gengäld skulle kirur-
gerna be för den dödes själ – do suffrage for the soule. Den fick permanent säte 
i The town council och så småningom också som representanter för the bourgh 
i skottska parlamentet. Redan från början krävdes att lärlingarna skulle kunna 
latin, även om kunskaperna kanske inte var så djupa. Det visar i alla fall att 
man var angelägen om att framstå som ett lärt sällskap.

Barberarna fick inte verka som kirurger om de inte uppfyllde villkoren om 
kunskaper i anatomi. De bildade sedan en egen sammanslutning 1722, som 
kallades Society of Barbers. The incorporation of Surgeons omvandlades 1778 till 
The Royal College of Surgeons of Edinburgh, som nu är en av de två kirurgsam-
manslutningarna i Storbrittanien. Den andra är Royal College of Surgeons of 
England.

En stor del av undervisningen bedrevs av enskilda medicinare och kirurger 
”extra-muralt”, det vill säga mot särskild ersättning utanför institutionerna.

Medicinarna samlades mycket senare i en gemensam organisation. Stadens 
styrande hade redan 1685 engagerat tre professorer i medicin, men dessa hade 
ingen mera officiell ställning. Först 1726 samlades medicinen i The Edinburgh 
Medical School. De fyra professorer som då utnämndes hade alla fått sin ut-
bildning i Leiden och förde därmed in Leidens tradition av klinisk utbildning 

163 Dingwall, Helen: The importance of beeing Edinburgh. I Grell, Ole Peter, Cunningham, 
Andrew och Arrizabalaga, Jon (eds.): Centres of medical excellenc? Medical travel and 
education in Europe, 1500–1789. Farnham 2010, ss. 305–324.
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i Skottland. Undervisning gavs i anatomi, kirurgi, kemi, medicin, botanik och 
obstetrik. Klinisk undervisning gavs redan från början i Royal Infirmary, som 
grundades 1748 av John Rutherford, som var en elev till Boerhaave.164 Inskriv-
ningsliggare och journaler dokumenterade alla patientfallen. Det gav möjlig-
heter för studenterna att dra lärdomar från ett mycket större antal patienter 
än om de bara följde en läkare på sjukbesök.

Edinburgh stod, i jämförelse med många andra europeiska medicinska sko-
lor, relativt fritt i förhållande till kyrkan och religiösa begränsningar. De sty-
rande var också angelägna om att en doktorsgrad från Edinburgh skulle mot-
svara höga krav, studenterna skulle ha följt en rad kvalificerade kurser och ha 
tillbringat minst ett år vid universitetet. Många utifrån kommande studenter 
följde bara enstaka kurser. Under åren 1760 till 1826 tillhörde inte mindre än 
64% den gruppen. Professorernas inkomster var starkt beroende av studenter-
nas avgifter och därför prioriterades det som studenterna efterfrågade; prak-
tisk klinisk träning. Universitetet hade i slutet av 1700-talet sju professurer 
i den medicinska fakulteten, flera av dem berömda män i upplysningstidens 
Europa. Den främste var kanske William Cullen.

Ganska många svenska medicinare under 1600- och 1700-talen besökte 
Edinburgh, men få stannade där någon längre tid. Ett undantag var Johan 
 Henrik Engelhart. Han föddes 17 oktober 1759 i Göteborg och var son till ar-
kiatern Carl Didrik Engelhart. Efter att först ha studerat kirurgi och 1775 fått 
lärbrev av Kirurgiska societeten sändes han till universitetet i Lund. Där blev 
han 1779 docent i kemi och den 8 maj 1780 medicine doktor på avhandlingen 
De podagra (Om gikt).

Johan Henrik Engelhart anträdde därefter på föräldrarnas bekostnad en 
resa till Edinburgh, där han under tre år studerade för William Cullen, en 
av den engelskspråkiga världens mest inflytelserika läkare i andra hälften av 
1700-talet. Han var lärare för en hel rad senare berömda läkare och författare 
till flera mycket lästa verk såsom Institutions of medicine (1772), First lines of the 
practice of physics (1774), Synopsis nosologiae methodicae (1769) och Treatise of 
materia medica (1789). En annan lärare var Alexander Monro, kallad secundus, 
eftersom han var den andre i en följd av tre framstående läkare i samma fa-
milj. Alexander övertog faderns lärostol i anatomi vid Edinburghs universitet 
1759. Han var liksom fadern en utmärkt anatom och utgav många arbeten, av 
vilka de viktigaste handlar om hjärnan, ryggmärgen och nervsystemet. Han är 
än idag känd för Monroe−Kellie-doktrinen, enligt vilken summan av intrakra-
niellt blod, likvor och hjärnvävnad ska vara konstant i ett intakt kranium.165

164 Lindemann, Mary: Medicine and society in early modern Europe. Cambridge 1999, 
s. 140.

165 Mokri, B.: The Monroe-Kellie hypothesis: applications in CSF volyme depletion. 
 Neurology 56. 2001, ss. 1746–1748. 
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Engelhart tjänstgjorde på sjukhuset Royal Infirmary och engagerades i 
Edinburghs vetenskapliga sammanslutningar. Han blev medlem i de fysikalis-
ka och medicinska societeterna och till och med preses i det sistnämnda 1782.

