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Prolog
När Gustave Courbets målning L’Origine du Monde (Världens ursprung) år 1994
prydde omslaget på en nyutkommen roman gick skandaliserade innevånare i de
franska städerna Clermont-Ferrand och Besançon – Courbets hemort – samman för
att med hänvisning till franska brottsbalken kräva att romanen skulle avlägsnas ur
boklådornas skyltfönster.1 Året därefter invigdes originalet på Musée d’Orsay i Pa-
ris, till vars samlingar det förvärvats. Avtäckningen bevakades av världspressen och
i den norska dagstidningen Morgenbladet skrev Jean-Yves Gallardo att ”etter 130
år kan dette fantasmet åpne seg helt for publikum. Det er opplagt med en viss glede
og blandet skyldfølelse vi kikker på og beundrer dette bildet, men jeg er ikke over-
bevist om at denne museumseksibisjonismen er den beste skjebnen for et så full-
kommen fantasme…”2 Att Världens ursprung fortfarande är kontroversiell råder det
knappast något tvivel om; inte heller att dess tillkomsthistoria, långvariga försvin-
nande och hemlighetsfulla hantering har bidragit till en sällsynt mytbildning.

Det var på uppdrag av den förmögne turkiske diplomaten, konstsamlaren och
vivören Khalil Bey som den franske konstnären Gustave Courbet år 1866 utförde
Världens ursprung, en relativt liten målning (den mäter endast 46 gånger 55 cm)
men monumental till sitt uttryck (bild 1). Bey lär ha varit besatt av kvinnor och
kvinnokroppar – och framförallt av en viss intim kroppsdel – medan Courbet, en av
tidens främste realistiska målare, bland mycket annat var berömd för erotiska kvin-
noskildringar. Världens ursprung är en med närmast fotografisk precision utförd
närbild av det kvinnliga skötet. Den sägs ha hängt i Beys privata badrum monterad
bakom gröna draperier. Omtalad och ofta beskriven var det ändå ytterst få personer
som hade haft möjlighet att se Courbets omsusade verk.3 Under andra världskriget
försvann det från en konstsamling i Budapest, varefter det såldes till en okänd
samlare i Paris. På 1950-talet såldes det igen, denna gång till den kände psykoana-
lytikern Jacques Lacan. Även Jacques Lacan lät skapa ett slags täckelse till mål-

                                                            
1
 Se Patrick Amines recension av Jacques Henrics roman Adorations perpétuelles samt diskussion av

dess mottagande i République des Lettres. Recensionen finns (28/2 2002) utlagd på nätet på adressen
http://www.republique-des-lettres.com/h1/henric.shtml.
    Någon motsvarande uppmärksamhet rönte knappast svenska Sators coversingel ”Oh mama/Pigvalley
beach” (1988), även den med Världens ursprung på omslaget.

2
 Jean-Yves Gallardo, ”Frankrike. Et av verdens mest kjente og mest hemmelige kunstverker ble en-

delig avdekket i Musée d’Orsay. Kun få privilegerte hadde hatt anledningen til å se dette bildet av den
franske maleren Gustave Courbet”, Morgenbladet, 29/7 1995. Artikel hämtad från nätet 28/2 2002,
adress: http://www.oslo.net/historie/MB/utg/9529/kultur/7.html.
    Även svenska medier har uppmärksammat målningen. I samband med att den fick en permanent vis-
ningsplats på Musée d’Orsay skrev exempelvis Lars O. Eriksson artikeln ”Pornografi och populär konst:
Courbets gömda och berömda originalmålning ställs ut i Paris”, Dagens Nyheter, 19/7 1995. Se dess-
förinnan F. Nils Andersson, ”Världens ursprung: Courbets nakenstudie på gåtfull drift”, Dagens Nyheter,
12/4 1992.

3
 Bland annat hade Edmond de Goncourt, Maxime du Camp och konsthistorikern Charles Léger skri-

vit om Världens ursprung. Se Linda Nochlins uppgifter i katalogdelen i Courbet Reconsidered, eds.
Sarah Faunce & Linda Nochlin (New Haven & London, 1988) 176, 178; samt den artikel hon skrev då
det ännu var okänt var målningen fanns, Linda Nochlin, ”Courbet’s L’Origine du Monde: The Origin
without an Original”, October, 1986, 37: 76-86.
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ningen. Hans gode vän konstnären André Masson utförde en abstraherande tolkning
av Världens ursprung, som monterades som en skjutdörr framför Courbets verk. På
så sätt kunde Lacan för sina närmaste vänner avtäcka det kvinnliga könet.4

Världens ursprung lär alltså under 130 års tid alltid ha varit dold bakom nå-
gonting: bakom draperier, bakom en vägg, eller bakom andra bilder. Att den doldes
kan tänkas ha fyllt dubbla funktioner: dels att gömmas undan från icke avsedda
betraktare; dels att kunna avtäckas inför tilltänkta dito. I det senare fallet menar jag
att avtäckandet även kan förstås som ett slags performativt moment i en fortgående
erotisering av målningen – att det samtidigt fungerade som en initiation för de få
utvalda betraktarna och som en kittlande akt med avslöjandets överraskande mo-
ment som laddningsförhöjare.

Mellan 1946 och 1966 utförde Marcel Duchamp ett verk med påfallande pa-
ralleller till Courbets övertäckta målning: Duchamps Étant donnés: 1° la chute
d'eau, 2° le gaz d’Éclairage består av en stor trädörr med borrade hål genom vilka
den inkikande betraktaren kan urskilja en målning av en naken och till synes livlös
kvinnokropp med särade ben skrevande mot ’smygtittaren’/betraktaren. Den i grä-
set liksom utslängda kvinnokroppen är till huvudlöshet och anonymitet beskuren
tvärs över bröstet (bild 2a-b). Som Linda Nochlin påpekat gestaltar båda dessa verk
mycket konkret förhållandet mellan seende och åtrå.5 Men det är knappast vilket
seende eller vilken åtrå som helst; företrädesvis är åskådaren man och åtrån hetero-
sexuellt – och eventuellt även sadistiskt – orienterad.6

                                                            
4
 Målningen, med skjutdörr utförd av André Masson, finns (28/2 2002) utlagd på nätet på adressen

http://www.lacan.com/courbet.htm. För att där kunna se Courbets målning måste betraktaren klicka på
Massons skjutdörr och föra den åt sidan med pekaren.

5
 Dessa paralleller har diskuterats av de amerikanska konsthistorikerna Amelia Jones och Linda

Nochlin. Se Amelia Jones, ”Re-placing Duchamp’s Eroticism: ’Seeing’ Étant donnés from a Feminist
Perspective”, i Postmodernism and the En-Gendering of Marcel Duchamp (Cambridge, 1994), 191-204,
300-305; samt Linda Nochlin, Courbet Reconsidered, 178. Nochlin formulerar sambandet mellan Cour-
bets och Duchamps verk som att ”In both cases, the crucial relation between looking and desire is vi-
vidly established by means of a realist strategy that foregrounds the role of voyurism in artistic
experience.”

6
 I den målade delen av Duchamps diptyk urskiljer jag ett konstverk i tänkbar dialog med den nu

verksamma svenska konstnären Annika von Hausswolffs fotoserie Tillbaka till naturen, där bilden Hey
Buster! What Do You Know about Desire? ingår. von Hausswolffs fotografier skildrar tillförstone syn-
barligt idylliska platser där betraktaren vid närmare granskning finner livlösa inbyltade kvinnokroppar
utplacerade eller utslängda, som efter överfall, våldtäkt och mord. Se Ulrika Stens intervju med von
Hausswolff i bangs temanummer ”Våld”, 1996: 1-2, 50-53; samt Sara Arrhenius essä ”Brottsplats: An-
nika von Hausswolff, Jane & Louise Wilson och Weegee” i Magasin 3 Konsthalls utställningskatalog
Annika von Hausswolff, Jane & Louise Wilson och Weegee (Stockholm, 2000), 5ff. I någon mån gestal-
tar Tillbaka till naturen och Étant donnés en platsens, kvinnokroppens och våldets ’efteråt’. von Hauss-
wolff har även i andra verk arbetat med tematiken (mäns) våld mot kvinnor, bl. a. i serien En studie i
politik (1993).
    En annan modern svensk målning i viss samklang med både Duchamps och von Hausswolffs verk är
John-E Franzéns Hells Angels of California (1969, i Moderna museets ägo). Där von Hausswollff är
kritisk mot våld mot kvinnor erotiserar Franzén det snarare genom att både i Hells Angels of California
och flera andra verk föra objektifieringen av kvinnor minst lika långt som Courbet och Duchamp före
honom. Men till skillnad från den skandal som Världens ursprung väckte som romanomslag år 1994 så
har Franzéns målning, om än kontroversiell, snarare bidragit till att föra honom rakt in i det svenska
etablissemangets hjärta – åtminstone kan man tolka det så med tanke på att Franzén på 1980-talet både
avporträtterade kungafamiljen (1985, Statens Porträttsamling, visas på Gripsholms slott) och utnämndes
till professor i måleri vid Konsthögskolan i Stockholm. På 1990-talet avporträtterade han dessutom gre-
vinnan Elisabeth Wachtmeister. Se Ulf Linde och Douglas Feuk, John-E Franzén: målningar och teck-
ningar (Stockholm, 1996), de nämnda målningarna finns återgivna på sidorna 29, 67, 84.
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Ett idag tillsynes genomgående adjektiv vid beskrivningar av Courbets famö-
sa målning är erotisk – det är knappast någon skribent som inte nämner detta ord i
sammanhanget; detsamma gäller substantiven ”sexualitet”, ”libido” och ”pornogra-
fi”. Hur kan detta komma sig? Betyder det att vad som anses vara erotiskt är det till
följd av en inneboende kvalitet, och att 130-140 års förflyttning i kulturella kon-
texter således inte har någon bäring på ’det erotiska’? Är en närbild på ett sköte
alltså erotiskt per se (med eller utan performativa moment av avtäckning eller ”av-
slöjande”)? Dessa frågor är givetvis retoriska från min sida – som historiker på
2000-talet kan jag knappast svara ”ja” på dem. Nej, jag tror inte att en närbild på en
kvinnas underliv i sig skulle vara erotisk, om det hade varit så att man kunde för-
flytta både bild och betraktare till någon slags kontextlös n:te dimension. Men efter-
som vi, i likhet med Courbet, Bey eller Lacan, lever i en historisk verklighet kan det
vara relevant att fråga sig hur, och i vilka sammanhang, en erotisering som denna
har försiggått.

Trots dessa reservationer är jag ändå beredd att instämma med bland andra de
amerikanska konsthistorikerna Linda Nochlins och Susan Kandels tolkningar av
Courbets målning som pornografisk.7 Förutom skötet visar den även lår, midjeparti
och ett starkt förkortat bröst, vilket markerar att målarens blick – och alltså även
betraktarens – perspektivmässigt utgår från en punkt strax nedanför kvinnan. Be-
traktaren placeras därmed mellan hennes lår, liksom omgiven av uppvärmda säng-
kläder och med den ansiktslösa, avindividualiserade kvinnokroppens knoppiga
rosaröda bröstvårta på en armslängds avstånd. Med Världens ursprung gör Courbet
betraktaren till voyeur, och kompositionens centralperspektiv gör betraktarens blick
penetrerande.8

Laddningen i Världens ursprung kan emellertid knappast heller separeras från
verkets historia, från dess funktion i konstitueringsprocesser av den ’Andra’. Att
Courbet målade Världens ursprung på beställning av den turkiske Bey nämns så
gott som alltid då verket diskuteras, och de associationer till beslöjade kvinnor, ha-
rem och en allmänt my(s)tisk och erotiserad orientalism som ’det turkiska’ med-
för(de) har, menar jag, bidragit till verkets mytologisering. Likaså fortsatte verket
att vara ’beslöjat’ vid sitt senare återbördande till ett franskt kulturellt sammanhang,
och var så ända in på 1990-talet. Möjligen kan detta tolkas som en fortsatt flört med
orientalismen.9 Men likväl som turkar och människor från andra världsdelar i Euro-

                                                            
7
 Se Nochlin, Courbet Reconsidered, 176; samt Susan Kandel, ”Beneath the Green Veil: The Body

in/of New Feminist Art”, i Sexual Politics: Judy Chicago’s Dinner Party in Feminist Art History, ed.
Amelia Jones (Los Angeles, 1996), 184-200, spec.191-195.

8
 Jfr konstvetaren Linda Hentschels essä ”Pornotopic Techniques of the Observer – The Origin of the

World (1866) by Gustave Courbet and the Pleasure of Scopic Penetration”, i Body and Representation,
eds. Insa Härtel & Sigrid Schade (Opladen, 2002), 59-68.

9
 Även konstvetaren Susan Kandel har noterat det ständiga refererandet till Bey och dennes etnicitet i

samband med ”Världens ursprung”. Se Kandel, ”Beneath the Green Veil”, i Sexual Politics (1996), spec.
191-195.
    För exempel på dagens feminstiska kritik av slöjbärande och av hur slöjan (på arabiska hijab) både
döljer och erotiserar kvinnor som objekt, se Fataneh Farahani, ”The Absent Presence: Reflections on the
Discursive Practice of Veiling”, i Body and Representation (Opladen, 2002), 99-106. Om orientalism se
t. ex. Edward W Saids standardverk Orientalism (1978; Stockholm, 2000); samt Reina Lewis, Gende-
ring Orientalism: Race, Femininity and Representation (London & New York, 1996), exempelvis av-
snittet ”Said’s Orientalism and His Critics”, s 15-22.
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pas kolonialistiska historia konstruerades till den västerländske mannens motbild
eller Andra, så skedde detta motbildsskapande även i förhållande till Kvinnan. Och
Kvinnan kunde beroende på sammanhangen representeras av såväl utomeuropeiska
eller majoritetseuropeiska kvinnor, som av kvinnor från etniska minoriteter, med
olika civilstånd och från skilda samhällsskikt. Erotiska framställningar av kvinno-
kroppen har en lång historia, likaså Kvinnan som allegori över exempelvis Natu-
ren.10

*
Under samma årtionde som Courbet målade Världens ursprung började en annan
instans för noggrann kartläggning av kvinnokönet att på allvar etableras och insti-
tutionaliseras i västvärlden, nämligen den moderna gynekologin. Enligt den engels-
ka medicinhistorikern Ornella Moscucci följde i samband med gynekologins
landvinningar en förskjutning i var kvinnlighetens säte förlades i kvinnokroppen:
från bröst och livmoder, som symboliserade kvinnors uppgift som mödrar; till ägg-
stockarna, som ansågs vara sätet för de sexuella instinkterna.11 Om man vrider lite
på Moscuccis tes så kan man kanske säga att den tidiga gynekologin med dess star-
ka fokusering på äggstockar (vilket också differentierar den gentemot den äldre
obstetriken) framförallt intresserade sig för kvinnan som sexuell varelse.12

Men om man är beredd att uppfatta läkarvetenskapen som en kulturell verk-
samhet, går det då att relatera gestaltningar av Kvinnan i gynekologin, denna Ve-
tenskapen om Kvinnan par excellence, till gestaltningar av Kvinnan inom konsten,
litteraturen eller andra områden?13 Inom en kultursfär beställdes och målades den
voyeuristiska Världens ursprung; i en annan skärskådades kvinnors underliv med
hjälp av (den manlige) gynekologens hand, speculum och skalpell.

                                                            
10

 Jfr Linda Nochlins studier av bl. a. Gustave Courbets erotiska kvinnoskildringar, t. ex. i essäerna
”Courbet’s Real Allegory: Rereading The Painter’s Studio”, i Representing Women (London, 1999),
106-151, 247-254, spec. 131-146; samt ”Eroticism and Female Imagery in Nineteenth-Century Art”
(1972), i Women, Art, and Power and Other Essays (New York, 1988), 136-144. Se även Ludmilla Jor-
danova, Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine between the Eighteenth and Twenti-
eth Centuries (New York, 1989) t. ex. kapitel 7, ”Medical Images of the Female Body”; Bram Dijkstras
Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture (New York & Oxford, 1986);
samt hans Evil Sisters: The threat of Female Sexuality and the Cult of Manhood (New York, 1996).

11
 Ornella Moscucci, The science of woman: Gynaecology and gender in England 1800-1929 (Camb-

ridge, 1990), 33f.
12

 Detta är dock mer komplext än så, vilket jag återkommer till. När den periodiskt återkommande
ägglossningen upptäcktes på 1850-talet kunde den både användas för att legitimera föreställningen av
kvinnan som slav under en primitiv, cyklisk sexualitet (eller ’natur’) och för att underbygga föreställ-
ningen av henne som civiliserad kulturvarelse, med förmåga att övervinna det cykliskt återkommande
sexuella begäret.

13
 Under de senaste åren har den teoretiska inriktning som rör sig kring begreppet visuell kultur vuxit

sig allt starkare. Jag har inspirerats av bland annat Ludmilla Jordanovas ovannämnda Sexual Visions:
(1989); antologin The Body Imaged: The Human Form and Visual Culture since the Renaissance, eds.
Kathleen Adler & Marcia Pointon (Cambridge, 1993); samt av ett par svenska forskare vars doktorsav-
handlingar publicerades år 2002: Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten (Stockholm,
2002), 27f, passim; och Solveig Jülich, Skuggor av sanning, 11-15, 20, 31-35, passim. Jülich skriver om
röntgenstrålningens svenska pionjärer, men med ett smärre byte av professionsbestämning skulle jag
med henne (s 34) vilja betona att inte heller gynekologerna levde isolerat från det förra sekelskiftets
attraktionskultur.
     Se också exempelvis Jessica Evans & Stuart Hall förord ”What is visual culture?” till antologin Visu-
al Culture: The Reader, eds. Jessica Evans & Stuart Hall (London, 1999), samt deras respektive intro-
duktioner till de klassiska texter som ryms i denna volym.
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Jag tror att det är möjligt. I det följande kommer jag att undersöka den svens-
ka gynekologin som kulturell verksamhet med betoning på kunskapsproduktion,
professionaliseringsprocesser och konstruktioner av kön; och jag kommer att i viss
mån relatera den till andra samtida företeelser. Avslutningsvis kommer denna essä-
istiska konsthistoriska prolog att uppföljas med en dito epilog på tematiken kvinno-
kön, makt, medicin och aktörskap.
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Bild 1-2 (medurs). 1: Gustave Courbets mytomspunna, eroticerade och etnifierade målning
Världens ursprung (1866). 2 a-b: Marcel Duchamps voyeuristiska diptyk Étant donnés: 1° la
chute d'eau, 2° le gaz d'Éclairage (1946-1966) består av en trädörr med flera genomborrade
titthål, avsedda för betraktaren att kika genom och in i den bakomstående målningens ut-
bredda kvinnokropp. Titthålen kan liknas vid det gynekologiska instrumentet speculum.
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INLEDNING: DET HETA KÖNET
Mellan 1860- och 1920-tal kan en kamp om Kvinnan sägas ha utspelats – en kamp
med vetenskapliga och professionella förtecken som handlade om kvinnligt och
manligt kön, makt, privilegier och tolkningsföreträden. Versalen i ”Kvinnan” mar-
kerar att den kvinna – vanligen omnämnd i singular – som dryftades i olika sam-
manhang var en abstraktion som inte sammanföll med historiska kvinnor, vilket jag
återkommer till.14

På 1860-talet började frågan om att ge kvinnor tillträde till högre utbildning
och vissa nya tjänster att diskuteras med allt större allvar i Sverige. Diskussioner
fördes bland annat i riksdagen, Sundhetskollegium och vid lärosätena. Bland de
verksamhetsområden som ansågs kunna vara speciellt lämpliga för kvinnor intog
lärar- och läkarprofessionen särskilt framträdande positioner: att kvinnor även un-
der nya professionella och yrkesmässiga former skulle ägna sig åt uppfostran och
omvårdnad betecknades av reformens förespråkare som positivt för både samhället
och de individuella kvinnor som kunde komma i fråga. Om än i professionell form
ansågs dessa traditionella områden av kvinnlig verksamhet inte löpa risk att kor-
rumpera kvinnligheten eller, med denna avhandlings terminologi, att bryta med
kulturella normer för kön. När svenska universitet år 1870 öppnade sina portar för
kvinnliga studenter, bland dem medicine studerande, förväntades de blivande
kvinnliga läkarna framförallt att bli kvinno- och barnläkare.

Och 1864 inleddes alltså även institutionaliseringen av svensk gynekologi, då
den första professuren i ämnet gynekologi och obstetrik inrättades vid Karolinska
Institutet. I Uppsala och Lund inrättades motsvarande professurer något senare,
1891 respektive 1901/1909.15

Dessa parallella skeenden – läkarkårens utveckling från att vara (manligt)
homosocial till att även inkludera kvinnor, samt gynekologins etablering – har ta-
gits till utgångspunkt för föreliggande avhandling. Det övergripande syftet är att
undersöka relationerna mellan å ena sidan skapandet av den moderna och utpräglat
kirurgiskt inriktade specialiteten gynekologi, å den andra könsfrågor i vidare me-
ning (socialt och medicinskt). Den starkt manligt konnoterade gynekologin under-
söks framför allt i förhållande till de kvinnliga läkarnas professionella etablering.

Den undersökta tidsperioden var starkt vetenskapstilltroende och känneteck-
nades av genomgripande sociala strukturomvandlingar och moderniseringsproces-
ser, med en vetenskaplig expertanda som utvecklades till en allt starkare
samhällelig maktfaktor. När den gudomligt instiftade (samhälls)ordningen fick en
övermäktig konkurrens i det vetenskapliga tänkandet fick också de könsspecifika

                                                            
14

 Jfr Jordanova, Sexual Visions, 11; Lisbeth Larssons inledning till antologin feminismer, ed. Lisbeth
Larsson (Lund, 1996), 9.

15
Anders Anderson blev professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet år 1864. Även

om en professur inrättades vid Uppsala universitet år 1891 så tillsattes den inte förrän år 1893, då med
Axel Otto Lindfors. I Lund inrättades en e. o. professur år 1901 som tillföll Elis Essen-Möller. Han fick
även den ordinarie professuren då den inrättades år 1909. Se vidare avhandlingens del II, Vetenskapen
om kvinnan.
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biologiska förklaringsmodellerna allt större bärighet vid tolkning av könens skilda
sociala positioner.16 Samtidigt tog alltså de kvinnliga läkarna under visst motstånd
plats på den professionella arenan.

Framåt i tiden har studien avgränsats till år 1925, det år då den så kallade be-
hörighetslagen trädde i kraft. Genom behörighetslagen gavs kvinnor rätt att inneha
statstjänst, om än med vissa undantag. Därmed förlorade kön i stort sett sin formella
legitimitet som organiserande princip inom läkarkåren.17

Beträffande biologiska förklaringsmodeller över kön finns det ett antal att
välja bland. Idéhistorikern Karin Johannisson har i Den mörka kontinenten identifi-
erat fyra modeller: en anatomisk-fysiologisk; en gynekologisk; en neurologisk;
samt (något senare) en psykologisk.18 En femte skulle vara den hormonella, men
den utvecklas än senare.19

Föreliggande studie är alltså koncentrerad till en av dessa förklaringsmodeller:
den moderna gynekologiska. Att gynekologin så anspråksfullt definierades som
Vetenskapen om Kvinnan, samt att den på kort tid utvecklades till en mycket fram-
gångsrik specialitet som i hög grad kom att influera bland annat psykiatrin gör den
enligt min mening extra intressant.20 Samtidigt tvingades en del av läkarkollektivet
– kvinnorna – att konfrontera den egna kårens ifrågasättande av deras kompetens ur
ett principiellt perspektiv.

Kvinnokroppen som arena
Avhandlingens huvudsyfte är nära knutet till en av mina teoretiska utgångspunkter:
att vetenskapsidkare aktivt konstruerar verkligheten snarare än passivt upptäcker
den, samt att vetenskapen konstrueras i en specifik historisk miljö. Kunskap och
vetenskap är sätt att ordna världen, och hur det görs hänger ihop med hur samhället
är organiserat. Det är heller inte vem som helst som tillåts att definiera vad som är
vetenskapligt. Att erövra privilegiet att formulera det vetenskapliga vetandet är ett
av professionalismens fundament, vilket också är intimt sammankopplat med att
utdefiniera andra gruppers kunskaper. Att inneha det vetenskapliga problemformu-
leringsprivilegiet innebär att inneha makt. Vetenskaps- och medicinhistoriker som
Nelly Oudshoorn, Londa Schiebinger, Ludmilla Jordanova, Ornella Moscucci,

                                                            
16

 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de siècle (Stockholm,
1994), 24f; Sven Widmalm (ed.), förord till Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen i det svenska sam-
hället, 1880-1950 (Hedemora, 1999).

17
 Grundlagen (som behörighetslagen dessförinnan kompletterade) ändrades emellertid inte förrän år

1949. Se Greta Wieselgrens klassiska arbete Den höga tröskeln: Kampen för kvinnas rätt till ämbete
(Lund, 1969), 244f.
    Studier av nutida kvinnliga och manliga läkare i en formellt jämställd läkarkår visar emellertid att kön
också i dag har stor betydelse som organiserande princip. Se t. ex. Ulrika Nilsson & Kristina Eriksson,
”Kön och professionalisering: Om kvinnliga och manliga läkares strategier 1900 och 2000”, i Idéhisto-
riska perspektiv: Symposium i Göteborg 2000, Arachne, 16, ed. Ingemar Nilsson, (Göteborg, 2000).

18
 Johannisson, Den mörka kontinenten, 28-39.

19
 Idéhistorikern Christer Nordlund arbetar för närvarande med en studie av endokrinologins historia i

Sverige.
20

 Moscucci, The Science of woman, t. ex. 2-41; Johannisson, Den mörka kontinenten, 28-39; Janet
Oppenheim, ”Shattered Nerves”: Doctors, Patients, and Depression in Victorian England (New York &
Oxford, 1991), t. ex. 32, 181-232, .
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Thomas Laqueur och Karin Johannisson har visat hur skillnaderna i kunskapspro-
duktionen om den kvinnliga respektive manliga kroppen kan relateras till de sam-
manhang som kunskapen skapas i.21

Det är utifrån dessa perspektiv på kunskapsproduktion, makt och professiona-
lisering som jag undersöker hur svensk gynekologi etablerades som en medicinsk
specialitet från 1860-talet och framåt.

*
Historikern och antikkännaren Helen King har påpekat att gynekologins ställning
som disciplin är avhängig av hur pass annorlunda Kvinnan uppfattas vara i förhål-
lande till mannen/Människan – ju mer annorlunda, desto större behov av en speciell
medicinsk inriktning som kan tillgodose hennes behov, och följdaktligen desto star-
kare position för gynekologin som disciplin.22 Även Johannisson, Jordanova och
Moscucci har visat att gynekologin bygger på en förståelse av Kvinnan som radikalt
annorlunda än mannen. I föreliggande avhandling undersöker jag hur detta har ma-
nifesterats i svensk gynekologi genom att studera disciplinens etablering och pro-
fessionalisering. Ett par centrala delfrågor rör hur den manliga miljö som
gynekologin skapades i (initialt var samtliga gynekologer män) inverkade på dess
utformning och riktning; samt om och i så fall hur gynekologin kan sägas ha repro-
ducerat och förstärkt biologiskt skillnadstänkande och könskomplementära möns-
ter. Vidare undersöker jag svenska gynekologers professionaliseringsprocesser i
relation till de debatter som samtidigt fördes om kvinnors intellektuella och fysiska
kapacitet, samt till både manliga och kvinnliga läkares strategier för att erövra re-
spektive behålla fullvärdigt medlemskap inom kåren och disciplinen. På så sätt har
jag låtit disciplinen gynekologi tillhandahålla både den vetenskapliga och den soci-
ala arenan för den gynekologiska förklaringsmodellens tillämpning.

Genom att studera olika slag av gynekologisk verksamhet – fallbeskrivningar,
metoder, teorier samt skilda former av social verksamhet eller nätverkande – under-
söker jag hur en gynekologisk kultur skapades. Jag har valt att använda begreppet
kultur snarare än begreppet diskurs eftersom jag studerar gynekologisk praktik och
teori som ett helt.23

Vad är då en gynekologisk kultur? I ett försök att ringa in vad jag avser skulle
jag vilja formulera två snarlika och med varandra intimt förbundna inslag i den:
dels menar jag att den gynekologiska kulturen är en aktiv beståndsel i en hegemo-
nisk könskultur med djupgående relevans både för kvinnlighet, manlighet, kvinnor

                                                            
21

 Nelly Oudshoorn, Beyond the Natural Body: An Archeology of Sex Hormones (London & New
York, 1994), 4; Londa Schiebinger, The Mind Has No Sex? Women in the Origins of Modern Science
(London & Harvard, Mass., 1989, 1991), samt Nature’s Body: Gender in the Making of Modern Science
(Boston, 1993); Jordanova, Sexual Visions; Moscucci, The Science of woman; Thomas Laqueur, Making
Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (London & Cambridge, Mass., 1990), på svenska Om
könens uppkomst: Hur kroppen blev kvinnlig och manlig (Stockholm, 1994); Johannisson, Den mörka
kontinenten.

22
 Helen King, Hippocrates’ Woman: Reading the Female Body in Ancient Greece (London & New

York, 1998), 1-20.
23

 Om kulturbegreppet, se t. ex. William H. Sewell, Jr., ”The Concept(s) of Culture”, i Beyond the
Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture, eds. Victoria E. Bonnell & Lynn
Hunt, eds. (Berkely, Los Angeles & London, 1999), 35-61. Jfr Åhrén Snickare, Döden, kroppen och
moderniteten, 35-39; Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 118-121; Robert W. Connell, Gender
and Power: Society, the Person, and Sexual Politics (1987; Cambridge & Oxford, 1996), 250-258.
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och män; dels menar jag att gynekologernas kultur inbegriper kulturella normer för
kön samtidigt som den kan förstås som en delkultur av en övergripande
svensk/västerländsk kultur. Sociologen Robert W. Connell har vidareutvecklat An-
tonio Gramscis hegemonibegrepp för att åskådliggöra dynamiken mellan olika
normer i konstruktionerna av kön och lanserat begreppet hegemonic masculinity.
Eftersom jag genomgående använder terminologin kön, manlighet och kvinnlighet –
och inte de mer abstrakta eller ”kroppslösa” genus, maskulinitet och femininitet –
översätter jag ”hegemonic masculinity” till hegemonisk manlighet. Den hegemonis-
ka manligheten konstrueras främst i förhållande till underordnade manligheter, me-
dan kvinnligheten enligt Connell främst relateras till den hegemoniska manligheten:
även om ytterst få män i praktiken lever upp till den hegemoniska manligheten vin-
ner majoriteten av män fördelar av att den befästs som överordnad i förhållande till
en kvinnlig underordning.24 Jag vill dock påpeka att jag anser att detta endast är en,
om än viktig, aspekt av hur kön konstrueras. En risk med att alltför ensidigt fokuse-
ra på den hegemoniska manlighetens betydelse är att kvinnligheterna och deras in-
bördes relationer osynliggörs.

Jag har också undersökt vilka beståndsdelar gynekologerna använde i sam-
band med skapandet av den moderna gynekologin, exempelvis varifrån de hämtade
föreställningar, begrepp, behandlingsmetoder och teorier. För att se hur den gyne-
kologiska kunskapen om kvinnan ”återanvändes” eller tillämpades i socialpolitiska
sammanhang har jag, som antytt ovan, undersökt konstruktion av kön och könskon-
stituering i relation till professionalisering. Jag återkommer till detta i teoriavsnittet
nedan.

Sammanfattningsvis är avhandlingens centrala uppgift alltså att undersöka hur
gynekologin från 1860-talet och framåt skapade en föregivet naturgiven kvinnlighet
samt hur detta påverkade både manliga och kvinnliga läkares professionella strate-
gier. Jag vill historisera gynekologin genom att relatera den till de olika samman-
hang som den skapades i och – med Karl Figlios ord – vända på förhållandet mellan
socialt och naturligt för att låta det naturliga återuppstå som socialt.25

Gynekologihistorier
Gynekologihistorieskrivningen kan mycket översiktligt indelas i tre huvudtyper
med utgångspunkt i vem som skriver och i vilket syfte. Den första kan identifieras
som en typ av medicinhistoria som traditionellt bedrivits av läkare.26 Det bör dock

                                                            
24

 Robert W. Connell definierar den hegemoniska manligheten som ”the masculinity that occupies
the hegemonic position in a given pattern of gender relations, a position always contestable. --- Hege-
monic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which embodies the currently
accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to guaran-
tee) the dominant position of men and the subordination of women.” Robert W. Connell, Masculinities
(Cambridge & Oxford, 1995), 76f. Se även Connell, Gender and Power, 183.

25
 Karl Figlio, ”Chlorosis and chronic disease in nineteenth-century Britain: The social constitution of

somatic illness in a capitalistic society”, Social History, 3 (1978), 167-197.
26

 I Sverige bildades exempelvis Svenska Läkaresällskapets ämnessektion för medicinens historia år
1907. Dessförinnan fanns en långvarig tradition både av att inleda medicinska doktorsavhandlingar med
historiska exposéer som ofta sträckte sig från Hippokrates och Galenos fram till avhandlingsförfattarens
samtid, och att exempelvis seniora läkare skrev sin specialitets historia. Inte sällan ter sig denna historie-
skrivning som ett inslag i pågående professionaliseringsprocesser och statusbyggande. Denna typ av text
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betonas att olika medicinska discipliners interna historieskrivning skiljer sig åt sins-
emellan, vilket hänger samman med deras respektive professionella projekt. Som
alltid med historieskrivning finns ett flertal ”historier” eller ”berättelser” att tillgå.27

Det innebär exempelvis att kirurger skildrar den kirurgiska gynekologins genom-
brott något annorlunda än vad gynekologer gör.28 (Detta har i sin tur fått konsekven-

                                                                                                                                   
har utgjort en viktig källa för mitt arbete.
    Påfallande ofta har gynekologins utveckling skildrats som heroisk, dramatisk och exceptionellt fram-
gångsrik; exempel på detta återfinns bland annat i James V. Ricci, The Development of Gynaecological
Surgery and Instruments: A Comprehensive Review of the Evolution of Surgery and Surgical Instru-
ments for the Treatment of Female Diseases from the Hippocratic Age to the Antiseptic Period (Phila-
delphia, Toronto, 1949). Ricci skriver bland annat: ”Ingenting inom hela läkarvetenskapens område har
varit mer dramatiskt än den plötsliga förändring som skedde inom gynekologins behandlingsmetoder
under 1800-talets sista decennier. Under mer än tvåtusen år hade den varit medicinsk och stillastående,
men på mindre än ett halvsekel blev den kirurgisk och imponerande.” (Ricci, 277; min översättning.)
Han hävdar att framstegen helt berodde på inomvetenskapliga innovationer – och framförallt på sådana
gjorda av anglosaxiska män, exempelvis anestesi och antiseptik. Utifrån en extremt internalistisk och
framstegsorienterad historieuppfattning ansåg Ricci att vare sig sociala eller ekonomiska förändringar
påverkade gynekologin eller den övriga läkarvetenskapens utveckling: ”Likaså är föreställningen om att
kvinnors hälsa skulle innebära världsomfattande lycka i fullständig avsaknad av värde. /…/Gynekologin
har utvecklats pari passu med läkarvetenskapen i allmänhet. När kvinnan var ett lastdjur som led av
kvinnoåkommor var också mannen ett lastdjur och hade ingen gynekologisk behandling att erbjuda.
Utveckling inom gynekologin, liksom inom läkarvetenskapen som helhet, har berott på alla tiders sanna
hippokraters strävan att lindra människans och djurets smärta, och tveklöst även kvinnans.” (Ricci, viii;
min översättning.)
    De brittiska gynekologerna och obstetrikerna Michael J. O’Dowd och Elliot E. Philipps stora över-
siktsverk The History of Obstetrics and Gynaecology (1994), som sträcker sig fråm antiken till 1990-
talet, är betydligt mer återhållsamt. Deras inledning är dock klassiskt framgångshistoriskt och påminner
om James V. Riccis verk – som de också hänvisar till: ”It is appropriate in the last decade of this century,
during which more progress has been made in medicine than in the whole of the previous thousand and
more years, to review the history of the important speciality of obstetrics and gynaecology. Its edifice
has been built on foundations laid by the great discoverers of the past working within our subject, and by
wonderful polymaths, such as William Harvey who wrote with great originality about the human organs
of generation after he had discovered and described the circulation of the blood.” O’Dowd & Philipp,
The History of Obstetrics and Gynaecology, cit. ix. (Nämnas kan att Michael J. O’Dowd nyligen även
publicerat översiktsverket The History of Medications for Women: Materia Medica Woman (New York
& London, 2001).)
    Beträffande svensk gynekologi finns inget större översiktsverk, däremot några artiklar. Även dessa
håller en avsevärt lägre profil än Ricci. Se Per Wetterdal, ”Svenska Läkaresällskapets obstetrisk-
gynekologiska sektion 50 år”, i Svenska Läkaresällskapets handlingar: Acta societatis medicorum Sue-
canae, 74-75: 1954, 43-51; Wolfram Kock, ”Glimpses into the history of obstetrics and gynecology in
Stockholm”, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 39: 1960, 479-498; och Axel Ingelman-
Sundberg, ”The Swedish Gynecological Society”, i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
(Umeå, 1982), Supplement 112, 5-15.