I september 1783 reste Engelhart till London, där han stannade i åtta måna-
der för att besöka de stora sjukhusen innan han reste till Paris, där han vistades 
i ett och ett halvt år. När han i mars 1786 kom hem till Sverige utnämndes han 
till professor i medicin i Lund och förste livmedikus. Han var universitetets 
rektor 1792 och 1802. Under det senare rektoratet råkade han i konflikt med 
studenterna, som demonstrerade mot ett beslut angående Lundagård av rek-
tor. Den unge Esaias Tegnér drogs in i konflikten utan egen förskyllan. Tegnér 
skrev ironiskt i dikten Den adertonde maj 1814: ”Men Engelhart står opp och 
ordinerar ett glas på maten för att ej bli sjuk”.

Engelhart var som läkare omstridd. Mest känd var han som ivrig föresprå-
kare för den så kallade prästmedicinen, som diskuterades mycket på den tiden 
som ett sätt att råda bot på läkarbristen. Prästerna skulle få en kort medicinsk 
utbildning för att kunna hjälpa sina församlingsbor. Det väckte dock upp-
märksamhet när Engelhart gick den motsatta vägen, speciellt som han var en 
”ökänd erotiker”. Han prästvigdes den 9 september 1815. Den 18 september 
1817 utnämndes han till kyrkoherde i Fellingsbro församling i Västerås stift 
och 1819 till prost. Hans medtävlare om tjänsten var just Tegnér. Efter en syn-
nerligen växlingsrik levnad avled Engelhart 24 oktober 1832.166

166 Hildebrand, Bengt: Johan Henric Engelhart. Svenskt biografiskt lexikon, band 13. Stock-
holm 1950, ss. 594–598.
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Mål för peregrinationerna 1600–1699 1700–1749 1750–1800

Italien Σ 12 (2) 13 9 (1)
Rom 5 1 1
Padua 3 (2) 1 1 (1)

Frankrike Σ 15 (9) 34 (4) 35 (1)
Angers 5 (4) 1 (1)
Reims 4 (4) 3 (3) 1 (1)
Paris 3 15 24
Strasbourg 9 3
Lyon 3 3

Schweiz Σ 4 (3) 7 1
Basel 3 (3) 2
Geneve 3

Tyskland Σ 31 (7) 86 (7) 90 (39)
Berlin 11 17
Erfurt 4 1 (1)
Göttingen 4 (1) 3
Greifswald 2 (1) 3 (1) 47 (37)
Halle 1 10 (3) 2
Hamburg 2 13 5
Jena 1 5
Rostock 4 (2) 2
Wittenberg 4 (2) 3 1
Leipzig 3 12 2

Köpenhamn 6 12 15

Nederländerna Σ 44 (24) 55 (29) 12
Leiden 22 (14) 16 (4) 5
Harderwijk 22 (22)
Utrecht 10 (9) 2 (2)
Amsterdam 3 8 3

England och Skottland Σ 10 20 18 (1)
London 2 7 13
Oxford 2 3
Cambridge 1
Edinburgh 2

Totala antalet besök 126 221 178
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Sammanfattande statistik

Från slutet av 1500-talet fram till år 1800 begav sig minst 186 svenska medici-
nare och kirurger ut på studieresor i Europa. Uppgifterna kommer huvudsak-
ligen från Johan Fredrik Sackléns Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf 
I:s till nuvande tid. Sannolikt finns det en del studenter som inte kommit med 
i det materialet, men bortfallet bedöms vara litet. Några säkrare uppgifter går 
inte att få fram.

I figuren på motstående sida anges antalet personer som besökt de viktigas-
te resmålen. Summatecknet Σ betyder totalantalet besök. Inom parentes ang-
es hur många av besöken som resulterade i en doktorsgrad. Under 1600- talet 
gjordes 126 besök vid olika universitet och andra platser som kunde erbjuda 
utbildning. Motsvarande siffror för första hälften av 1700-talet är 221 och un-
der andra hälften 178. Antalet besök är sannolikt betydligt högre, i många 
fall anges det till exempel bara att peregrinationen gick till universiteten i 
Tyskland utan att orten angivits. Å andra sidan kanske inte alla besök innebar 
studier utan i en del fall kan man misstänka att det rörde sig om turistbesök 
på väg mellan verkliga studieorter. De sanna uppgifterna går inte att fram ur 
några av de källor som utnyttjats.