27
 Om berättelser, se t. ex. Ken Plummer, ”Intimate Citizenship and the Culture of Sexual Story Tel-

ling”, i Sexual Cultures: Communities, Values and Intimacy, eds. Jeffrey Weeks & Janet Holland (Lon-
don, 1996), 34-52. Se även Ken Plummer, Telling Sexual Stories: Power, Change and Social Worlds
(London & New York, 1995).

28
 Se exempelvis kärlkirurgen och medcinhistorikern Knut Hægers mycket spridda översiktsverk Ki-

rurgins historia (Göteborg, 1988), som även översatts till engelska (The Illustrated History of Surgery
(New York, 1988)) och spanska (Historia de la Cirurgía (Madrid, 1993)). Kirurgins historia inleds med
kapitlet ”Läkekonstens begynnelse” och avslutas med kapitlen ”Operatörernas segertåg” och ”Den mo-
derna kirurgins värld”; de sistnämnda skrivna med bistånd av Yngve Edlund, professor emeritus i kirurgi
i Göteborg. ”Operatörernas segertåg” är vidare uppdelat i avsnitten ”Magtarmkanalen”, ”Kvinnobrös-
ten”, ”Urologins renässans” samt ”Endokrin kirurgi”. Kapitlet inleds med en beskrivning av decennierna
kring år 1900 som ”en period av närmast explosionsartad utveckling inom kirurgin”, varpå han skisserar
de sjukdomar som enligt honom började behandlas med bukkirurgi: akut blindtarmsinflammation, gall-
sten och magsår. Rubrikerna är talande. I Kirurgins historia behandlas enbart den kirurgi som disciplin-
mässigt fallit inom ramarna för kirurgernas del av den mänskliga kroppen. Det innebär att kroppen
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ser för exempelvis uppslagsverkens historieskrivning, där ofta ämnesverksamma
personer skildrat sina ämnen.29) Denna typ av identitetsskapande historieskrivning
kan alltså sägas pågå inom läkarkårens eget professionella projekt, vilket jag kom-
mer att ge åtskilliga exempel på i det följande.

En andra typ av gynekologihistoria återfinns inom den professionella medi-
cinhistorien. Inte heller den är homogen utan uppvisar skilda inriktningar och stilar.
Amerikanen Edward Shorter räknas till de mer välkända medicinhistorikerna. I
hans bok From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Mo-
dern Era (1992) bär ett kapitel den suggestiva rubriken ”Gynecological Surgery and
the Desire for an Operation”.30 Den åsyftade ”operationsåtrån” förlägger Shorter
alltså i enlighet med verkets psykosomatiska perspektiv till patienterna. Hans tes i
kapitlet bygger på att både psykiatrer och gynekologer mellan 1850 och 1900 häv-
dade att kvinnor kunde bli vansinniga till följd av problem med sina könsorgan,

                                                                                                                                   
fördelats och att specifika discipliner mutat in specifika kroppsdelar och -organ, vilket knappast är över-
raskande. En följd av det är att vad gynekologer och gynekologihistoriker benämner bukkirurgi (exem-
pelvis de operationer på äggstockar, ovariotomier, som blev allt vanligare från 1860-talet och framåt)
vanligen inte skrivs in i kirurgihistorien. Bukkirurgi innebär då att ”buk” enbart omfattar de inre organ
som återfinns hos män och kvinnor – inte de som enbart återfinns i kvinnokroppen. Det innebär också att
kirurgernas kirurgihistoria förlägger den moderna bukkirurgins start till 1880-90-tal, exempelvis till år
1889, då uppsalakirurgen Karl Gustaf Lennander var först i Norden med att operera bort en blindtarm i
samband med akut blindtarmsinflammation.
    För ytterligare exempel på denna typ av historieskrivning, se Daniel de Moulin, A History of Surgery
with Emphasis on the Neteherlands (Dordrecht, 1988).
    Om det potentiellt sexistiska i liknande medicinska indelningar och definitioner, se Diana E. Long,
”Hidden Persuaders: Medical Indexing and the Gendered Professionalisn of American Medicine, 1880-
1932”, Osiris, 12: 1997, 100-120.

29
 Se exempelvis uppslagsorden ”gynekologi” samt ”kirurgi” i Nordisk familjebok samt Nationalen-

cyklopedin.
    Beträffande gynekologin uppger Nordisk familjebok (1909): ”Gynekologi (af grek. gyne, kvinna, och
logos, lära), med., läran om kvinnans sjukdomar i de för henne egendomliga organen.” Nationalencyklo-
pedins artikel från år 1992 är mer utförlig, bland annat anges att ”[d]en första bukoperationen för ägg-
stockscysta i Sverige gjordes 1856. Den kirurgiska gynekologin sköttes i Sverige fram till 1930-talet av
kirurger, men då blev gynekologin och obstetriken en enhetlig klinisk specialitet.” Vid kontroll gentemot
historiska källor ter sig det senare påståendet tvivelaktigt. Min tolkning av detta är att skribenten utgått
från kirurgins interna historieskrivning – och att denna historieskrivning är historiskt specifik och bör
förstås i samband med respektive discipliners professionalisering. (Författare är obstetrikern och gyne-
kologen Göran Rybo (sign. GRo).) Detta intryck förstärks vid en jämförelse med artiklarna under rubri-
ken ”kirurgi”. I Nordisk familjebok (1911) skildras kirurgin som heroisk, framgångsrik och utövad av
män, som med sina händer förmår tränga in i det som dessförinnan varit oåtkomligt i den levande männi-
skokroppen (”på senare tider har han [kirurgen] direkt ingripit i bukhålan och alla däri belägna organ,
magsäcken, tarmar, lefver, mjälte, njurar. Han har sträckt sin hand in i lungorna och hjärnan, och man
kan nästan säga, att för kirurgien ges det icke mera någon gräns.”) Framstegsoptimistiska berättelser som
denna ger vid handen att den nya kirurgins penetrerande av patienters kroppar innebar en transcendens
av läkarvetenskapens dittillsvarande begränsningar. Om än Nationalencyklopedin (1993) formulerar sig
på ett för den nutida läsaren synbarligen mer neutralt sätt så skildras även här den moderna kirurgins
genombrott som ett snabbt och lyckat framgångsprojekt med manliga förtecken. För en medicinhistori-
ker är det intressant att Nationalencyklopedins skribent finner att ”den kirurgiska moderdisciplinen”
”avsöndrat” bland annat (sub)specialiteten obstetrik och gynekologi. Detta uttalande rymmer en inbördes
rangordning som jag menar bör förstås som ett resultat av en lyckad professionell strategi från kirurger-
nas sida, vad Thomas F. Gieryn kallar för gränsdragningsarbete. Det belägger att kirurgin som disciplin
officiellt lyckats muta in den moderna kirurgins genombrott inom sina domäner – och att den kirurgi
som utövades inom andra specialiteter därmed skrivits ut och gjorts till något ’annat’. Därmed sluter sig
uppslagsverkens berättelser om gynekologi och kirurgi tätt samman.

30
 Edward Shorter, kapitel 4 i From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the

Modern Era (New York, 1992).
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samt att den bästa boten för detta ”underlivsvansinne” (pelvic madness) var gyne-
kologiska operationer. Shorter uppfattar dessa diagnoser och operativa ingrepp som
”ett avvikande kapitel i medicinens historia”.31 Men eftersom mängder av kvinnor
internaliserade teorier om bland annat så kallad reflexirritation och på grund av det
krävde att opereras, så är operationerna enligt Shorter ändå relevanta i de psykoso-
matiska symptomens historia.32

Shorters forskning har bland kollegor mött en hel del kritik för bland annat sitt
bristfälliga könsperspektiv, vilket jag anser är högst befogat.33 Om man vill läsa det
refererade kapitlet välvilligt så avser han att tillerkänna de kvinnliga patienterna
subjektivitet och aktörsskap.34 Tyvärr fungerar denna vinkling mindre bra i samband
med periodens gynekologiska operationer. Jag anser att Shorters tes snarare tycks
vara definierad av ’som man frågar får man svar’-principen. Shorter skriver om
olika aspekter på psykosomatik; samtidigt vill han gärna skriva något om det sena
1800-talets spektakulära gynekologiska operationer – ergo: varför lät sig så många
kvinnor opereras? Ett annat med detta förbundet historiografisk felsteg beror på att
Shorter relativt okritiskt övertar och därmed förstärker sina källors – alltså 1800-
talsläkarnas – förklaringsmodell, där de medicinska problemen förläggs till de
kvinnliga patienterna. Hellre än det befintliga kapitlet ”Gynecological Surgery and
the Desire for an Operation” hade jag sett ett kapitel med rubriken ”Gynecological
Surgery and the Desire to Operate” – men ett sådant kapitel hade förmodligen varit
svårt att införliva i en historik över psykosomatik. Frågan ”varför åtrår gynekologer
att operera?” ter sig minst sagt problematisk ur ett psykosomatiskt perspektiv.35 Här
kommer denna fråga istället att behandlas och delvis besvaras utifrån ett köns- och
professionsteoretiskt perspektiv.

En av den internationella medicinhistoriens förgrundsgestalter, den produkti-
ve Roy Porter, ger i sitt drygt 800-sidiga översiktsverk The Greatest Benefit to
Mankind: A Medical History of Humanity (1997) uttryck för en ambivalent inställ-
ning till förhållandet mellan det sena 1800-talets gynekologi och kirurgi. Å ena si-
dan nämner han gynekologiska ingrepp som ovariotomier och hysterektomier i ett
kapitel om 1800-talets medicinska vård; å andra sidan diskuterar han dem överhu-
vudtaget inte i huvudkapitlet om kirurgi i slutet av boken.36 Det tycks som om Por-

                                                            
31

 Shorter kallar det för ett ”aberrant chapter”. Shorter, From Paralysis to Fatigue, 69.
32

 Shorter, From Paralysis to Fatigue, kapitel 3, ”Reflex Theory and the History of Internal Sensa-
tion”, 40, 62ff; kapitel 4, ”Gynecological Surgery and the Desire for an Operation”, spec. 86-92.

33
 Se Jordanova, Sexual Visions, 10, 14 (Jordanovas kritik gäller emellertid Shorters tidigare böcker

The Making of The Modern Family (1975) och A History of Women’s Bodies (1982)); samt Johannisson,
Den mörka kontinenten, 98.

34
 Shorter, From Paralysis to Fatigue, 86.

    Även hälsoinformatören och skådespelaren Terri Kapsalis utgår från ett patienternas aktörsskap –
dock radikalt annorlunda än vad Shorter gör – i sin svårklassificerade och uppslagsrika essäsamling
Public Privates: Performing Gynecology from Both Ends of the Speculum (Durham & London, 1997).

35
 Jfr Roy Porter, som i en parentes i ett medicinhistoriskt översiktsverk skriver att ”Indeed a class of

patients emerged suffering from an addiction to surgery: Münchausen’s syndrome; no label seems to
have been devised, however, for surgeons addicted to surgery.” Se Roy Porter, The Greatest Benefit to
Mankind: A Medical History of Humanity (London, 1997), 601. Porter nämner över huvudtaget inte
Shorter, men det är inte osannolikt att detta är en kommentar till honom.

36
 Se Porter, The Greatest Benefit to Mankind, kap. XII, 360-374, spec. 363f; samt kap. XIX, 597-

627.
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ter i den frågan följde dagens discipliner bakåt i tiden och därmed förbisåg viktiga
aspekter av det sena 1800-talets kirurgiska utveckling.37 Detta förbiseende beror
enligt min mening på att även professionella medicinhistoriker i många fall har
övertagit den historieskrivning som har sitt ursprung i disciplinernas identitets- och
statusskapande professionaliseringsprojekt.

Slutligen började en tredje typ av gynekologihistoria att skrivas från 1970-
talet och framåt. Kännetecknande för den är ett mer kritiskt och analytiskt perspek-
tiv med utgångspunkt i köns- eller genusteori.38 Annars har till dags dato en enda
monografi skrivits med ambitionen att mer detaljerat undersöka etableringen av
modern gynekologi, nämligen Ornella Moscuccis The Science of Woman: Gynae-
cology and Gender in England, 1800-1929 (1990). Därtill finns några studier som
tecknar en vidare vetenskaplig och kulturell bakgrund till gynekologin: Ludmilla
Jordanovas Sexual Visions (1989), Cynthia Eagle Russetts Sexual Science: The
Victorian Construction of Womanhood (1989) och Karin Johannissons Den mörka
kontinenten (1994); medan Maja Larssons Den moraliska kroppen (2002) ger en
populärmedicinsk bakgrund. Två nyare monografier över tidig amerikansk gyne-
kologi tar sin utgångspunkt i var sin gynekolog: Deborah Kuhn McGregors From
Midwives to Medicine (1998) centrerar sin undersökning kring den berömde James
Marion Sims; och Regina Morantz-Sanchez Conduct Unbecoming a Woman (1999)
utgår från en kirurgisk skandal kring gynekologen Mary Dixon-Jones i 1890-talets
Brooklyn.39

Det är framförallt denna tredje forskningsinriktning som mitt arbete ansluter
sig till. Min avsikt är att kombinera översikt med konkretion. Förhoppningsvis ska
denna avhandling ge en nödvändig bakgrund till eventuella framtida undersökning-
ar baserade på en annan typ av empiri, exempelvis läkares anteckningar och pati-
entjournaler (se vidare under rubriken ”Empiri” nedan).

                                                            
37

 Se kapitel XIX, ”Surgery” i Porters The Greatest Benefit to Mankind, 597-627. I den skola som fo-
kuserar på den kirurgiska disciplinen i samband med den moderna kirurgins utveckling tas ofta tyske
Theodor Billroth (1829-94) som utgångspunkt.

38
 Till de feministiska pionjärarbetena på området kan följande räknas: Ann Douglas Wood, ”’The

Fashionable Diseases’: Women’s Complaints and Their Treatment in Nineteenth-century America”,
Regina Markell Morantz, ”The Perils of Feminist History” och Lawrence D. Longo, ”The Rise and Fall
of Battey’s Operation: A Fashion in Surgery” (1979), alla tre i Women and Health in America: Histori-
cal Readings, ed. Judith Walzer Leavitt (1984; Madison, Wis. & London, 1999); Carroll Smith-
Rosenberg & Charles Rosenberg, ”The Female Animal: Medical and Biological Views of Woman and
Her Role in Nineteenth-Century America”, The Journal of American History, 60: 1973: 2, 332-356; samt
Barbara Ehrenreich & Deirdre English, For Her Own Good: 150 Years of the Experts’ Advice to Women
(New York, 1978, 1979).
    Om än skriven under ett annat decennium skulle också Ann Dallys monografi Women under the knife:
A history of surgery (London, 1991) med avseende på inriktning samt forskningsstil kunna hänföras till
dessa arbeten, som annars framförallt skrevs på 1970-talet.

39
 Moscucci, The Science of Woman; Johannisson, Den mörka kontinenten; Cynthia Eagle Russett,

Sexual Science: The Victorian Construction of Womanhood (Cambridge, Mass., 1989); Maja Larsson,
Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (Hedemora,
2002); Deborah Kuhn McGregor, From Midwives to Medicine: The Birth of American Gynecology (New
Brunnswick, New Jersey, 1998); Regina Morantz-Sanchez, Conduct Unbecoming a Woman: Medicine
on Trial in Turn-of-the-Century Brooklyn (Oxford & New York, 1999).
    Se även Judith M. Roy, ”Surgical Gynecology”, i Women, Health, and Medicine in America, ed. Rima
D. Apple (New Brunswick, N.J., 1990), 173-195; Wendy Mitchinsson, ”The Nature of Their Bodies:
Women and Their Doctors in Victorian Canada (Toronto, 1991); samt Kapsalis, Public Privates, som
dock inte primärt är historiskt orienterad.
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Att skriva en avhandling
Detta är en medicinhistorisk avhandling skriven inom ämnesområdet idé- och
lärdomshistoria, och min förhoppning är att den kommer att nå en idéhistoriskt in-
tresserad läsekrets. Men det är också en könsteoretisk och feministiskt orienterad
avhandling. Mina teoretiska utgångspunkter kommer först och främst från köns-
och genusteoretisk forskning, från de senaste årens feministiska professionsforsk-
ning samt från sexualitets- och queerforskning. I likhet med valet av empiri är mitt
val av teori eklektiskt, vilket i och för sig är vanligt bland både idéhistoriker och
feministiskt orienterade forskare. Det kan också sägas rymmas inom den brett tvär-
vetenskapliga forskningsansatsen Science and Technology Studies (STS).