I tabellen har för varje land angivits antalet besök vid de största resmålen. 
I totalsumman för varje land ingår dessutom ett stort antal städer som inte 
angivits eftersom de bara besökts någon enstaka gång. Dessutom har några få 
resor ställts till Spanien, Portugal, Ungern, Polen och Norge men där saknas 
uppgift vilka städer som besökts.

Nederländernas dominans i den medicinska världen fram till omkring 
år 1750 framgår av att av totalt 94 svenska doktorsdisputationer utomlands 
ägde 53 rum där (18 i Leiden, 22 i Harderwijk, 11 i Utrecht och en vardera 
i  Groningen och Franeker). Under andra hälften av 1700-talet dominerade 
Tyskland stort, av totalt 60 disputationer ägde 39 rum i det landet. Greifswald 
stod för 37 av dessa.
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Avslutande kommentarer

Olof Rudbecks peregrination och Uppsala universitet
Olof Rudbeck d.ä. begav sig på sin studieresa till Leiden 1652 med anslag från 
drottning Kristina och Axel Oxenstierna och kanske med direkt uppdrag att 
lära sig hur moderna universitetsinstitutioner skulle byggas upp.167 Uppsala 
universitet saknade vid den tiden en anatomisk teater, botanisk trädgård, ex-
ercitiehus, ett kemiskt laboratorium och bibliotek. Avsikten var sannolikt att 
Rudbeck även skulle besöka Italien på sin resa, men vid Kristinas abduktion 
och Oxenstiernas död avbröt han genast sin peregrination och reste hem.

Under det år han vistades i Leiden såg och lärde han sig emellertid mycket 
som han sedan tillämpade i Uppsala. Huvuddelen av detta ligger utanför den 
medicinska sfären, men fick mycket stor betydelse för Uppsala. Bredden på 
hans verksamhet är imponerande. Rudbeck

• anlade den botaniska trädgården
• flyttade det Mekaniska huset från kvarnholmen och byggde upp det i 

Tegelhagen, vid nuvarande Flustret
• restaurerade Akademikvarnen och andra kvarnar
• ordnade Uppsalas vattenledningar och stenlade gatorna
• byggde den anatomiska teatern, där dock mycket få anatomiseringar 

ägde rum
• byggde exercitiehuset
• byggde stenhus med egen konstruktion
• byggde eller reparerade ett stort antal slott och andra hus
• projekterade en kanal mellan Hjälmaren och Vänern
• byggde varv och jakter och ordnade regelbunden jakttrafik mellan 

Uppsala och Stockholm
• ordnade teknisk undervisning i matematik, geometri, fortification, 

artilleri och lantmäteri.

Listan tar upp endast en del av Rudbecks enormt omfattande verksamhet. Ut-
märkande för Rudbeck var att han ville förena hantverk och vetenskap, så som 
han sett och lärt i Leiden hos Frans van Schooten d.y. Hans rastlösa iver gjorde 

167 Dahl, Per: Svensk ingenjörskonst under stormaktstiden. Olof Rudbeck teckniska under-
visning och praktiska verksamhet. Diss. Uppsala 1995. Biografica.
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emellertid att han inte kunde ägna sig helhjärtat åt sin professor i medicin. 
Den anatomiska teatern, botaniska trädgården och Laboratorium chymicum 
är de främsta exemplen på vad han lärt under sin peregrination. Det kemiska 
laboratoret flyttade sedan med Urban Hjärne till Stockholm.

Hur bekostades peregrinationerna?
De studenter från Sverige som från 1200-talet och framåt gav sig ut på pe-
regrinationer i Europa var framförallt teologer. Det främsta målet var länge 
Paris, där det till och med fanns flera studenthem för studenter från Sverige. 
Teologerna hade i allmänhet ekonomiskt understöd från kyrkan, sämre var 
det för medicinarna. Reseunderstöd och stipendier för dessa var i äldre tider 
mycket sällsynta. Om studentens familj inte hade ekonomiska resurser att 
bekosta peregrinationen återstod att som informator följa unga adelsmän på 
deras Grand tour ut i Europa. Endast undantagsvis beviljades statligt stöd. 
 Efter en skrivelse till Kungl. Maj:t 15 mars 1694 från arkiatern Gustaf Lohre-
man beviljades Reinhold Friderici, Mathias Ribe och Nils Wallerius understöd 
för medicinstudier utomlands.

Lohremans skrivelse tar upp ett problem som berör de allra flesta medici-
nare under 1600- och 1700-talen och den lyder som följer:

Det är beklageligt att bland den studerande ungdomen sällan finnas the, som 
sigh till medicinska studier slåå, för dhes stoora svårhet, så wäl i tiiden och 
mödan, som omkostnaden. Der en annan, innom fåå åhr, kommer antingen 
till predikstohlen eller Collegierne uthan stoor omkostnad, swåra hufwudbry-
tande studier och reesor, winnandes sin näring i godh tiidh och avancerandes 
ifrån den ene tiensten till dhen andra. Där emoth een medicinae studiosus haar 
många trappor at stiiga, innan han till praxin skickeligh är, som häär för wi-
jdhlyftigt wore at opräkna. Deraf kommer at fast alla sökia dhe kortaste wägar 
och efter knapt lagde första fundamenter sökia andre tjenster. Och där någon 
af naturlig inclination och lust, oachtad all dhen swårhet, til Medicinam sig 
slåår, hinner han doch icke för dessa tijders knapphet, at råda sigh dhe därtill 
nödvändiga ting; fast mindre att giöra alla dhe reesor till Tyskland, Frankrike, 
Engeland, Holland, deräst man samma wettenskaper bör sammanhämpta. 
Tächtes nu Eders Kongl. Maj:t med samma nåder ansee denna faculteten och 
de fåå persooner, som sig därtill slåå, wore det een saak, som kunde lända E. 
Kongl. Maj:t och fäderneslandet till stoor nytta. Och om sådan nådh wore at 
niuta, äre nu wiidh handen 3 à 4 dugelige och skickelige personer, som medh 
all flit söka att giöra sigh sliik nåd wärdige och kunna straxt peregrinationen 
medh nytta tillträda.168

168 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1663–1812. Helsingfors 1891, 
del ss. 511–512.
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Mathias Ribes brorson Ewald Ribe d.y. (adlad Ribben) hade på 1720-talet ett 
understöd på 1 000 daler silvermynt ur kungens handkassa för utrikes studier. 
Enligt ett kungligt brev 24 december 1759 fick medicine licentiaten Per Teodor 
Björnlund ett stipendium på 666 2/3 daler silvermynt i tre års tid för studier 
utomlands. Björnlund var född i Östergötland och studerade enligt Sacklén 
några år utomlands, men var och när har inte kunnat utrönas. När han åter-
kom till Sverige var han husläkare på många ställen, men eftersom han anges 
ha ett högst ostadigt och nyckfullt lynne blev han inte länge någonstans. I 
början av 1790-talet botade han en grevinna i Tista i Södermanland för gulsot 
och fick som tack en liten lantlägenhet under Tista mot löfte att fortfara att 
vara grevinnans läkare, men även det ledsnade han på. Han flyttade därefter 
från socken till socken tills han dog 10 september 1811. Det kungliga stipendiet 
gav således dåligt utbyte.

Genom beslut av 1756 års riksdag inrättades en fond ”för medicinalverkets 
uphielpande i riket”. Fonden utgjordes från början av 15 000 daler silvermynt 
(1 685 000 kronor 2017) och utökades senare något. Kirurgiska societeten an-
sökte genast om att få disponera halva beloppet för att kunna inköpa ämbets-
privilegier och betala bättre löner till professorn och prosektorn i anatomi. 
Borgarståndet och bondeståndet röstade för societetens förslag men förgäves. 
Deras framställningar avslogs, det enda som beviljades var 1 000 daler silver-
mynt till två resestipendier på vardera två år för kirurger.

Från 1758 till 1795 hade Kirurgiska societeten totalt fått 111 000 daler och 
kunnat dela ut 27 resestipendier. Flera av tidens skickligaste kirurger hade 
varit stipendiater: Daniel Théel 1767, Daniel Rung 1783–1785, Pehr Afzelius 
1784–1786, Pehr af Bjerkén 1793–1794 och Fredric Krey 1795–1796.

För övrigt finns inga understöd kända i Collegium medicums arkiv förrän 
i slutet av 1700-talet. I samband med att kollegiet 1797 fick ansvaret också för 
kirurgernas utbildning beslöt Kungl. Maj:t att 36 resestipendier på vardera 
2 000 riksdaler skulle tilldelas dem som ville studera kirurgi utomlands.