För att kort historicera min egen forskning kan jag säga att den är sprungen ur
ett intresse för 1990-talets debatt kring biologism.40 Biologism kan definieras som
en ideologi där biologin används som en allt annat uteslutande förklaringsmodell av
människan och där biologiska data även överförs till områden där de saknar täck-
ning.41 Under 1990-talet fick frågor om etnicitet, kön, klass och sexuella preferenser
förnyad aktualitet i samband med ett likaledes nyvaknat intresse för biologiserande
förklaringsmodeller av olika samhällsfenomen. År 1994, samma år som detta av-
handlingsarbete påbörjades, utgavs bland annat Richard J. Herrnsteins och Charles
Murrays The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life och
läkarna Rigmor Roberts och Kerstin Uvnäs-Mobergs bok Hon & Han: Födda olika,
som båda väckte stort uppseende i svensk kultur- och vetenskapsdebatt. 1994 ut-
kom också Karin Johannissons Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och
fin-de-siècle; antologin Det evigt kvinnliga: En historia om förändring, med Ulla
Wikander som redaktör, samt den amerikanske historikern Thomas Laqueurs Om
könens uppkomst: Hur kroppen blev kvinnlig och manlig.42

Något hårdraget kan man säga att dessa böcker representerade två huvudsak-
liga förhållningssätt i de som regel brännande heta debatterna: den ena biologise-
rande och den andra konstruktivistisk.43 Klyftan mellan förhållningssätten, eller

                                                            
40

 Jfr Adele E. Clarke, ”A Social Worlds Research Adventure: The Case of Reproductive Science”, i
Theories of Science in Society, eds. Susan E. Cozzens & Thomas F. Gieryn (Bloomington & Indianapo-
lis, 1990), 15. Clarke inleder sin essä med uttalandet: ”All research is guided by an approach and a per-
spective – assumptions about how one can learn and know, the nature of causality, concepts of change,
and the proper unit of analysis. Theoretic and methodological principles thus guide and inform resear-
chers in the sociology of science in their processes of discovery.”

41
 Definitionen hämtad från Karin Johannisson, ”Med kön på hjärnan”, Dagens Nyheter, 22/1 2000.

42
 Laqueurs engelska originalversion Making Sex publicerades år 1990. Den häftiga debatten kring

The Bell Curve utmynnade bland annat i antologin The Bell Curve Debate: History, Documents, Opini-
ons, eds. Russell Jacoby & Naomi Glauberman (New York & Toronto, 1995).

43
 Ett par år senare publicerade Nina Björk den mycket uppmärksammade och brett upplagda debatt-

boken Under det rosa täcket: Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Stockholm, 1996),
som både sammanfattade debatten och förde den vidare längs feministiska och socialkonstruktivistiska
linjer. Tre år senare publicerades ytterligare en feministiskt studie, Sara Arrhenius En riktig kvinna: Om
biologism och könsskillnad (Stockholm, 1999); och tidskriften bang publicerade ett temanummer (nr 4
1999) om biologism och hjärnforskning.
    Frågor om kön, natur och kultur fortsätter att vara heta och av stor politisk relevans. Från evolutions-
biologiskt håll gick biologen Randy Thornhill och antropologen Craig T. Palmer i skarp polemik mot
framförallt feminister som tolkar våldtäkt i termer av kön och makt. I A Natural History of Rape: Biolo-
gical Bases of Sexual Coercion (Boston, Mass., 2000) vill de se våldtäkt som genetiskt betingat – och
därmed ’naturligt’ – för män.
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mellan ”de två kulturernas”44 kombattanter, tedde sig oftast avgrundsdjup. Evolu-
tionsbiologiskt eller på andra sätt biologiskt orienterade debattörer anklagade soci-
alkonstruktivistiskt – ofta feministiskt – orienterade debattörer för att ”glömma”
kropp och natur, medan de senare anklagade de förra både för teoretisk naivitet och
för den biologiserande determinismens ideologiskt och politiskt riskabla konse-
kvenser. (1994 utkom dock även Bi Puranens Att vara kvinna är ingen sjukdom, en
bok som försökte att överbrygga denna klyfta.)

Som idéhistoriker fann jag frågorna intressanta såväl ur samtida som ur histo-
riskt perspektiv, och Kampen om Kvinnan påbörjades som en idéhistorisk under-
sökning av biologism kring sekelskiftet 1900.45

Kön

Om jag än har en genusteoretisk inriktning har jag valt att arbeta med termen kön
istället för genus. Generellt sett anser jag att svenska språkets kön omfattar både
vad som brukar uppdelas i socialt och biologiskt kön. Vad gäller min empiriska
inriktning skulle dessutom en uppdelning i socialt och biologiskt kön vara i det
närmaste ogörlig. Det vore enligt min mening inte heller speciellt givande att upp-
rätta analytiska gränser mellan socialt respektive biologiskt kön i samband med
exempelvis gynekologiska operationer. I likhet med forskare som bland andra soci-
ologerna Eva Lundgren och Margareta Lindholm uppfattar jag kön som en ömsesi-
digt konstituerande triad av biologiskt kön, socialt kön och sexualitet. Att empiriskt
undersöka denna triads starka och dynamiska bindningar är ytterligare ett syfte med
föreliggande avhandling. Bästa sättet att göra det, anser jag, är genom att bibehålla
ett övergripande begrepp – således kön.46

Inom detta teoretiska ramverk förstås kön som något vi skapar genom social
interaktion: kön existerar alltså inte a priori utanför sociala och kulturella samman-
hang. Som köns- och genusteoretisk forskning påvisat är konstruktioner av kön i

                                                            
44

 Uttrycket refererar till humaniora och naturvetenskap och förknippas i allmänhet med Charles Per-
cy Snows The Two Cultures, på svenska De två kulturerna (1961).

45
 Mitt avhandlingsarbete ingår i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Gener, människobild och

samhälle under ledning av Nils Uddenberg vid Institutet för Framtidsstudier (IF) i Stockholm. Projektet
pågick mellan 1995 och 1998 och finansierades med anslag från IF och Forskningsrådsnämnden. Det
övergripande syftet var att skapa ett brett tvärvetenskapligt kunskapsutbyte kring framförallt human-
genetikens och utvecklingsbiologins betydelse för vår människosyn, vilket också kan förstås som en
ansats till att överbrygga klyftan mellan ”de två kulturerna”. Kunskapsutbytet skedde dels inom ramarna
för fem delprojekt, dels genom ett antal konferenser med deltagare från skilda forskningsområden. Ett av
delprojekten – mitt, under ledning av min handledare, professor Karin Johannisson – skulle ha historisk
och socialkonstruktivistisk inriktning. Under ett års tid innehade jag en 75% doktorandtjänst inom ramen
för projektet. Projektet resulterade bland annat i temanumret ”Speglingar av biologi”, Framtider, 1996:
4; Nils Uddenbergs Arvsdygden: Biologisk utveckling och mänsklig gemenskap (Stockholm, 1998); samt
Det givna och det föränderliga: En antologi om biologi, människobild och samhälle, ed. Nils Uddenberg
(Nora, 2000).

46
 Jfr Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York & London,

1990), spec. kap. 1, ”Subjects of Sex/Gender/Desire”, 1-34; Eva Lundgren, Det får da være grenser for
kjønn: Voldelig empiri og feministisk teori (Oslo, 1993), 145; Margareta Lindholm, ”Vad har sexualitet
med kön att göra?”, lambda nordica, vol. 2, 1996: 3-4, 38-53, spec. 40, 50; Rosenberg, Queerfeministisk
agenda, 71-75.
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hög grad maktbemängda samt försiggår i enlighet med lokalt och historiskt specifi-
ka intressen och problem.47

En studie som på ett tidigt stadium inspirerade mig var Christina Florins och
Ulla Johanssons Där de härliga lagrarna gro: Kultur, klass och kön i det svenska
läroverket 1860-1914 (1993).48 I den utgår Florin och Johansson från genusteori
som den formulerades av den amerikanska historikern Joan Scott. Jag fann det dels
intressant att se hur de använde Scotts analytiska nivåer, dels hur de förenade ge-
nus- och professionaliseringsteori i analysen av den manliga läroverksmiljön. Enligt
Joan Scott, som har influerat de flesta svenska genushistoriker på ett eller annat sätt
(det talas rent av om en ”scottsk skola”), baseras genus på uppfattad könsolikhet
och är dels ett grundläggande element i alla sociala relationer, dels ett primärt sätt
att markera maktförhållanden. Scott urskiljer fyra interagerande nivåer som genus
opererar på: symbolisk, normativ, institutionell samt slutligen individuell nivå.49

Om jag skulle göra ett försök att översätta dessa nivåer till mitt ämne så kan
man på den symboliska nivån exempelvis återfinna föreställningar om könen som
dikotoma eller polära, där kvinnan är passiv och i allt väsentligt olik den aktive
mannen. På en normativ nivå definierar gynekologisk teori Kvinnan som dominerad
av sina (potentiellt) reproduktiva funktioner, vilket som kontrast kan relateras till
det självständiga subjektet mannen/Människan, som nota bene inte får någon medi-
cinsk specialgren tillägnad sig som könsvarelse – åtminstone inte då.50 På en insti-
tutionell nivå anses kvinnliga läkare vara naturligt lämpade för att behandla kvinnor
och barn i privata praktiker, vilket kan liknas vid ett slags vitt definierad samhälls-
moderlighet, medan enbart manliga läkare anses lämpade för – och därför har mo-
nopol på – högre statliga ämbeten. På en individuell nivå återfinns bland annat
exempel på det intrikata samspelet könskonstituering/professionalisering, exempel-
vis att Anders Anderson och Axel Otto Lindfors (de första professorerna i gyneko-
logi vid Karolinska Institutet respektive Uppsala universitet) även var äkta män,
framstående kulturpersonligheter och poeter, som skrev höviska lovsånger till
Kvinnan.

Scotts fyra postulerade nivåer är alltså tätt sammanvävda och kan vara svåra
att separera. Detta kan vara en poäng eftersom det visar på komplexiteten i kon-
struktionerna av kön. Jag fann Scotts fyra nivåer användbara för att strukturera mitt

                                                            
47

 Jfr Eva Gothlin, Kön eller genus? Skrift baserad på en föreläsning vid konferensen ”Könsperspek-
tiv i forskning och undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999, utgiven av Nationella sekretariatet för
genusforskning (Göteborg, 1999).

48
 Christina Florin och Ulla Johansson Där de härliga lagrarna gro: Kultur, klass och kön i det

svenska läroverket 1850-1914 (Stockholm, 1993). Se även Christina Florins doktorsavhandling Kampen
om katedern:Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår
1860 – 1906 (Umeå, 1987).

49
 Joan Scott, Gender and the Politics of History (New York, 1988), 42-46. Yvonne Hirdman utgår

från Scott i sin klassiska uppsats ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”,
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988:3, där hon introducerar begreppet genus på svenska.

50
 Idag är andrologi, läran om mannen, ett relativt nytt ämne. Andrologi handlar enligt den första

svenska läroboken i ämnet (1994) ”framförallt om mannens fortplantningsorgan och deras funktion.”
Andrologi började att utvecklas under 1800-talet i Tyskland, men finns ännu inte som en erkänd specia-
litet i Skandinavien och utövas idag av specialintresserade urologer, gynekologer och endokrinologer
(hormonforskare). Se förordet till Andrologi, eds. Bengt Fredricsson & Åke Pousette (Stockholm, 1994).
Jfr Moscucci, The Science of Woman, 32f.
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tänkande kring kön och jag har eftersträvat att undersöka samtliga nivåer samt sam-
spelet dem emellan. Däremot har jag i allmänhet funnit det otympligt eller ogörligt
att synliggöra nivåerna genom att strikt definiera och avgränsa dem i analyserna,
och de är därför sällan synliga i den färdiga avhandlingen. Ett delproblem med ter-
men nivå kan vara att den tycks antyda att de analytiska nivåerna existerar i sig
själva, i en historisk verklighet. Kanske vore det därför bättre att tala om analytiska
ingångar i stället för nivåer.

När jag använder det teoretiska begreppet konstruktion av kön syftar jag i re-
gel på hur kön skapas eller görs (jfr engelska språkets doing gender) i kollektiva
processer (även av individer). Eftersom jag är intresserad både av strukturer, kol-
lektiva och individuella aktörer samt hur kön görs i individuella livsprojekt – ex-
empelvis av manliga och kvinnliga gynekologer – så har jag kompletterat
perspektivet konstruktion av kön med en mer aktörsinriktad teori, nämligen Eva
Lundgrens teori om könskonstituering.

Eva Lundgren definierar könskonstituering som en livslång och ständigt på-
gående process som innebär att vi alltid skapar kön, oavsett om vi följer, bryter mot
eller vidareutvecklar de kulturella normerna för kön. Med normer för kön avses de
förväntningar som (ofta outtalat) ställs på oss för att vi är kvinnor eller män. Med-
vetet eller omedvetet förhåller vi oss alltid till dessa normer. Det finns dock olika
uppsättningar av normer med olika giltighet i olika sammanhang och faser av livet.
Normer är också beroende av vilka arenor de är knutna till, om arenorna exempel-
vis är homosociala eller heterosociala, officiella eller inofficiella.51 I denna under-
sökning relateras teorin om könskonstitueringsprocesser framförallt till hur män och
kvinnor manifesterar sig som professionella i sina individuella livsprojekt. Jag vill
dock betona att jag inte talar om kön och professionalisering som om de gick att
separera: professionalisering och professionella strategier är könade (jfr gendered)
till sin karaktär.

Kön och professionalisering

Jag uppfattar alltså kön/könskonstruktion och professionalisering som sammanflä-
tade, dynamiska och ständigt pågående processer. Professionalisering är ursprung-
ligen ett sociologiskt begrepp, som i synnerhet tidigare tenderat att användas som
om det vore frikopplat från kön och historisk kontext. På senare år har emellertid
flera feministiskt orienterade studier visat att det föregivet tid- och könlösa begrep-
pet i själva verket har starkt manliga konnotationer.52
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 Eva Lundgren, Det får da være grenser for kjønn, 191ff; Lena Berg, Lagom är bäst: Unga kvin-
nors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi (Stockholm, 1999), 53ff; samt Rosenberg,
Queerfeministisk agenda, 101.

52
 Se t. ex. Kristina Eriksson och Maria Eriksson, ”’Kön har ingen betydelse men könsblandning är

bra’: ’könsgörande’ i två professionella sammanhang”, i Kvinnovetenskaplig tidskrifts temanummer
”Organisation”, 2002: 1, 53-72; Christina Florin & Ulla Johansson, ”Education as a Female Strategy:
Women Graduates and State Grammar Schools in Sweden, 1870-1918”, i: Journal of Thought, 1991, 1-
27, samt Där de härliga lagrarna gro; Christina Florin ”Kön och professionalisering”, i Kvinnohistori-
ens nya utmaningar: Från sexualitet till världshistoria, ed. Marianne Liljeström, Pirjo Markkola & Sari
Mäenpää (Tammerfors, 1994); Rosemary Pringle, Sex and Medicine: Gender, power and authority in the
medical profession (Cambridge, 1998); Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist: En studie av me-
jeriyrkets maskuliniseringsprocess (Lund, 1992); Ulla Wikander, ”Delat arbete, delad makt: Om kvin-
nors underordning i och genom arbetet”, i Kontrakt i kris: Om kvinnors plats i välfärdsstaten, ed.,
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Men trots att läkaryrket har varit professionen par excellence så har till helt
nyligen relativt få studier ägnat sig åt att undersöka dynamiken läkarveten-
skap/kön/professionalisering. En av dem som gjort det – och vars forskning fått
stort inflytande – är den historiskt orienterade sociologen Anne Witz. I Professions
and Patriarchy kombinerar hon sociologi med organisationsforskning och feminis-
tisk teori och utvecklar en fyrfaldig modell över de könade aspekterna av professio-
nell stängning.53 Witz omfattande genomgång av sociologisk professionsteori till
trots ligger hennes största förtjänst kanske i att hon vidgar professionaliseringsbe-
greppet genom att även indefiniera läkarvetenskapen närliggande vårdyrken som
professionella istället för semi-professionella. Med utgångspunkt i detta vidgade
professionaliseringsbegrepp har hon gjort fallstudier av brittiska läkares, barn-
morskors och sjuksköterskors professionella projekt.

I relation till mitt arbete har jag i synnerhet funnit Witz fallstudie ”Gender and
Radiography” givande. I detta något tentativt skrivna sista kapitel urskiljer Witz
inre gränsdragning som en effektiv könad strategi.54 Andra könade professionella
strategier som Witz identifierat är uteslutande, gränsdragande och inneslutande
samt ömsesidig stängning.55 Medan de två förstnämnda strategierna används av en
socialt eller professionellt dominerande grupp så används de två senare strategierna
av socialt eller professionellt underordnade grupper. Vad vi kommer att se exempel
på i den här avhandlingen är framförallt inneslutande gränsdragning, uteslutande
och avgränsande stängning samt inneslutande intrång.56

Uteslutande och avgränsande stängning syftar båda till att låta en domineran-
de grupp bibehålla monopol på ett medicinskt område. Vad som skiljer dem åt är att
uteslutande stängning riktas mot en närliggande grupp inom den egna kåren, exem-
pelvis när kirurger markerar ett intresseområde gentemot gynekologer (intraprofes-
sionell kontroll).57 Könad uteslutande stängning har historiskt sett (primärt) använts
för att säkra mäns privilegierade tillgång på utmärkelser och tjänster. Strategierna
bygger på att samtidigt som könade och kollektivt uteslutande kriterier har tilläm-
pats (primärt) av män gentemot kvinnor, så har könade och individuellt inkluderan-
de kriterier tillämpats som motstrategi av kvinnor. Avgränsande
stängningsstrategier riktas däremot mot en underordnad grupp med närliggande
arbetsuppgifter. Ett exempel här är hur gynekologer eller obstetriker markerar sina

                                                                                                                                   
Åström, Gertrud & Hirdman, Yvonne (Stockholm, 1992); Anne Witz, Professions and Patriarchy (Lon-
don & New York, 1992); Anne Witz & Mike Savage, Gender and Bureaucracy (Oxford & Cambridge,
Mass., 1992); Lisa Öberg, Barnmorskan och läkaren: Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård
1870-1920 (Stockholm, 1996). Se även sociologerna Maria Erikssons och Kristina Erikssons kommande
avhandlingar, I Skuggan av Pappa: Familjerätten och hanteringen av fäders våld respektive Manligt
läkarskap, kvinnliga läkare och normala kvinnor: Köns- och läkarskapande symbolik, metaforik och
praktik (Kristina Eriksson disputerar 21 november 2003, det vill säga tre veckor efter att min avhandling
går i tryck, varför jag tyvärr inte har möjlighet att referera till den).