Religiösa motiv till val av studieort
Nederländerna var under 1600- och första hälften av 1700-talet det viktigaste 
resmålet för svenska medicinare. Så småningom kom emellertid tyska univer-
sitet att allt mera locka till sig svenskar. Det var framför allt de universitet som 
låg närmast Sverige söder om Östersjön; Rostock och Greifswald och senare 
Leipzig. Religiösa motiv låg bakom när Luthers Wittenberg blev ett populärt 
resmål efter reformationen. Senare kom de styrandes fruktan för pietistiska 
irrläror att påverka i vad mån bidrag gavs till resor till olämpliga mål. Halle, 
till exempel, betraktades länge som pietismens centrum dit i varje fall en teo-
log som ville göra karriär inte borde resa. Av och till begärde biskoparna att 
alla som skulle resa ut skulle underkastas förhör i den rätta läran innan resan 
kunde påbörjas.
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Den starkt ortodoxe professorn i teologi Johan Friedrich Mayer i Greifs-
wald lyckades övertyga Karl XII att i mars 1705 utfärda en skrivelse om kon-
troll av svenska studenters studieresor på kontinenten och i samband därmed 
införa krav på en obligatorisk vistelse vid Greifswalds universitet. Påbudet 
åtlyddes inte och var heller inte länge i kraft. Mayers motståndare ansåg att 
förslaget tillkommit för att ge honom extrainkomster genom att ta emot stu-
denter i privatlektioner.

I Paris hindrade det starka katolska inflytandet svenskarna från att dispute-
ra vid universitetet. De valde i stället det religiöst mindre strikta universitetet 
i Reims när de skulle avlägga doktorsgraden. Det hade dessutom den fördelen 
att det var betydligt billigare.

Peregrination för karriärens skull
Ola Wiberg tar i sin doktorsavhandling upp adelns peregrinationer. Fram till 
mitten av 1600-talet var utrikes studieresor nödvändiga för att förbereda de 
unga adelsmännen för ledande tjänster i staten. De kom emellertid att spela en 
sådan roll endast en kort tid. Sedan började adeln, med aristokratin i spetsen, 
att använda resorna som ett exklusivt sätt att behålla sin samhälleliga sär-
ställning mot andra samhällsklasser och inom adeln själv i en social tävlan.169 
Medicinarna hade naturligtvis också egoistiska skäl att resa. Fram till 1737 
kunde inte en läkare praktisera i Sverige utan att inneha en doktorsgrad. Även 
senare gynnade naturligtvis en medicine doktorsgrad karriären här hemma. 
Men de medförde också hem oerhört mycken kunskap som de spred till stu-
denter och kolleger.

Sexton- och sjuttonhundratalens medicinare hade flera sätt att skaffa sig 
kunskap och att följa med den medicinska utvecklingen. Lärarnas undervis-
ning baserades till största delen på de antika förebilderna Hippokrates och 
Galenos. Böcker hade blivit mycket billigare sedan Gutenberg revolutionerade 
boktryckarkonsten på 1450-talet, men det var ofta ändå svårt och dyrt att få 
tag i nyheter. Läsning gav inte heller den hands-on-upplevelse av sjukdomar 
och operationer en läkare behövde. Peregrinationer var därför nödvändiga för 
den som siktade på en karriär i den medicinska hierarkin. De studenter som 
blev professorer vid universiteten eller ledande inom Collegium medicum och 
Kirurgiska societeten kom att få avgörande inflytande på den medicinska ut-
vecklingen i Sverige.

Sådana medicinska studieresor gav också upphov till många viktiga kontak-
ter med ledande naturforskare och medicinare från de universitet och sjukhus 
som besöktes. Genom personliga vänskapsband knöts livslånga nätverk, som 
underlättade ett viktigt sätt att skaffa sig kunskap − genom brevväxling. Ett 

169 Winberg, Ola: Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1600–1680. Studia Historica 
Upsaliensia 260. Uppsala 2018, s. 366.
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lysande exempel på detta är Carl von Linné d.ä., som i hela sitt liv stod i livlig 
kontakt med hela den dåtida naturvetenskapliga världen. Genom sådan nät-
verk kunde man också bana väg för sina söner och adepter genom rekommen-
dationsbrev inför deras resor.

Fältskärernas eller kirurgernas peregrinationer
Det var framför allt fältskärer, de som nu kallas kirurger, som hade störst 
utbyte av att besöka främmande länder. Invärtesmedicinen under 1600- och 
1700-talen var lika bunden av gamla traditioner från Hippokrates och Galenos 
utomlands som i Sverige. Undervisningen bestod av högläsning ur deras skrif-
ter och behandlingen inskränkte sig till att försöka uppnå jämnvikt mellan de 
fyra vätskor som ansågs styra människans hälsa. Den ansågs kunna regleras 
genom åderlåtning och lavemang.

Bråckoperationer
Ett tillstånd som svenska fältskärer länge undvek var ljumskbråck. Utländ-
ska bråcksnidare reste från stad till stad och opererade barn och vuxna, när 
komplikationerna kom hade operatören redan lämnat staden. Föräldrar och 
patienter fick inte heller alltid veta att operationen oftast innebar kastrering. 
Svenskar på studieresa i Europa fick genom dissektioner på lik lära sig den 
anatomi som var en förutsättning för framgångrik bråckkirurgi.

Den förste svenske bråckoperatören var Abraham Kringfors, som efter 
fältskärsutbildning i Sverige 1729 begav sig ut på en åttaårig studieresa till 
Schweiz, Tyskland, England och Frankrike. När han återkom till Sverige ge-
nomgick han fältskärsexamen och blev sedan regementsfältskär vid Gardet, 
men avled redan 1741. Olof af Acrel skrev om honom att

han var synnerligen skicklig och gjorde de lyckligaste bråck-skärningar och 
uppmuntrade både mig och andra att göra samma resa i lika ändamål. För[e] 
hans tid var denna Operation, ehuru bekant, dock icke utöfvad.

Acrel själv redogör i sin bok Chirurgiske Händelser för ett 10-tal bråckopera-
tioner han företagit fram till 1759 som överkirurg på Serafimerlasarettet. Flera 
bråck var inklämda, en av dessa patienter dog. Det fanns dock inga barn med 
bland dem som opererats.170

Starroperationer
Frågan är om inte ögonkirurgin är det enskilt viktigaste området där svenska 
medicinares peregrinationer fått störst betydelse för sjukvården i Sverige. Ti-
digare hade kringresande starrstickare varit de enda som ägnade sig åt starro-
perationer. Dessa innebar att linsen petades ner i glaskroppen. Infektioner och 

170 Acrel, Olof: Chirurgiske händelser anmärkte uti Kongl. Lazarettet. Stockholm 1759.
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andra komplikationer var vanliga och endast omkring tio procent av patien-
terna fick en bestående synförmåga. Komplikationerna hann inte uppträda 
medan operatören var kvar på platsen.171 Carl Fredric Ribe, Herman Schüt-
zercrantz och Olof af Acrel är de främsta av 1700-talets läkare som genom 
sin föreläsningsverksamhet och demonstrationer av operationer spred kunska-
perna om starroperationer vidare till kollegerna. Flera svenskar hade studerat 
för Jacques Daviel, som förnyat kataraktkirurgin med sin metod att extrahera 
linsen. De olika metoderna att operera starr var under flera tiotal år ett hett 
diskussionsämne bland svenska kirurger, men så småningom började allt fler 
extrahera linsen.

Blåsstensoperationer
Njursten och sten i urinblåsan var förr en mycket vanlig och plågsam åkomma, 
även hos barn. Det var emellertid ett tillstånd som fältskärerna undvek utan 
de överlät operationerna till kringresande stensnittare med mycket varierande 
kompetens. Rika personer kunde i stället välja att själva resa utomlands för att 
bli opererade. Statssekreteraren Carl von Carlsson reste 1736 till London för 
behandling av sin blåssten. Medföljande var kirurgen Isac Wree, som utbildat 
sig i kirurgi i Frankrike. Operationen gick tydligen bra, för redan samma år 
var de tillbaka i Stockholm enligt vad Sacklén skriver i Sveriges läkare-historia 
ifrån konung Gustaf I:s till nuvande tid.

Flera svenskar fick lära sig att operera blåssten hos den tidens främsta spe-
cialister, Claude-Nicolas Le Cat i Rouen och William Cheselden i London. 

Olof af Acrel skrev om ”stenskärning utur urinblåsan” att han inte kände 
till några sådan operationer under 1700-talet förrän Herman Schützercrantz 
redogjorde för några i Vetenskapsakademien.172 I sin bok Chirurgiske händel-
ser redogör Acrel för ett flertal operationer han själv utfört, även på barn i 
sexårsåldern. 

Den som Acrel framhöll som den skickligaste blåsstensoperatören var över-
direktören i Kirurgiska societeten Daniel Théel. Acrel skrev också att det var 
angeläget att ett så viktigt ingrepp inte var beroende av en enda mans insat-
ser. Théel hade emellertid bidragit till att den lovande unge kirurgen Pehr af 
Bjerkén fick ett stipendium för en vistelse i England 1793–1796. Bjerkén blev 
överkirurg vid Serafimerlasarettet och var en av sin tids främsta kirurger.

Den bekante hovmålaren Pehr Hörberg började omkring 1805 få besvär av 
blåssten. Besvären visade sig först genom att han inte tålde skakningarna när 
han åkte vagn. Genom arkiatern Johan Westrings förmedling blev han den 
2 mars 1807 opererad av Bjerkén i en bryggares bostad i Norrköping. Stenen 

171 Berggren, Lennart: Slagsmål och praktgräl förde ögonläkekonsten framåt. Läkartidningen 
2002, vol. 59 nr. 5 ss. 416–417.

172 Acrel af, Olof: Tal, om de lysande framsteg, som läkare-vetenskapen tilvunnit sig i 
Sverige, inom de senare sextio åren: hållet för Kongl. Vetenskaps Academien den 5 Junii 
1793 s. 9 och 13.
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vägde två och en fjärdedels lod, strax under 30 gram. Efter 12 veckor var han 
så återställd att han kunde resa hem, men var ännu ett par år efter operatio-
nen svag.173 Patienten själv målade sedan i en känd tavla av operationen ur 
minnet.