53
 Witz, Professions and Patriarchy. Jag har eftersträvat att skapa svenska termer, men kommer att

ange de engelskspråkiga originaltermerna i fotnoterna. Witz använder begreppet occupational closure.
54

 Witz använder begreppet internal demarcation.
55

 Ibid., 44-50. De begrepp jag har översatt här är exclusionary demarcation samt inclusionary och
dual closure.

56
 Witz använder här begreppen demarcationary closure samt inclusionary usurpation.

57
 Witz benämner detta intra-occupational control.
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intressen gentemot barnmorskor för att kontrollera dem (interprofessionell kon-
troll). Könad avgränsande stängning har historiskt sett använts av män för att be-
gränsa kvinnor till ett närliggande men avgränsat och i allmänhet underordnat
kompetensområde i den professionella arbetsdelningen.

Inneslutande och ömsesidig stängning beskriver de olika sätt varmed under-
ordnade grupper bemöter uteslutning eller avgränsning. Inneslutande strategier an-
vänds av grupper som är mobila uppåt, som strävar efter att inkluderas i den grupp
som de är utestängda från. Könade inneslutande intrång ser vi bland annat exempel
på när kvinnor som har utestängts genom kollektivt exkluderande strategier inte ger
upp, utan utmanar det manliga kompetensmonopolet. Witz menar att denna strategi
utgör intrång eftersom den dels verkar i opposition mot en uteslutande strategi, och
dels strävar efter att ersätta kollektiva uteslutande kriterier med individuella icke-
könade, inneslutande kriterier. Ömsesidig stängning innebär ett omvänt förhåll-
ningssätt där de utestängda grupperna inte strävar efter att inkluderas – istället gör
de motstånd mot den dominerande gruppen. De söker också att stärka sin egen po-
sition på arbetsmarknaden genom att själva använda sig av exkluderande strategier.

*
I Sverige har några sociologiska undersökningar bedrivna kring dagens svenska
läkarkår nyligen visat att liknande strategier tillämpas också här.58 Även en medi-
cinhistorisk avhandling om läkare har nyligen publicerats, Motzi Eklöfs Läkarens
ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890 –
1960 (2000), som även den berör professionalisering. Min forskning tyder på att
motsvarande strategier kring förra sekelskiftet tillämpades både inom svensk gyne-
kologi samt i den svenska läkarkåren i stort. Vid sidan av de av Witz identifierade
strategierna för stängning och intrång kommer i följande undersökning ytterligare
en professionaliserings- och vetenskapsteoretisk term att användas, nämligen Tho-
mas Gieryns gränsdragningsarbete (boundary-work).59

Heteronormativitet och homosocialitet

Köns- och genusteori inbegriper i varierande grad sexualitet som en del i begreppet
kön/genus.60 I Eva Lundgrens teori ligger betoningen på hur kön konstitueras eller
görs, och alltså inte uttryckligen på sexualitet. Däremot har de arenor hon undersö-
ker varit explicit sexualiserade och sexualitet har därigenom införlivats på analytisk

                                                            
58

 Se sociologen Torgerdur Einarsdottirs doktorsavhandling Läkaryrket i förändring: En studie av
den medicinska professionens heterogenisering och könsdifferentiering (1997); statsvetaren Margreth
Nordgrens doktorsavhandling Läkaryrkets professionalisering och feminisering: Ett köns och maktper-
spektiv (2000); samt Kristina Erikssons kommande Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala
kvinnor. Sociologen Gerd Lindgren har undersökt organisationer och makt med inriktning på läkare och
vårdyrken i Doktorer systrar och flickor: Om informell makt (Stockholm, 1992), samt Klass, kön och
kirurgi: Relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår (Malmö, 1999).

59
 Thomas F. Gieryn, ”Boundary-work and the demarcation of science from non-science: Strains and

interests in professional ideologies of scientists”, i American Sociological Review, 1983: 48, 781-795;
samt Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line (Chicago & London, 1999).

60
 Jfr Pia Laskar, ”Kön, sexualitet och makt”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1998: 1: 1-7; Eva Borg-

ström, ”Queerstudier i USA – och i Sverige?”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1998: 1: spec. 8-15; samt
Gothlin, 4, 10, 15f; Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 72 (Rosenberg refererar här Gayle Rubin).
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nivå.61 Med hjälp av Lundgrens teori om könskonstitueringsprocesser undersöker
jag hur kön på aktörsnivå konstitueras i relation till en heterosexuell norm. Jag är
framförallt intresserad av hur manliga och kvinnliga gynekologer konstituerar sig
som professionella, både sinsemellan och i relation till patienterna.

Jag uppfattar den (hetero)sexuella normen som en norm under förhandling:
dels generellt, eftersom normer ständigt omskapas och omförhandlas; dels mer spe-
cifikt eftersom sexualitet i ökad utsträckning medikaliserades och därmed gavs nya
innebörder under perioden för min undersökning. Medikalisering innebär att bete-
enden eller tillstånd som tidigare inte beskrivits som medicinska – exempelvis
kvinnlighet, manlighet, sexualitet eller kriminalitet – ges medicinsk betydelse och
definieras i termer av hälsa och sjukdom. Den praktiskt utövade läkarvetenskap
som söker åtgärda eller begränsa det som definierats som avvikande fungerar där-
igenom som ett kontrollredskap för sociala normers efterlevande. Medikalisering
sker på olika nivåer: konceptuellt (när medicinska termer används för att definiera
ett problem), institutionellt (när en modell eller ett problem legitimeras av läkare),
samt vid både diagnos och behandling i mötet läkare–patient.62 Historiskt sett har
läkarvetenskapens professionalisering – som medfört tilltagande makt att definiera
sjukdom och monopolisering av tillgång på behandling – och den tilltagande medi-
kaliseringen följts mycket intimt åt. Medicinens vetenskapliga ställning legitimerar
läkares makt över definitioner och behandling. Medikalisering av kvinnors problem
kan förstås som ett resultat av läkares intressen och föreställningar, av kvinnors
klasspecifika behov, samt av hur dessa förenas i en konsensus där mänskliga erfa-
renheter definieras som medicinska problem.

Dateringen av orden hetero- och homosexuell brukar förläggas till omkring
1869–70.63 Den amerikanske sexualitetsforskaren Jonathan Ned Katz menar att he-
terosexualitet och homosexualitet betecknar historiskt specifika sätt att benämna,
tänka om, värdera och socialt organisera könen och deras njutningar, samt att dessa
historiskt specifika konstruktioner utvecklades hand i hand med framväxten av me-
delklassen.64 Katz hävdar att ett nytt erotiskt ideal började utvecklas under det sena
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 Se Lundgrens kritik av vad som kanske kan kallas för ’queerpraktik’ i Eva Lundgren, ”Queering
me softly – eller ekspanderende mannlighet?”, Nikk magasin, temanummer ”Seksualitet OG identitet”,
2003: 1, 8-11. Bland Eva Lundgrens publicerade studier märks förutom Det får da være grenser for
kjønn exempelvis I herrens vold: Dokumentasjon om vold mot kvinner i kristne miljøer (Oslo, 1985);
Gud och alla andra karlar: En bok om kvinnomisshandlare (Stockholm, 1992); Ekte kvinne? Identitet på
kryss og tvers (Oslo, 2001). Se även omfångsundersökningen Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i
jämställda Sverige, eds. Eva Lundgren m. fl. (Umeå & Uppsala & Stockholm, 2001).
    Jfr Tiina Rosenberg och Pia Laskar om röster för och emot queer, dess möjligheter och begränsningar
i Arenas temanummer ”Politiskt sex – varför så rädda för det?”: Tiina Rosenberg, ”Varför så rädda för
sex?”, samt Pia Laskar, ”Queert dilemma”, i Arena, 2003: 3, 15ff; 18-25.

62
 Många forskare har definierat begreppet medikalisering. Jag har utgått från Catherine Riessman

Kohlers, som jag finner mycket användbar, från artikeln ”Women and Medicalization: A New Perspecti-
ve”, Social Policy 14, 1983: 1: 3-5.

63
 Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 26-31.

    Jfr Jonathan Ned Katz, The invention of heterosexuality (New York, 1995), 10, 12, 54f, 92. Termen
homosexual användes enligt Katz första gången på engelska år 1909; heterosexual först år 1923; han
anger dock år 1868 som begreppens födelseår. Se även Lucy Bland, ”The Schock of the Freewoman
Journal: Feminists Speaking on Heterosexuality in Early Twentieth-century England”, i Sexual Cultures,
81f.

64
 Katz, The invention of heterosexuality, 50f, 181. Om social konstruktion av sexualitet, se bl. a.

följande verk av Jeffrey Weeks, Making Sexual History (2000), 128-131; Invented Moralities: Sexual
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1800-talet, ett ideal som enbart gällde människor av olika kön. Detta ideal utveck-
lades så småningom till ’normal’ ’heterosexualitet’.65 Innan dess kategoriserades
’naturlig’ eller ’normal’ sexualitet och sexuella handlingar främst i termer av repro-
duktivitet. Enligt Katz förstods inom det äldre tankeschemat icke-reproduktiv hete-
rosexualitet (eller tvåkönssexualitet) som mer lik än olik icke-reproduktiv
homosexualitet.66

Heterosexualitet betyder ordagrant ”olika-sexualitet”, medan homosexualitet
betyder ”lika-sexualitet”.67 Att vara heterosexuell innebär alltså per definition att
man åtrår människor som är olika en själv. Den engelska folkhälsoforskaren Tam-
sin Wilton har påpekat att denna dragning till ”olikhet” också kommit att förknip-
pas med motsatser och polaritet. Vidare har motsats- eller polaritetstänkandet
naturaliserats genom att det även förbinds med ett vitt spektrum av vetenskapli-
ga/filosofiska diskurser som alkemi, taoism, fysik, eller kemi. Därmed har både
föreställningarna om de motsatta eller polära könen och den naturgivna heterosexu-
aliteten i ett enda och särdeles effektivt drag kunnat förankras som kosmiska san-
ningar.68

I Sverige finns både hetero- och homosexualitet upptagna i Nordisk Familje-
bok år 1909 – även om det vid rubriken heterosexualitet enbart finns en referens till
homosexualitet. Innebörden av begreppet homosexualitet definieras istället desto
grundligare i egenskap av abnorm fond åt den på en och samma gång naturlig-,
normalitets- och osynliggjorda heterosexualiteten.69 Greger Eman har noterat att

                                                                                                                                   
Values in an Age of Uncertainty (New York, 1995), 5-10; Sex, politics & society: The regulation of
sexuality since 1800 (1981; London, 1989), ix, 6, 12, 117; samt Jeffrey Weeks & Janet Holland, ”Intro-
duction”, Sexual Cultures, 1f.

65
 Katz, The invention of heterosexuality, t. ex. 12, 14, 47. Ursprungligen betecknade dock termen

heterosexuell en sexuell avvikelse, en ”abnorm eller pervers dragning till det motsatta könet”; citatet i
min översättning från Dorland’s Medical Dictionary (1901) via Katz, 86. Enligt Katz kan inte hetero-
sexualiteten uppfattas som fullt sanktionerad och ”självklar” förrän mot slutet av 1920-talet. Ibid., 52-55,
83-112.

66
 Katz, The invention of heterosexuality, 84ff; Larsson, Den moraliska kroppen, 80-90. För ytterliga-

re tolkningar, se Rosenbergs utförliga begreppshistoriska redogörelse i Queerfeministisk agenda, 26-31.
67

 Jfr Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 23, 97-100.
    För närvarande håller inriktningen bi-teori på att etablera sig som en speciell del inom det (svenska)
queer-teoretiska fältet. Bi-teoretikerna uppdelar sexuellt begär enligt något andra kriterier – de talar om
bisexualitet (dragning till två kön) respektive monosexualitet (dragning till ett specifikt kön); med denna
kategorisering betonas således istället gemensamma drag i homosexuellt och heterosexuellt begär samti-
digt som det bisexuella begäret lyfts fram i egen rätt. Se ”Både och/ och /varken eller: Svenska biteore-
tiska perspektiv”, temanummer av lambda nordica: tidskrift för homosexualitetsforskning (5) 2001: 1-2,
gästred. Hanna Bertilsdotter; samt Hanna Bertilsdotter, ”Både-och och varken-eller: På besök i bi-
positionernas gränsland”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003: 1, 69-81.

68
 Tamsin Wilton, ”Which one’s the man? The heterosexualisation of lesbian sex”, i Theorising hete-

rosexuality: Telling it straight, ed. Diane Richardson (Buckingham, Philadelphia, 1996), 126f. Wilton,
som forskar inom området health and policy, refererar Janice Raymond, A Passion for Friends: Toward
a Philosophy of Female Affection (Boston, 1986), 12. Jfr Larsson, Den moraliska kroppen, spec. kapitel
II, ”Det fysiska äktenskapet”, 61-93; samt Jordanova, Sexual Visions, kap. 4, ”Gender as a Cosmic Met-
aphor”, t. ex. 85.

69
 Nordisk Familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi, vol. 11 (Stockholm, 1909), 623,

1060f. Både manlig och kvinnlig homosexualitet diskuteras under rubriken homosexualitet, men kvinn-
lig homosexualitet omnämns dessutom under rubrikerna lesbisk kärlek samt tribad. Om benämningarna
lesbisk, tribad, homosexuell och invert i samband med kvinnor, se Pia Lundahl, Intimitetens villkor:
Kön, sexualitet och berättelser om jaget (Lund, 2001), 85ff.
    Socialantropologen Mark Graham har metaforiskt skildrat sambandet mellan kategorierna hetero- och
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ordet homosexualitet dessförinnan använts i Hygiea år 1894 i samband med Otto G.
Westerstrands referat av den tyske läkaren Albert Schrenck-Notzigs hypnotiska
behandling av sexuella psykopater, nästa gång i en artikel om degeneration i Hygiea
år 1897, därefter i några läkarintyg år 1900, samt år 1904 i den radikala läkaren
Anton Nyströms bok Könslivet och dess lagar.70 Etnologen Pia Lundahl har i av-
handlingen Intimitetens villkor: Kön, sexualitet och berättelser om jaget undersökt
den så kallade ’fångvänskapen’. Pia Lundahl visar att begreppet fångvänskap börja-
de att användas på 1880-talet om kvinnliga fångars intima relationer, samt att den
först mot slutet av 1920-talet omformulerades som homosexualitet.71

*
Heteronormativitet är ett nyckelord inom queerteori och -forskning. Teatervetaren
och queerteoretikern Tiina Rosenberg skisserar i Queerfeministisk agenda dess ur-
sprung i begrepp utvecklade av lesbiska feminister, exempelvis den av Adrienne
Rich myntade obligatoriska heterosexualiteten.72 Rosenberg ger en översiktlig defi-
nition av heteronormativitet som dels ”antagandet att alla är heterosexuella och att
det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”; dels som ”de institutioner, strukturer,
relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt,
naturligt och allomfattande.”73 Heteronormativitetens hörnstenar är en binär köns-
uppfattning, kombinerad med en hegemonisk heterosexuell norm. Vidare är hetero-
normativiteten processuell i att den är ”aktivt normerande”.74

Men, påpekar Rosenberg i bland andra sociologen Stevi Jacksons efterföljd:
inte heller all heterosexuell praktik ryms innanför heteronormativitetens gränser.
Heteronormativitet kan därmed ytterligare preciseras som ”heterosexualitet i en
förväntad form.”75

Ett annat centralt begrepp inom både feministisk forskning, queerforskning
och i den här studien är homosocialitet. Begreppet lanserades av den amerikanska
litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick i Between Men: English Literature and
Male Homosocial Desire (1985).76 Enligt Tiina Rosenberg innebär det att kulturen
                                                                                                                                   
homosexuell: ”Som månar och satelliter kretsar homosexualitet och andra ’perversioner’ kring normativ
heterosexualitet. Utan dem skulle heteronormativiteten förlora sina klara gränser”. Mark Graham,
”Drömmen om den homosexuella genen”, i Tankar om sexualitet, ed. Eva Fallenius (Stockholm, 2001),
73.

70
 Greger Eman, ”Café Frisk Luft: Den homosexuella infrastrukruren i Stockholm 1880-1920”, i

Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 1860-1960, ed. Göran Söderström (Stock-
holm, 1999), 152f; med referens till Otto G. Wetterstrand, ”Om den nyare psyko-terapiens (hypnotis-
mens) litteratur”, Hygiea, 1894, 619.

71
 Lundahl, Intimitetens villkor, exempelvis 10, 80-87.

72
 Se Adrienne Rich, ”Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens”, i Kvinnopolitiska nyckel-

texter, eds. Johanna Esseveld & Lisbeth Larsson (Lund, 1996); det amerikanska originalet publicerades i
Signs, 5: 1980: 4. Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 64, 83-87; jfr Diane Richardson, ”Heterosexua-
lity and social theory”, i Theorising heterosexuality: Telling it straight, 2-9.

73
 Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), 100.

74
 Ibid., 90f, 100-103.

75
 Ibid., 91; min kursivering.

76
 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985;

New York, 1992). Den klassiska Between Men är delvis uppenbart förankrad i 1980-talet, men har rönt
förnyad uppmärksamhet inom både könsteoretisk forskning och queerforskning. År 1996 översattes
inledningskapitlet till svenska och publicerats som ”Mellan män” i antologin feminismer (1996), 62-83.
För exempel på studier som nyligen använt begreppet homosocialitet, se den amerikanske historikern
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strukturerats av ”den manliga homosocialitetens erotiska triangel.”77 Denna triangel
är baserad på binära kön samt heterosexualitet, och är i hög grad patriarkal: den
juridiska, ekonomiska, religiösa och sexuella makten tillhör män, medan Kvin-
nan/kvinnor är ett slags handelsvara vars grundläggande uppgift är att fungera som
ett socialt smörjmedel i mäns relationer till andra män. Kvinnan kan exempelvis
fungera som ett statushöjande objekt, som gör hennes manlige partner mer åtråvärd
i andra mäns ögon.