Förlossningskonsten
Förlossningskonsten stod i början av 1700-talet på samma primitiva nivå som 
den gjort sedan urminnes tider. Fram till mitten av det seklet skedde alla 
förlossningar i Sverige i hemmen. De som bistod mödrarna var praktiskt taget 
alltid outbildade, äldre kvinnor som själva fött barn. Karl XI:s drottning Ul-
rika Eleonora ömmade särskilt för de fattiga barnaföderskorna och sannolikt 
på hennes uppdrag lade Urban Hjärne den 15 april 1682 fram ett förslag om 
inrättande av ett barnbördshus.174 Han skrev om förlossningsvården:

Man ser i dessa tider uti andra länder såsom Frankrike, Italien, Engeland och 
Tyskland samt andra orter hwad ordning derutinnan agtas, at ingen får gifwa 
sig dertil, med mindre den sina wissa läroår hafwer utstått, samt prof hafwer 
bewist och sedan sin ed aflagt. Men jag wet intet hur det kommer, at det här 
i wårt K. Fädernesland så litet agtas och den deruppå följande skada och af-
saknad så litet på hjertat läggas. Man har ju omsorg om andra gemene ting, at 
af sin rätta Mästare utarbetas och förrättas. Skor på fötterna, kläder på krop-
pen, hanskarne på handen och hatten på huvudet får ingen göra, utan den det 
af början lärt; men hwad angår wårt eget lif och lekamen, icke wårdandes den 
det lärt sig hafwer eller ej.

Enligt Hjärnes förslag skulle två till tre barnsängskvinnor tas emot varje vecka 
på barnbördshuset. Han lämnade också ett detaljerat kostnadsförslag, som to-
talt uppgick till 6 420 daler kopparmynt, motsvarande 570 000 kronor i da-
gens penningvärde.

Efter Karl XI:s död följde en rad av svåra krigsår och nöd i landet, vilket 
gjorde att förslaget inte ledde till någon åtgärd trots Hjärnes slående påpe-
kande om vilka olika krav som ställdes på skråväsendets hantverkare och på 
läkare och barnmorskor. Det dröjde ända till 1750-talet innan en inhemsk 
utbildning av läkare och barnmorskor kom igång på Serafimerlasarettet och 
Allmänna Barnbördshuset genom Eric Elff och David von Schulzenheim, 
som båda studerat förlossningskonst under sina peregrinationer, framför allt i 
Strasbourg och Paris.

173 Hörberg, Pehr: Min lefwernes beskrifning. Författad år 1791. Linköping 1955, ss. 82–83. 
(Den utgavs första gången 1817 och upptar även Hörbergs liv efter 1791)

174 Gjörwell, Carl Christopher: (ed.) Den Swänska Mercurius. 1757, s. 433.
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Medicinarnas peregrinationer
Medicinarna kunde inte på samma sätt som kirurgerna lära sig nya behand-
lingsmetoder på sina peregrinationer. Ute i Europa lika väl som i Sverige do-
minerade ännu arvet från de gamla auktoriteterna med sin starka betoning på 
balans mellan kroppsvätskorna. De huvudsakliga behandlingarna, oberoende 
av vilken sjukdom det gällde, var åderlåtning och laxering.

Det viktigaste resultatet ur medicinsk synpunkt var ympningen mot 
smittkoppor som David von Schulzenheim fick lära sig i London. I slutet av 
1700- talet införde Henric Gahn i Sverige Jenners vaccination mot koppor. När 
sedan obligatorisk vaccination infördes genom en lag 1816 började äntligen ett 
av mänsklighetens värsta gissel att försvinna.

Lars Roberg lärde sig mycket på sin resa. När han övertog professuren i 
medicin efter Drossander hade undervisningen under många år legat i träda. 
Han återkom ständigt till konsistoriet med påpekanden om ”praxins” bety-
delse för de medicinska studierna och ingen hade före honom betonat obduk-
tionernas betydelse för att läkarna och studenterna skulle kunna dra lärdom 
av varje sjukdomsfall, om diagnosen varit riktig eller ej.

Roberg fick idén till Nosocomium academicum, ursprunget till Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala, under sin vistelse i Leiden med dess Sankta Caecilia 
Gasthuis, men han hade också besökt de stora sjukhusen i Paris och tagit med 
sig erfarenheter därifrån. I Sverige fanns ju på den tiden ingen motsvarighet.

Även Abraham Bäck och Olof af Acrel hämtade inspiration från de stora 
sjukhusen i Paris och London när de planerade Serafimerlasarettet, som öpp-
nades 1752. En sak hade Bäck emellertid saknat vid sina besök vid sjukhusen 
utomlands. När Serafimerlasrettet inrättades infördes genast en systematisk 
dokumentation av alla patienters sjukhistorier och symtom. Det hade han lärt 
av sin lärare Nils Rosén, vars avhandling hette De historiis morborum rite con-
signandis (Om att på rätt sätt nedteckna sjukdomsberättelser). I sitt berömda 
tal om nyttan av ett lasarett sa han:

Den tilgång, som Hippokrates hade i sin tid til rön och observationer, kunde 
man bewquämligare hafva vid et väl inrättadt Lazaret, om någon förståndig 
antecknade dagligen den sjukes tilstånd från början til slut, huru pulsen, tun-
gan och urinen hafver sig, hvad ändringar infallit, hvad han brukadt, och huru 
utgången varit. Jag hafver ofta förundrat mig, at ej något dylikt blifvit i verket 
satt vid de många Hospitalerna, som finnas på utrikes orter, och at man ej tagit 
sig den ringa mödan, för Medicinens upkomst. Tänk hvad nytta en sådan sam-
ling skulle skaffa en väl grundad Medicus.175

Det mesta i svensk sjukvård under 1600- och 1700-talen hade hämtats utifrån. 
En systematisk och strukturerad journalskrivning har i alla fall svenska rötter. 

175 Bäck, Abraham: Tal om nyttan som tilflyter läkarekonsten, af et väl inrättadt lazaret eller 
sjukhus i Stockholm. Stockholm 1746, s. 15.
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Materia medica
Redan i Collegium medicorums stiftelseurkund från 1663 framhölls betydel-
sen av att skapa en svensk farmakopé. Det var Johan Martin Ziervogel som var 
den mest drivande läkaren för att skapa Pharmacopoeia Holmiensis galeno-chy-
mica 1686, den var sedan i bruk ända till 1775. Trots sitt namn gällde den för 
hela riket. Den redogjorde för sammansättningen av den mångfald av medika-
menter som brukades på den tiden, fördelade på 22 klasser. Betecknande för 
Sveriges nära beroende av Nederländerna på den tiden är att Ziervogels farma-
kopé till stor del återgick på Collectanea chymica Leidensia, id est Maëtsiana, 
Margraviana, Le Mortiana, som utgivits i Leiden 1684 av Christopher Love 
Morley. Morley i sin tur byggde på anteckningar från föreläsningar av sina 
lärare Carel de Maëts, Christianus Marggrav och Jacobus Le Mort.

De flesta läkemedlen hämtades långt in på 1800-talet från växtriket. Bota-
niska trädgårdar var därför givna mål för de flesta svenska studenter som gav 
sig ut på studieresor i Europa från Franckenius och Rudbeck d.ä., som häm-
tade idéer och frön till den första botaniska trädgården på 1600-talet i Uppsala 
till Thunberg i slutet av 1700-talet. Den mest framträdande botanisten var 
naturligtvis Linné, men som framgått tidigare besökte många andra studenter 
de stora trädgårdarna i Tyskland, Holland och England.

Konklusion
Den svenska högre undervisningen, även inom medicinen, har alltid hämtat 
avgörande impulser från utlandet. Den var resultatet av ett samspel mellan 
Sverige och de stora kulturländerna i Europa. Både idémässigt och i praktisk 
sjukvård var de utländska förebilderna påtagliga. Utan de lärdomar svenska 
medicinare hämtade hem från sina resor i Europa hade det tagit mycket längre 
tid för Sverige att komma ikapp länderna i Centraleuropa.
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Tack

Personalen på universitetsbiblioteket i Uppsala har varit oerhört hjälpsam och 
skaffat fram de mest skilda referensböcker och skrifter jag har behövt, liksom 
alla bilder ur Wallersamlingen som illustrerar boken.

Urban Örneholm har gjort en mycket uppskattad insats genom att över-
sätta de latinska texterna till svenska. De har därigenom gjorts begripliga för 
vanliga läsare och avsevärt ökat läsvärdet.

Bokens redaktör förre överbibliotekarien Ulf Göranson har lämnat många 
värdefulla synpunkter på disponeringen av manuskriptet. De har starkt bidra-
git till att lyfta fram ändamålet för studenternas peregrination och vad de fick 
för betydelse för svensk medicins utveckling.

Ett varmt tack till museichef Urban Josefsson för värdefulla kommentarer 
till texten och för texten på pärmens baksida. Min hustru Inez har korrektur-
läst boken mycket noggrant och bidragit till att upptäcka många stavfel.

Ett tack riktas till Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk 
forskning vid Karolinska institutet och redaktionskommittén för AUU vid 
Uppsala universitet, som generöst lämnat bidrag till tryckningen av denna 
bok.
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