Grafiskt skisserar Eve Kosofsky Sedgwick homosocialitet i form av en triang-
el, där vinklarna utgörs av konstellationen man/kvinna/man. Ofta är den nära för-
bunden med homofobi och homosexualitet:

i varje mansdominerat samhälle råder ett särskilt förhållande mellan det
manliga homosociala (inklusive homosexuella) begäret och strukturerna för
bevarande och överföring av den patriarkala makten: ett förhållande grundat
på en inneboende och potentiellt aktiv strukturell överensstämmelse. Av hi-
storiska skäl kan detta särskilda förhållande forma sig till ideologisk homo-
fobi, ideologisk homosexualitet eller någon högst konfliktfylld, men djup
strukturerad kombination av dem båda.78

Detta, att ”mannens verklige partner inte är kvinnan utan den andre mannen”, som
Rosenberg tolkar Kosofsky Sedgwick, innebär att förhållandet mellan homosocia-
litet och homosexualitet är oklart. Banden mellan män blir starka inom den homo-
sociala manliga överordningen. För att inte hota den västerländska heteronormativt
patriarkala kulturen betonas det homosociala, medan det homosexuella distanseras
eller förträngs.

Man/kvinna/man-triangeln skyddar därmed mäns nära relationer till varandra i
den patriarkala – och hegemoniskt manliga – kulturen. Anledningen till att det be-
hövs är enligt Kosofsky Sedgwick assymetrin mellan kvinnors respektive mäns
homosociala ”kontinuum”.79 I ”vårt nuvarande samhälle”, skriver Kosofsky Sedg-

                                                                                                                                   
Michael Kimmels Manhood in America: A Cultural History (New York, 1996). Se även ett antal svens-
ka doktorsavhandlingar, som pedagogen Susanne Anderssons Ordnande praktiker: En studie av status,
homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer (Stockholm, 2003); litteraturveta-
ren Jakob Stabergs Att skapa en ny man: C. J. L. Almqvist och MannaSamfund 1816-1824 (Eslöv, 2002);
mediaforskaren Anja Hirdmans Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib
aktuellt (Stockholm, 2001); och statsvetaren Cecilia Åses Makten att se: Om kropp och kvinnlighet i
lagens namn (Malmö, 2000). En googlesökning på ”homosocialitet” på nätet gav 95 träffar 030719,
bland annat till Arbetslivsinstitutet, olika svenska universitet, statliga utredningar samt regeringen. Jfr
Lisbeth Larssons introduktion av Eve Kosofsky Sedgwick, feminismer, 61.
    För ytterligare feministisk forskning om professionalisering i samband med organisationsteori, se
antologin Where Have All the Structures Gone? Doing Gender in Organisations, Examples from Fin-
land, Norway and Sweden, eds. Ewa Gunnarsson, Susanne Andersson, Annika Vänje Rosell, Arja Lehto
& Minna Salminen-Karlsson (Stockholm, 2003).
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 Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 121.
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 Kosofsky Sedgwick, ”Mellan män”, i feminismer, 81.

79
 Kosofsky Sedgwick refererar här till Adrienne Richs begrepp ”lesbiskt kontinuum”, lanserat i arti-

keln ”Compulsory Heterosexuality and Lesbian Experience”, Signs, 5: 1980:4; som i svensk översättning
publicerats som ”Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens”, Kvinnopolitiska nyckeltexter, eds.
Johanna Esseveld & Lisbeth Larsson (Lund, 1996), 231-236. Se Kosofsky Sedgwick, Between Men, 2,
219, not 3 (referensen saknas i Sven-Erik Torhells svenska översättning i feminismer).
    I Pia Laskars översättning definierar Adrienne Rich lesbisk kontinuitet som ”en rad av kvinnoidentifi-
erade erfarenheter, i varje kvinnas liv och historien igenom, inte bara att en kvinna har haft eller medve-
tet önskat ha genitala sexuella upplevelser med andra kvinnor.” (231) Dessa erfarenheter inbegriper
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wick 1985, finns det en relativt kontinuerlig relation mellan kvinnors ”homosociala
och homosexuella band”, medan relationen mellan mäns homosociala och homo-
sexuella band är ”radikalt diskontinuerlig[a]”.80 Bland män finns enligt Kosofsky
Sedgwick ett glapp mellan det homosociala och det homosexuella, varför relationer
mellan män kan innebära ett socialt risktagande i en heteronormativ och homofob
kultur. Med en kvinna införlivad i ekvationen betonas (den förmenta) heterosexua-
liteten. Homosocialitet kan därmed förstås som beroende av heterosexualitet, och
vice versa.

*
Det ständigt pågående skapandet av kön har givits olika namn och något skilda in-
nebörder av olika forskare. Judith Butler använder begreppet performativitet och
Eva Lundgren könskonstituering.81 Ett centralt inslag i könskonstituering är vad
Lundgren benämner könsdikotomisering: processer där de sociala aktörerna uppde-
las i två grupper utifrån kön och där gruppen män förväntas skilja sig relativt tydligt
från gruppen kvinnor. Den ledande principen för denna ”könssortering” är alltså
olikhet.82 Mening skapas genom differentiering. Skillnadstänkandets betydelse för
kön har av sociologerna Maria Eriksson och Kristina Eriksson beskrivits som ”Kön
blir aldrig ’likt’: är det kön är det olikt och är det likt är det icke-kön.”83

En fördel med Lundgrens term könskonstituering är att den betonar könsska-
pandets processuella karaktär.84 Tamsin Wilton har benämnt det som skapas hetero-
polaritet, medan termen könskonstituering skulle kunna sägas omfatta både
processer och produkter.85 Wiltons term har dock fördelen att effektivt synliggöra
hur intimt förbundna kön och den normativa (hetero)sexualiteten är. I förhoppning
om att vinna båda termernas förtjänster – det processuella samt dynamiken
kön/normativ heterosexualitet – har jag valt att kombinera dem till vad jag benäm-
ner heteropolarisering. Med begreppet heteropolarisering vill jag dels betona att
könen (man/manligt och kvinna/kvinnligt) är beroende av och skapas i motsatsför-
hållande till varandra, dels att polära (eller dikotoma) kön och heterosexualitet är
beroende av och skapas i relation till varandra.

Det jag avser med heteropolarisering är nära förbundet med heteronormativi-
tet – de kan sägas konstituera varandra i ständigt fortgående processer: heteropola-
                                                                                                                                   
exempelvis att vara syster, mor, ”kvinnors val av kvinnor som bundsförvanter, livskamrater och um-
gänge.” Rich 1980/1996, 232; Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 86.
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 Kosofsky Sedgwick, ”Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens”, 66.
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 Judith Butler, exempelvis Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York &

London, 1990) och Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ”Sex” (New York & London, 1993).
Vad gäller könskonstituering har jag framförallt utgått från den definition som Lundgren formulerar i
Det får da være grenser for kjønn, 215.
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 Jfr Könssorter(ing): Forskning om kön och makt: Festskrift till professor Eva Lundgren (Uppsala,

1997).
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 Eriksson & Eriksson, ”’Kön har ingen betydelse men könsblandning är bra’”, i Kvinnovetenskaplig
tidskrift, 2002: 1, 64. Eriksson & Eriksson diskuterar även heterosexualiteten som meningsbärande för
mäns och kvinnors professionella projekt.

84
 Det gör förvisso även Judith Butler. Jag fann Lundgrens ”könsdikotomiseringsprocess” vara lämp-

lig för en kombinerad undersökning av strukturer och aktörer ur ett historiskt perspektiv. Eva Lundgren,
Det får da være grenser for kjønn, 215.
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 Wilton, ”Which one’s the man?”, passim. Se spec. 127, 138ff. Wiltons engelska begrepp är hetero-

polarity.
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risering åter-/omskapar och förstärker heteronormativiteten och vice versa. Hetero-
normativiteten är, som jag uppfattar det, förankrad i vad historikern Marianne Lilje-
ström benämner heterosexualitet som social institution. Enligt Liljeström bör vi för
att nå förståelse om specifika könssystem analysera och dekonstruera könsrelatio-
nernas strukturella hierarki. Hon uppmanar till ett studium av samhällets sexuella
struktur, den institutionaliserade heterosexualiteten, som hon definierar som ”ett
ideologiskt-politiskt system av sociala relationer, inom vilket manlig dominans och
kvinnlig underkastelse är institutionaliserade och naturliggjorda.”86 Enligt Lilje-
ström manifesteras innebörden av heterosexualitet både i diskurs, makt och kon-
troll. Institutionerad heterosexualitet är därmed användbar som analytisk kategori
för att undersöka maktförhållandet mellan könen.87

Sexualitet

Med idéhistorisk metod eller kontextuell analys brukar ett diakront perspektiv,
kontextualisering, inlevelse samt tolkning av komplexa samband och strukturer
åsyftas. Men hellre än det deduktivt eller induktivt klingande metod vill jag benäm-
na tillvägagångssättet forskningsprocess, vilket jag anser bättre överensstämmer
med idéhistorikers (liksom många andra humanisters och samhällsvetares) kvalita-
tivt orienterade arbete.

Möjligen skulle termen abduktion – eller abduktiv forskningsprocess – vara
än mer rättvisande i förhållande till hur jag har arbetat. Begreppet abduktion lanse-
rades under 1900-talets första år av den amerikanske filosofen Charles S. Peirce
som en form av vetenskaplig slutledning vid sidan av induktion och deduktion. Un-
der de senaste tjugo åren begreppet abduktion fått något av en renässans inom fram-
förallt samhällsvetenskaperna. Begreppet har inte enbart använts i bemärkelsen
logisk slutledning, utan även för att beskriva allmänna aspekter av varseblivning,
samt i bemärkelsen redescription (nybeskrivning) eller rekontextualisering.88

Forskningsprocesser innebär mer än att applicera på förhand givna kategorier
på empirin.89 Ofta skapas nya kategorier under arbetets gång. I detta fall har katego-
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 Marianne Liljeström, ”Institutionaliserad heterosexualitet och undersökning av könssystem”, Kvin-

novetenskaplig tidskrift, 1990: 4: 18f.
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 Ibid., 23. Om institutioner, se även Connell, Gender and Power, 119-142, samt Masculinities, 71-
81.
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 Se exempelvis Charles Sanders Peirce (1839-1914), Pragmatism och kosmologi (Göteborg, 1990),

antologi i urval av Richard Matz med förord av Margareta Bertilsson och Peder Voetmann Christensson;
Att förklara samhället, eds. Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen & Jan Ch. Karlsson
(Lund, 1997), 142-151; samt Anders Ekström, Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal
genom berättelsen om Otto Landgren (Stockholm, 2000), 263 (not 7).
    Peirces ”feministiska potential” har påpekats av den amerikanska filmvetaren Teresa de Lauretis, jfr.
Teresa de Lauretis, ”Genus, kropp och habitusförändring” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2001: 1, 41-52.
I Sverige har den tillvaratagits bl. a. av litteraturvetaren Kristina Fjelkestam i avhandlingen Ungkarls-
flickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens
Sverige (Stockholm/Stehag, 2002), se särskilt not 31 s 204, samt i viss mån 28-36.
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 Jfr idéhistorikern Edda Manga som i doktorsavhandlingen Gudomliga uppenbarelser och demonis-

ka samlag: En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodríguez katolska tänkande (Göteborg,
2002) tagit det radikala greppet att förlägga det som traditionellt brukar finnas i ett inledningskapitel till
en tredje och avslutande del. Manga skriver: ”Nu skall jag avslöja [mina berättelsers] teoretiska under-
byggnad; de problem och ställningstaganden som format dem. Frågeställningarna preciseras och fördju-
pas som ett resultat av forskningsarbetet. Framställningssätt och forskningsmetod bör förstås som två
skilda saker.” Manga, 229.
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rin sexualitet fått allt större betydelse som ett resultat av forskningsprocessen. Stör-
re delen av min empiri rymmer mer eller mindre uttalade makt- och disciplinerings-
aspekter. Likaså finns sexualitet så gott som ständigt närvarande i skiftande
former.90 Som sentida betraktare med viss orientering i sexologin kring sekelskiftet
1900 och dess patologisering av homosexualitet hade jag ingen större svårighet att
identifiera den normativa sexualiteten som heterosexuell; inte heller att identifiera
den som manligt definierad – makten att definiera, normera och agera låg hos (kol-
lektivet) män.

Men jag hade ändå en känsla av att sexualitetens betydelse var långt större än
så. Den känslan fanns med som irritationsmoment och uppfordrande imperativ un-
der en stor del av arbetet. Trots att jag utgick från kön som en analytisk kategori,
där det teoretiska begreppet kön som tidigare nämnts åtminstone i viss mån inbe-
griper sexualitet, och trots att jag hade uppmärksammat de senaste årens stora in-
tresse för kropp och sexualitet från könsteoretiskt och socialkonstruktivistiskt håll,
hade jag ändå problem att på ett adekvat sätt positionera sexualiteten.

Det var först när jag började tänka i termer av institutionaliserad heterosexu-
alitet (och än senare som heteronormativitet) som jag började ana vidden av dess
betydelse: symboliskt, diskursivt, normativt, institutionellt. Sexualitet är inte enbart
något som försiggår i privatlivets helgd – det är också ett primärt sätt att strukturera
och förstå samhället.

Sedan 1800-talets mitt har den på äktenskapet baserade familjen uppfattats
som samhällets minsta enhet, som ett samhälle i miniatyr som det yttre samhället är
beroende av och även behöver reglera.91 Den svenska staten har bland annat likställt
reproduktionsplikt och befolkningspolitik; den reglerade också arbetsvilkoren i en-
lighet med demografiska beräkningar när den till följd av det s. k. kvinnoöverskot-
tet beslutade att ge kvinnor tillträde till nya tjänster samt högre utbildningar under
andra hälften av 1800-talet. Familjen har också legat till grund för att definiera
människors relationer genom släktskap. I synnerhet för kvinnor har identiteterna
som dotter, syster, maka och mor varit primära, inte minst genom att kvinnor (änkor
undantaget) länge stod under manligt förmyndarskap – faders, makes, brors eller
annan mans.

Men denna normativa sexualitet har även fått en vidare betydelse genom att
den har naturaliserat och därmed legitimerat en rad samhällsfenomen, däribland
förhållanden mellan könen i arbetslivet. Exempel på det kan vi bland annat finna i
föreskrifter för den ideala professionella relationen mellan manlig läkare och

                                                                                                                                   
    För en pågående feministisk diskussion om växelverkan mellan kategorier som kön, klass, etnicitet,
sexuella preferenser etc., se Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforsk-
ningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003: 1, 47-56.

90
 Jfr Michel Foucault, Sexualitetens historia 1: Viljan att veta (1976; Stockholm, 1980); samt exem-

pelvis Weeks, Sex, politics & society, 19f.
91

 Jfr t. ex. Weeks, Sex, politics & society, 25; Larsson, Den moraliska kroppen, 76-93. Historikern
David Tjeder kontrasterar i sin doktorsavhandling olika medelklassmaskuliniteter mellan 1800 och 1900,
bland annat skisserar han en motsättning kring år 1800 mellan olika avvikande typer eller mottyper
(countertypes) och ett slags allmännyttans dygdiga tjänare (servants of the public good); exempelvis
drinkare och spelare kontra maskulin domesticitet, det vill säga skötsamma och ansvarstagande familje-
fäder. Se David Tjeder, The Power of Character: Middle-Class Masculinities 1800 – 1900 (Stockholm,
2003).
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kvinnlig sjuksköterska: relationen läkare/sjuksköterska skildrades komplementärt, i
termer av ett metaforiskt heterosexuellt äktenskap.

Könshierarkier och professionella hierarkier kan inte separeras, de verkar öm-
sesidigt förstärkande. Exemplet manlig läkare – kvinnlig sjuksköterska (eller barn-
morska) pekar även mot de problem som uppstod i den hierarkiska strukturen då
allt fler kvinnor valde att utbilda sig till läkare, vilket jag kommer att diskutera
längre fram.

Vad jag vill visa med ovanstående är att heterosexualiteten (genom äktenska-
pet) är så naturaliserad och fast förankrad i samhället att samhället i sin tur tolkas
genom den.92 Samtidigt har denna normativa heterosexualitet naturaliserats så till
den grad att den blivit nära nog osynlig, åtminstone för heterosexuella som efterle-
ver normerna. Detta är vad queerteoretiker benämner heteronormativitet. Hetero-
normativiteten har också medfört att heterosexualitet i vissa bemärkelser har
avsexualiserats – när sexualitet har diskuterats inom tidigare forskning har det i
stället ofta handlat om olika former av från normen avvikande sexualitet.93

Empiri
I arbetet med föreliggande avhandling har frågeställning och teori samverkat och,
som redan nämnts, bidragit till en viss eklekticism. Detta gäller även den empiri
som använts: jag har valt empiri i förhållande till frågeställning/teori, inte till någon
förment naturligt avgränsad empiri. Empirin kan grovt delas in i fem typer: medi-
cinska texter, biografier/memoarer, samtida skönlitteratur, olika typer av bilder,
samt opublicerade texter i form av brev och protokoll.

Medicinhistorikern John Harley Warner har i The Therapeutic Perspective:
Medical Practice, Knowledge, and Identity in America 1820-1885 (1986) betonat
vikten av tillgång till empiri som visar vad läkare faktiskt gjorde när de behandlade
patienter, exempelvis genom att studera privata anteckningsböcker med fallbeskriv-
ningar. Det är dock mer vanligt att historiker använder dagböcker, brev eller publi-
cerade fallstudier som empiri. Warner menar att det senare – som är vad jag
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 Jfr Richardson, ”Heterosexuality and social theory”; och Jean Carabine, ”Heterosexuality and soci-
al policy”, båda i Theorising heterosexuality; Connell, Gender & Power, 121-125; samt Larsson, Den
moraliska kroppen, 89f.
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 Jfr Richardson, ”Heterosexuality and social theory”, 13; samt Nordisk Familjebok: Konversa-

tionslexikon och realencyklopedi, vol. 11 (Stockholm, 1909), 623, 1060f; Rosenberg, Queerfeministisk
agenda, 87-92.
    Heterosexualitet, kvinnlighet och manlighet konstitueras i mycket intim relation till varandra; om än
under kulturellt varierande former. Genom heterosexualiteten har innebörden av man/manlighet och
kvinna/kvinnlighet naturaliserats och därmed legitimerats. Men är verkligen fysikens eller kemins oppo-
sites attracts en naturlag även för människor? Jag anser att vi som forskare bör granska det föregivet
självklara närmare i sömmarna. Hur har det fått sin status som självklarhet? Och vilka intressen kan
olika självklarheter tänkas tjäna? Katz betraktar heterosexualiteten som ”en uppfunnen tradition”, som
skapad som det som ligger bortom diskursen: ”Heterosexuality, I now think, is invented in discourse as
that which is outside discourse. It’s manufactured in a particular discourse as that which is universal. It’s
constructed in a historically specific discourse as that which is outside time. It was constructed quite
recently as that which is very old: Hetersosexuality is an invented tradition. [---] The discourse that
heterosexuality just is denies the politics and history of this truth’s production. Finally, this discourse
asserts that, because heterosexuality just is, there’s nothing we can do about it.” Katz, The invention of
heterosexuality, 182.
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huvudsakligen utgår från – tenderar att vara normativt eller rent av anekdotiskt. Jag
instämmer med Warner i att frågeställning och val av källmaterial är avhängiga
varandra.94 Vad gäller specialiteternas identitetsskapande berättelser finner jag dock
det ”officiella” källmaterialet vara väsentligt: jag intresserar mig för det normativa,
för den inomvetenskapliga retoriken, hur en gynekologisk kanon konstrueras som
ett led i professionaliseringsprocessen. I en senare studie vore det intressant att
kombinera detta med läkares privata anteckningar, i avsikt att jämföra den normati-
va nivåns retorik med en vardagens praktik – men jag menar att man kan finna in-
tressanta diskrepanser, sprickor och motsägningar även i de texter och bilder som
var avsedda att spridas.

Den medicinska litteraturen, inklusive publicerade inomvetenskapliga debat-
ter, utgör empirins största del. Tidskriften Hygiea: Medicinsk och farmaceutisk må-
nadsskrift, utgiven av Svenska Läkaresällskapet från år 1839, samt Svenska
Läkaresällskapets förhandlingar (SLS) är centrala; likaså gynekologiska artiklar
publicerade på annat håll, exempelvis i Upsala Läkareförenings förhandlingar
(ULF). Doktorsavhandlingar i ämnet obstetrik och gynekologi samt de första läro-
böckerna i ämnet har också givits stort utrymme.
Denna typ av gynekologiska texter har vidare kompletterats med några andra typer,
huvudsakligen minnesteckningar, memoarer och biografier samt vissa historieskild-
ringar. I två fall har dikt använts: det gäller två av de första professorerna i ämnet
som, liksom tidigare nämnts, vid sidan av sina läkargärningar även var etablerade
och välrenomerade poeter. Skönlitteratur har också utgjort empiri i några fall, ex-
empelvis i fråga om vetenskaplig metaforik, prostitution, könssjukdomar och sam-
arbete i kvinnosaksfrågor.

I syfte att begripliggöra och historisera bilder som ingår i det medicinska
källmaterialet har jag i en prolog och epilog placerat dem mot en lösligt skisserad
konsthistorisk fond.

Slutligen har opublicerade källor i form av brev och protokoll använts, fram-
förallt i samband med avsnitten om de första kvinnliga läkarna och deras organise-
ring för att erhålla civila och professionella rättigheter: generellt som medborgare
och akademiker och specifikt som läkare. Denna relativa diskrepans mellan empirin
i avhandlingens två huvuddelar hänger samman med det strukturellt ojämna makt-
förhållandet mellan manliga och kvinnliga historiska aktörer.

Disposition
Avhandlingen består alltså av två huvuddelar, vilka huvudsakligen är kronologiskt
och biografiskt indelade med fokus på viktigare tematiker. I huvudrollerna återfinns
manliga och kvinnliga läkare som individuella aktörer, i diverse kollektiva konstel-
lationer samt, inte minst, som (åter)skapare av diverse organisationer och institutio-
ner.

Den första delen, Vetenskapen om kvinnan, är empiriskt tyngst och omfattar
nio kapitel. Här skisseras gynekologins etablering och institutionalisering i Sverige,
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 John Harley Warner, The Therapeutic Perspective: Medical Practice, Knowledge, and Identity in
America 1820-1885 (Cambridge, Mass. & London, 1986), 83ff.
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tidiga karriärvägar samt utveckling av behandlingsmetoder och teorier. Tyngd-
punkten ligger på perioden mellan 1860-tal och 1900 (kapitel 1 till 7), medan peri-
oden 1900 till 1925 behandlas mer översiktligt (kapitel 8). Den empiriska
undersökningen bekräftar att gynekologerna varit mycket framgångsrika i att eta-
blera vetenskaplig auktoritet. Genom sitt disciplinbyggande blev de rent av stilbil-
dande inom svensk läkarvetenskap, vilket tydligast exemplifieras genom att de
tillsammans med obstetrikerna år 1904 bildade den första ämnessektionen inom
Svenska Läkaresällskapet. Detta mönster följdes inom kort av övriga discipliner.

I den andra delen, Kvinnliga läkare och kvinnoläkare, undersöks bland annat
hur gynekologins specifika kvinnlighet återfördes på kvinnliga läkare samt hur
kvinnliga läkare förhöll sig till denna. Ett par centrala frågeställningar gäller här
vilka strategier kvinnliga läkare använde för att skriva in sig i en så manligt definie-
rad specialitet som gynekologin utvecklades till; samt hur kvinnliga gynekologer
förhöll sig till sina manliga kollegors behandlingsmetoder, patient- och kvinnosyn.

*
I kapitel 1, ”Med inblick i Kvinnan”, skildras dels instrumentet livmoderspegel
(speculum), som användes för att bokstavligen ge inblick i kvinnors sköten; dels
görs några kortare nedslag i skönlitteratur och tidig psykoanalys i avsikt att under-
söka rådande vetenskaplighetsideal i vidare sammanhang. Kapitlet skildrar även de
första gynekologiska operationerna i Sverige, samt svenska läkares studieresor till
utländska auktoriteter på området. Ingreppet ovariotomi, som utfördes på äggstock-
ar behäftade med cystor eller tumörer och som innebar att patientens ena eller båda
äggstockar opererades bort, var centralt.

Kapitel 2 presenterar som rubriken anger ”Den förste professorn: Anders An-
derson”, som installerades vid Karolinska Institutet år 1864; kapitel 3, ”Den ’net-
zelska perioden’”, introducerar Andersons efterträdare vid KI; medan kapitel 4,
”Uppsala: Otto Lindfors”, skildrar inrättandet av en andra professur samt presente-
rar dess förste ämnesföreträdare. Med utgångspunkt i dessa tre professorers karriä-
rer skildras utvecklingen inom antiseptik följt av aseptik samt ytterligare några
viktiga kirurgiska ingrepp, bland annat kejsarsnitt. Kapitlen 1 till 4 präglas av ut-
gångspunkten att läkare ständigt konstituerar sig själva både som professionella och
som kön: som män eller (några decennier senare) kvinnor; som ’läkare’ eller
’kvinnliga läkare’. Denna konstituering sker i möten med patienter, med kollegor i
både formella och informella sammanhang, på studieresor, i författandet av veten-
skapliga artiklar, i sökande av tjänster, i överklaganden av utnämningar et cetera,
likväl som i privatlivet. Anderson och Lindfors var både gynekologer och poeter –
och jag menar att dessa verksamheter sinsemellan var viktiga för dem båda. Både
de, Netzel samt följande professorer i obstetrik och gynekologi var dessutom gifta
män och familjefäder – jag kommer att argumentera för att även dessa samband var
betydelsefulla. I kapitlen söker jag att urskilja och skissera gynekologers represen-
tationer av det egna vetenskapliga fältets utveckling, de berättelser om gynekologin
som gynekologerna skapat (och återskapar). Jag uppfattar dessa som viktiga be-
ståndsdelar i ständigt pågående menings- och identitetsskapande professionalise-
ringsprocesser. Vad har lyfts fram respektive gömts undan i berättelserna om
gynekologin? Hur unisona har berättelserna varit? Har avvikande röster funnits?
Om så, vilka har de varit? Kan de urskiljas i huvudberättelsen?
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Kapitel 5, ”Kontroversiella grepp”, redogör för några internationellt uppmärk-
sammade kirurgiska ingrepp som utvecklades efter att ovariotomierna befäst sin
ställning som en hörnsten i den kirurgiska gynekologin. Skickliga ovariotomister
tillkom ära och berömmelse – och under 1870- och -80-talen aspirerade djärva ope-
ratörer kanske föga förvånande på att finna nya typer av ingrepp. Flertalet av dessa
(speciellt den omstridda och senare ökända så kallade ”normala ovariotomin” eller
”Batteys operation”, som innebar att friska äggstockar opererades bort i avsikt att
kurera exempelvis nervösa besvär, ryggvärk eller migrän) nådde emellertid ingen
spridning i det kirurgiskt sett relativt konservativa Skandinavien.

En diagnos som däremot fick ett stort och långvarigt inflytande, åtföljd av ett
antal behandlingsmetoder, var livmoderns så kallade ”lägeförändringar”, framförallt
dess bakåtläge. Majoriteten av läkarna accepterade denna diagnos, endast ett fåtal (i
Norge Berendt Vedeler, i Sverige de av Vedeler inspirerade Mauritz Salin och Carl
David Josephson) motsatte sig den på allvar. Lägeförändringarna ansågs kunna ge
liknande symptom som de ovan angivna i samband med normala ovariotomier, det
vill säga allt från nervösa åkommor till huvudvärk och hosta. De behandlades i all-
mänhet med (försök) att fixera livmoderns läge genom att fästa den i bukväggen,
exempelvis med någon form av stift eller stygn. Detta var dock både plågsamt och
riskabelt för patienterna: många drabbades av bukhinneinflammation och dödsfall
var inte sällsynta.

På 1860-talet utvecklade en ”lekman”, det vill säga en icke-läkare, löjtnanten
och sedermera majoren Thure Brandt, en alternativ metod som bland annat kom att
användas i samband med livmoderns förmenta lägeförändringar. Den och de därpå
följande kontroverserna behandlas i kapitel 6, ”Majorens ’mjuka’ metod”. Den vid
Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) gymnastutbildade Thure Brandt tillhörde
samma samhällsklass som läkarna och var dessutom mycket eftersökt av kvinnliga
patienter, inte minst bland de mer välbeställda. Samtidigt som läkarna som ett led i
de fortgående professionaliseringsprocesserna bedrev ett tydligt gränsdragningsar-
bete gentemot utomstående var det inte alldeles lätt att förhålla sig till Thure Brandt
och hans metod. Det var inte heller enbart patienter som drogs till Brandts livmo-
dermassage, även kallad genitalgymnastik: också läkare intresserade sig för den i
jämförelse med kirurgin så mycket mjukare behandlingen. I kapitlet skisseras en
livmodermassagens konjunkturkurva i Svenska Läkaresällskapet.

Kapitel 7, ”Skuggsidor”, behandlar etiska problem och det som gärna gömdes
undan i berättelserna om gynekologin. Kapitlet inleds med att skildra en skandal
som utspelade sig år 1875 och vars utgång blev betydelsefull för såväl framtida
gynekologisk praktik som för vad som lösligt kan betecknas som kåranda. Ut-
gångspunkt var en grav feldiagnosticering och -behandling som ledde till en gravid
kvinnas mycket plågsamma död, men även det faktum att fallet rapporterats till en
överordnade av en barnmorska. Denne, professor Fredrik August Cederschjöld,
upprördes av läkarens vårdslöshet och tog upp fallet vid en sammankomst i Svens-
ka Läkaresällskapet. Närvarande ledamöter upprördes även de – dock kanske lika
mycket av att en barnmorska tordats anmäla en läkare och att Cederschjöld yrkade
på beivring, som av själva felbehandlingen. I kapitlet görs ytterligare ett nedslag
som även det behandlar något som Läkaresällskapet (enligt min tolkning) ville di-
stansera sig från. Fallstudien i fråga gäller en unikt utformad artikel av den framstå-
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ende medicinska instrumentfabrikören Max Stille, tillika hedersledamot i SLS, och
som fungerade både som information och reklam.

I kapitel 8, ”Auktoritet”, återvänder jag till vad som i kontrast till närmast fö-
regående avsnitt skulle kunna benämnas gynekologins solsidor – eller åtminstone
som det som gynekologerna ville visa offentligt. Utgångspunkten har tagits i vad
jag vid sidan av inrättande av professurer anser vara tre karakteristika i samband
med institutionalisering: att en sammanslutning skapas där medlemmar väljs in i
enlighet med vissa kriterier, bildande av en facktidskrift samt författandet av en
lärobok i ämnet. Mellan 1877 och 1893 gavs en nordisk facktidskrift ut med säte i
Köpenhamn (Gynekologiske og obstetriciske meddelelser), men därefter dröjde det
ända till 1921 innan Acta gynecologica scandinavica bildades, följd av Acta obste-
tricia et gynecologica scandinavica 1925. Det som av ovanstående i Sverige inföll
först var publiceringen av Carl David Josephsons två bandsverk Lärobok i gyneko-
logi 1901-02, år 1904 åtföljt av bildandet av Svenska Läkaresällskapets ämnessek-
tion för obstetrik och gynekologi. Båda dessa händelser skildras utförligt.

Kapitel 9, ”Kvinnlig läkarkonst – och kvinnliga läkarkollegor?” inleder del II
med de diskussioner som fördes i riksdagen, Sundhetskollegium och vid universi-
teten och som ledde fram till att vissa universitetsstudier, inklusive studier till läka-
re, öppnades för kvinnor. Efter öppnandet år 1873 dröjde det 15 år innan Karolina
Widerström som första kvinna utexaminerades som läkare. Under dessa år följde
Svenska Läkaresällskapet i likhet med kvinnorörelsen och exempelvis Tidskrift för
hemmet, år 1886 ombildad till Dagny, intresserat nyheter från kvinnliga läkare i
utlandet. Jag redogör också kort för de föregångare till Karolina Widerström som
avbröt sina (svenska) läkarstudier.

I kapitel 10, ”Pionjärer”, skisseras tre generationer av Sveriges första kvinnli-
ga läkares utbildning, karriärer och liv i vad som möjligen skulle kunna kallas en
gruppbiografi eller prosopografi.95 Det samma kan sägas gälla för den föregående
skildringen av manliga professorer i obstetrik och gynekologi. Mina urvalskriterier
för de båda grupperna skiljer sig dock åt: medan protagonisterna i del I är tydligt
definierade just genom att de var ämnesföreträdare är del II:s protagonister inte
nödvändigtvis ett lika självklart val. De har valts i egenskap av att de med början år
1916 utgjorde Kvinnliga läkares permanenta kommitté (KLPK), en intressegrupp
som arbetade bland annat för kvinnliga läkares rätt till högre statliga tjänster. Karo-
lina Widerström var kommitténs drivande kraft, i nära samarbete med övriga med-
lemmar: Ada Nilsson, Alma Sundquist, Lilly Paykull, Elin Odencrants och Andrea
Andreen. Så småningom tillkom även Nanna Svartz. Widerström, Nilsson och Pay-
kull verkade framförallt som kvinnoläkare, medan Sundquist fördelade sin verk-
samhet mellan gynekologi, venerologi och folkhälsa. Både Andreen och Svartz var
framstående invärtesmedicinare: Svartz disputerade år 1927, Andreen år 1933; och
år 1937 blev Svartz Sveriges första kvinnliga professor i statlig tjänst.

De kvinnliga läkare jag lyfter fram är alltså inte att betrakta som några ge-
nomsnittsläkare utan snarare – och i paritet med de manliga professorerna – som en
kvinnlig elit. Medan majoriteten av kvinnliga läkare blev privatpraktiserande valde

                                                            
95
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siker som lektorer, akademiker och industriforskare under 1900-talets första hälft (Lund, 1997), 13ff.



33

de att målinriktat arbeta både för kvinnliga läkares och andra akademikers rättighe-
ter. Men de engagerade sig även för kvinnors rättigheter och förbättrad hälsa och
livsvillkor i allmänhet. Också Andreen ägnade sig åt sexualupplysning; om Svartz
gjorde det är för mig okänt. Valet att vända sig speciellt till kvinnliga patienter kan
dels förstås som taktiskt med tanke på vilka delar av läkarkonsten som exempelvis
Sundhetskollegium (1867) ansåg vara lämpliga för kvinnor, dels som ett djupt för-
ankrat kvinnopolitiskt engagemang.

I kapitel 11, ”Organisering”, undersöks slutligen KLPK:s arbete för kvinnliga
läkares professionella rättigheter, samt samspelet med manliga allierade, sympatisö-
rer och motståndare; det senare med betoning på Medicinalstyrelsen och de medi-
cinska fakulteterna. Undersökningen avslutas i princip med att behörighetslagen
trädde i kraft 1 juli 1925 – i praktiken görs dock några stickprov på det motstånd
som kvardröjde även efter det.

Efter kapitel 11 följer det korta avsnittet ”Slutord: Gynekologins kön”, varpå
den essäistiskt konsthistoriska prologen följs upp med en epilog på temat kvinno-
kön, makt, medicin och aktörskap. Epilogen behandlar en senare periods bildkonst
och diskuterar den med utgångspunkt i Judy Chicagos kontroversiella installation
The Dinner Party (1974-79) i relation till frågor om bland annat kvinnors kroppar,
sexualitet och hälsa, som då återigen var högaktuella i samband med den andra vå-
gens kvinnorörelse.





VETENSKAPEN OM KVINNAN

(och ändå var det ju fortfarande en fullkomlig gåta var
detta uråldriga sexmonstrum,

denna tromb av lust och drifter,
egentligen huserade i kvinnan,
för professor Popokoff hade ju under sitt sökande efter

kvinnosjälen funnit att resten av kroppen,
då själen väl avlägsnats från sin plats mellan lungorna

med en liten pincett och kastats bort,
enbart bestod av rent kött och allehanda kvinnoorgan

och mycket blod…)
Mare Kandre, Quinnan och Dr Dreuf (1994)
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Kapitel 1
MED INBLICK I KVINNAN96

Bokstavligen
Under 1800-talets första hälft moderniserades det antika instrumentet speculum
(livmoderspegel) och återtogs i bruk (bild 3-4). Introduktionen ägde rum i Paris i
samband med att prostitutionen reglerades: från och med 1810 tvingades prostitue-
rade kvinnor att registrera sig hos myndigheterna samt regelbundet underkasta sig
undersökning av polis medelst speculum. De kvinnor som visade sig vara smittade
av könssjudomar fördes direkt till fängelsesjukhuset för behandling. Dessa polisiära
undersökningar var öppna för läkarstudenter och läkare, för såväl lokalt som inter-
nationellt verksamma. Bland de tillresta åskådarna fanns enligt Ornella Moscucci
framstående brittiska läkare, som därefter från 1830- och 40-talet själva började att
använda livmoderspegeln på de egna patienterna.97

Att använda livmoderspegel var dock högst kontroversiellt, inte minst för att
spegeln förknippades med polismaktens inventering av prostituerade kvinnors
kroppar. Argument mot instrumentet utgick vanligen från vikten av att bevara pati-
enternas blygsamhet och vandel, vilket framförallt betonades i samband med ogifta
unga kvinnor.98

I Sverige invände vid seklets mitt Fredrik August Cederschjöld – professor i
obstetrik vid Undervisningsanstalten för barnmorskor, riksdagsman och son till den
kände obstetrikern Pehr Gustaf Cederschjöld – mot instrument som livmoderspe-
geln och från 1840-talet även den så kallade uterinsonden. Han sade sig emellertid
kunna förstå kollegornas entusiasm inför livmoderspegeln:

Ehuru man redan ifrån äldsta tider ansett lifmodren vara utgångspunkten för
en mängd dunkla sjukdomsformer hos qvinnan, hvarföre också dessa otaliga
yttringar af rubbad nerfverksamhet fått det gemensamma namnet hysterie, så
är dock sjelfva organet ännu i många afseenden en gåta, och dess inflytande
på den öfriga organismen och dess sjukliga förändringar hafva ännu till en
viss grad trotsat de skarpsinnigaste forskningar. Härtill har dess läge vä-
sendtligen bidragit, som stundom gör en noggrann undersökning och bestämd
diagnos alldeles omöjliga. Derför hafva också hvarje medel till underlättande
häraf städse mottagits med stor glädje…99
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 Delar av innehållet i detta kapitel har tidigare behandlats av mig i artikelform, se Ulrika Nilsson,
”Att ta till kniven: Professionalisering och konstruktion av kön i tidig gynekologi”, i Det givna och det
föränderliga: En antologi om biologi, människobild och samhälle, ed. Nils Uddenberg (Nora, 2000).
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 Moscucci, The Science of Woman, 112.
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 Ibid., 112-127; Johannisson, Den mörka kontinenten, 177-181.
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 Fredrik August Cederschjöld (1813-1883), Om Uterinsondens ringa användbarhet (Stockholm,

1855), 1. ”Hysteri” kommer från grekiskans hystera, som betyder livmoder. Cederschjöld var professor i
obstetrik vid Undervisningsanstalten för barnmorskor i Stockholm år 1855 till 1880. Under åren 1853-



38

Bild 3-4. 3: Specula återgivna i Samuel Pozzis lärobok Traité de Gynécologie (1890). 4:
Undersökning med Simonschens speculum, pedagogiskt förevisad i Georg Winters Lehrbuch
der Gynäkologischen Diagnostik (1896).

                                                                                                                                   
1866 var han reformvänlig riksdagsman, och även engagerad i att förbättra medicinsk undervisning och
flickundervisning.
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Anledningen till den bristande kunskapen om livmodern och ”dess inflytande på
den öfriga organismen och dess sjukliga förändringar” berodde enligt F. A. Ce-
derschjöld på dess undanskymda läge i kvinnokroppen. Tidigare hade den enda
typen av gynekologisk undersökning varit manuell, och handen det enda instru-
mentet.100

De nya möjligheterna till trots sade sig Cederschjöld personligen försöka att
undvika livmoderspegeln. Anledningen var ”att dess införande, då lifmodren är
sjuk, vanligtvis är förenadt med mer eller mindre smärta, som stundom länge efteråt
bibehåller sig.”101 Eftersom livmoderspegeln enbart synliggör en del av livmodern
utvecklades instrumentet livmodersond (bild 6). Också med sonden trodde sig
många läkare att ”kunna vinna det länge efterlängtade målet – noggrann diagnos af
lifmodrens sjukdomar”.102 Cederschjöld förhöll sig dock skeptisk till båda instru-
menten:

Det ligger obestridligen något hänförande uti den föreställningen, att så der
på linien kunna bestämma storleken af ett organ, som man ansett så otill-
gängligt för en noggrannare undersökning; men någon praktisk nytta kan
man svårligen deraf vänta sig.103

Den slutsats Cederschjöld drog innebar att undersökning med instrument som liv-
moderspegel och livmodersond var smärtsamt och eventuellt skadlig för patienten,
samt att den för läkarens del på sin höjd gav insikt om huruvida livmoderbotten är
förtunnad eller förtjockad. Patienternas plåga stod enligt honom inte i rimlig pro-
portion till den medicinska vinsten – och ”lifmoderns gåta” lämnades ändå olöst.104

*
Under 1800-talets andra hälft riktades ansenlig uppmärksamhet mot livmodern och
andra delar av kvinnors könsorgan. Där Fredrik August Cederschjöld manade till
besinning i utforskandet av och faktainsamlingen kring kvinnokroppen fanns det en
uppsjö andra som mer än gärna hängav sig åt sådan i sin strävan att bygga ett nytt
medicinskt fält – gynekologin – och därtill sig själva ett namn. Liksom på andra
områden inom det sena 1800-talets kultur och vetenskap – upptäcktsresor, polar-
forskning, geodesi, botanik, arkeologi, geologi, zoologi eller embryologi, för att
blott ge några exempel – fanns en utbredd fascination inför utforskandet av värl-
dens och tillvarons alla skrymslen och vrår. Att kartlägga allt, inklusive allt som
kunde tänkas patologiseras, ingick i tidens moderna västerländska projekt.105 I detta
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 F. A. Cederschjöld, Om Uterinsondens ringa användbarhet, 1.
    Jfr fadern Pehr Gustaf Cederschjölds Lärobok i Vården om Qvinnans Slägtlif i synnerhet dess Fort-
plantnings-Förrättning eller Förlossningskonsten, som utgavs i tre volymer 1836, 1837 och 1839 och
bygger på de föreläsningar i obstetrik som han gav under 20 års tid.
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 F. A. Cederschjöld, Om Uterinsondens ringa användbarhet, 1.
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 Ibid., 1f.
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 Ibid., 5.
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 Ibid., 7.

105
 Jfr exempelvis Jordanova, Sexual Visions, 109f. Se även Sven Widmalm, Mellan kartan och verk-

ligheten: Geodesi och kartläggning 1695-1860 (Uppsala, 1990); Urban Wråkberg, Vetenskapens vi-
kingatåg: Perspektiv på svensk polarforskning 1860-1930 (Uppsala, 1995); samt Olof Ljungström,
Oscariansk antropologi: Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig mmänniskosyn (Upp-
sala, 2002).



40

projekt var kartläggarna så gott som uteslutande bemedlade män med någon form
av utbildning (utbildning blev en allt viktigare faktor ju längre fram i tiden vi rör
oss).

De män som gjorde utforskandet av kvinnokroppen till sin specialitet företog
bland annat omfattande undersökningar av livmoderns form- och lägeförändringar
och var flitiga samlare av preparat samt fallbeskrivningar.106 Bland Svenska Läkare-
sällskapets medlemmar fanns ett generellt intresse för ovanliga former av missbild-
ningar, inklusive fall av hermafroditi, vilket publikationerna Hygiea och Svenska
Läkaresällskapets förhandlingar (SLS) vittnar om. Mot slutet av 1890-talet utgavs
ett stort antal påkostade och rikt illustrerade medicinska verk och populärmedicins-
ka (plansch)verk om människokroppen. Vissa av dem ter sig i efterhand mer frene-
tiska än andra i sin kartläggningsiver, exempelvis Gustaf Retzius praktverk i
folioformat från 1896, Das Menschenhirn: Studien in der mikroskopischen
Morphologie. Ett av de märkligare verken torde emellertid vara Edvard von Hof-
manns Rättsmedicinsk atlas från 1898.

På några av de inledande uppslagen återger Rättsmedicinsk atlas fyra bilder
av missbildade manliga könsorgan, som därefter följs av inte mindre än 55 fotogra-
fiska närbilder på vaginor och mödomshinnor. Dessa bilder bär rubriker som ”Hy-
men [mödomshinna] bipartus eller septus” och ”Abnorma öppningar i hymen.
Deflorerad hymen” (bild 5).107 Syftet med alla de 55 närbilderna är åtminstone för
en nutida läsare knappast transparent och formulerades heller inte explicit av ver-
kets författare. Möjligen var avsikten så uppenbar för den samtida läsekretsen att
ingen förklaring tycktes behövas, exempelvis att förse läkare med pedagogiska ex-
empel till hjälp och stöd vid rättsmedicinska bedömningar av frågor om huruvida
flickebarn (även spädbarn och dibarn finns representerade) och kvinnor hade mö-
domshinnan i behåll eller ej; eller om det förelåg tecken på yttre våld på könsdelar-
na till följd av exempelvis förlossning, illegal abort eller våldtäkt. Mot detta talar
emellertid det faktum att enbart tre av de 55 fallen exemplifierar ”Traumatiska ska-
dor å yttre kvinnliga genitalia” och att inget av dem rubriceras som brottsligt: en
tvååring som blev illa skuren och senare avled till följd av att pottan hon använt gått
sönder; en gravid ung kvinna som när hon städade sitt rum uppges ha halkat och
fallit med könsdelarna mot en skarp kant på sängen och därefter förblödit; samt ett
20-månaders barn som blivit överkört av en spårvagn.108

Som Eva Åhrén Snickare har påtalat kan enbart pedagogiska behov knappast
förklara att en så oproportionerligt stor del av Rättsmedicinsk atlas ägnas åt dessa
närbilder på vaginor. Kanske bör de förstås i ljuset av den i samtiden så vanliga
praktiken att skapa stora samlingar samt, som Åhrén Snickare menar, som ännu ett
uttryck för den kartläggning av kvinnlig sexualitet som 1800-talets läkarvetenskap
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 Jfr Åhrén Snickare, Kroppen, döden och moderniteten, t. ex. 86 (foto), 91-105. Se även Anders
Anderson, som i ett resebrev från Wien skriver om preparat: ”Deremot bringar den dagliga, enorma
skörden af patologiskt-anatomiska preparater alltemellanåt en raritet.” Anders Anderson, ”Om de medi-
cinska klinikerna och de medicinska vetenskapliga förhållandena i Wien och Paris (bref till A. Retzius
och P. H. Malmsten)”, Hygiea, vol 22, 1860, 564.
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 Se bilderna 8-64, med åtföljande bildtexter, i Edvard von Hofmann, Rättsmedicinsk atlas (Stock-

holm, 1898).
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 Ibid.
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gärna ägnade sig åt.109 Både bilderna och fallen kan tänkas ha haft ett kuriosavärde,
motsvarande det hos ovanliga preparat. I vissa fall antar de avbildade vaginor-
na/mödomshinnorna karaktären av ett slags dramatiska miniporträtt eller fantom-
bilder av de en gång med vaginorna uppenbarligen ’behäftade’ flickorna och
kvinnorna.110 Bland de för författaren eventuellt mer kittlande fallen återfinns ett om
en 24-årig ogift kvinna med en mödomshinna som troligen skulle omöjliggöra va-
ginalt samlag. I den förklarande bildtexten spekulerar författaren i huruvida en
eventuell framtida make skulle ha rätt att begära skilsmässa eller ej på grund av att
hinder för samlag förelåg och huruvida en befruktning ändå skulle kunna äga rum.
Han tillägger att tillståndet var operabelt.111 I ytterligare ett fall, ”Öfverbryggad hy-
men från en könsmogen flicka”, ställs frågan om vaginalt samlag varit möjligt. För-
fattarens slutsats är att ”inträngandet af penis” troligen kunde ha skett ”genom den
stora öppningen till höger, så mycket mer som denna hälft af hymen ej bildar någon
spänd skiljevägg, utan egentligen blott består af två flikar, som lätt låta sig vikas
tillbaka.”112

Bild 5. En sida med fem av 55 fotografiskt återgivna vaginor och mödomshinnor i Edvard
von Hoffmanns Rättsmedicinsk atlas (1898).
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 Åhrén Snickare, Kroppen, döden och moderniteten, 63.
110

 Att presentera sjukfall och dödsfall genom dylika närbilder på kroppsliga organ innebär en ex-
tremdragen objektifiering, därav min formulering om med vaginor ’behäftade’ kvinnor.
    Ett sådant fantomporträtt skisseras till bild 48 under rubriken ”Abnorma öppningar i hymen. Deflore-
rad hymen”: ”Deflorerad, ringformig hymen från en 12-årig flicka, som dött i peritonit [bukhinnein-
flammation] såsom följd af en virulent blennorrhé [giftigt eller infekterat varflöde från slemhinnor, ofta
till följd av gonorré]. Hymen var rodnad och ansväld samt visade i den fria randen 4 radiärt förlöpande,
intill 2 mm. djupa inskärningar, hvilka voro sammanklibbade af var och företedde karaktären af sår.
Deflorationen hade egt rum 10 dagar före döden, och barnet hade därvid smittats af den med gonorrhé
behäftade mannen.” von Hofmann, Rättsmedicinsk atlas, fig. 48.
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 Ibid., förklarande text till figur 33.

112
 Ibid., förklarande text till figur 35.
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Bild 6. Pawliks livmodersond (ur Pozzi, 1890).
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…bildligen…
Några år efter utgivningen av Rättsmedicinsk atlas kom upptagenheten av inblick i
kvinnors fördolda även till ett något annorlunda uttryck, dock med påfallande och
uttalade paralleller:

Jag tar helt enkelt gynekologens rättigheter i anspråk för mig – eller snarare
sådana som är mycket blygsammare – och förklarar det som ett tecken på en
pervers och egenartad lystenhet, om någon skulle förmoda att ett sådant språk
skulle vara ett bra medel för upphetsning eller tillfredsställelse av sexuella
lustar.113

Psykoanalys

Den som år 1905 med dessa ord tillskriver sig ”gynekologens rättigheter” är Sig-
mund Freud; han gör det i fallstudien Dora: Brottstycke av en hysterieanalys. I
Dora tecknar sig Freud både som en läkare (fysiolog eller anatom) som dissekerar
sin kvinnliga patients själstillstånd,114 och som hennes gynekolog. I en senare passa-
ge återkommer han till gynekologens verksamhet:

Man kan tala med flickor och kvinnor om alla sexuella ting utan att skada
dem och utan att misstänkliggöras, när man för det första gör det på ett visst
sätt och, för det andra, när man kan väcka deras övertygelse om att det är
oundvikligt. Under samma betingelser tillåter sig ju också gynekologen att
underkasta dem alla möjliga blottlägganden. Bästa sättet att tala om tingen är
det torra och direkta; det är samtidigt mest avlägset från den lystenhet som
samma tema behandlas med i ”sällskapslivet” och som både flickorna och
kvinnorna är mycket vana vid. Jag ger såväl organ som processer sina teknis-
ka namn och meddelar dessa – namnen – där de kanske inte är kända.115

”Under samma betingelser tillåter sig ju också gynekologen att underkasta dem alla
möjliga blottlägganden.” Freuds gynekologiliknelser kan förstås som försök att
föregripa den kritik som han förväntade sig att möta när han i samband med en ung
ogift kvinna av god familj diskuterade sexuella förhållanden och benämnde könsli-
vets organ och funktioner. Enligt min tolkning vände sig Freud till gynekologin i
avsikt att förläna den psykoanalytiska metoden den vetenskapliga vederhäftighet
som gynekologin vid denna tid erhållit, samt att därigenom rendera känsliga frågor
– dels om (borgerliga) kvinnors kunskap eller okunskap i sexuella spörsmål och
dels om sexuell laddning mellan manlig analytiker och kvinnlig patient – önskvärd
objektivitet och avsexualiserad distans. Och samtidigt som Freud konstruerade psy-
koanalysen som vetenskap konstituerade han även sig själv som auktoritet, i besitt-
ning av expertis.
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 Sigmund Freud, Dora: Brottstycke av en hysterieanalys. I översättning och med inledning och ef-
terskrift av Gunilla Hallerstedt (i orig. 1905; Göteborg, 1990), 25; jfr 53. I nyutgåvan av Freuds samlade
verk, se Sigmund Freud, Fallstudier VI (Stockholm, 2000), 66. Jfr Katz, The invention of heterosexuali-
ty, 79f.
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 Dissektionsmetaforen (”att som läkare dissekera det [Doras själstillstånd]”) återfinns i Freud,

Dora (1990), 62; jfr Freud, Dora (2000), 107.
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 Freud, Dora (1990), 53; jfr Freud, Dora (2000), 98.
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Gynekologens rättigheter; pervers och egenartad lystenhet; medel för upp-
hetsning; tillfredsställelse av sexuella lustar; sexuella ting; skada; misstänk-
liggöras; underkasta; blottlägganden – Freuds ordval i dessa passager är talande.
Med hjälp av den gynekologiskt kliniska blicken skulle analytikern blottlägga pati-
entens hysteri på säkert avstånd från i sammanhanget negativt laddade tillstånd som
upphetsning, lystenhet och sexuella lustar. Vid denna tidpunkt tycks gynekologin
alltså, i likhet med det sena 1800-talets kliniska paradgren fysiologi, ha antagit sta-
tus som garant för vetenskaplig distans. Men var gynekologin vid denna tid verkli-
gen så okontroversiell? Var för övrigt ens fysiologin det?

Under 1800-talet hade anatomer och experimentalfysiologer genom dissektion
av döda kroppar sökt nycklar till förhållandet mellan levande och dött, mellan
kropp och själ. Dissektionen var också ett viktigt inslag i utbildningen till läkare.
Kring sekelskiftet 1900 skulle alla medicine studenter dissekera igenom männik-
sokroppen tre gånger. Förutom att ge hantverksmässiga färdigheter och kunskaper i
anatomi så kan studenternas dissektioner även förstås i termer av initiation. De som
passerade tillägnade sig ett vetenskapligt distanserat förhållningssätt och en klinisk
blick och tog därmed ett viktigt steg mot den invigda kretsen av professionella läka-
re.116 Både dissekerknivar och den vetenskapligt penetrerande blicken var dessutom
sedan länge väletablerade inom kulturdebatten.117 Dissektionsmetaforer, präglade av
reduktionistiska och mekanistiska ideal, införlivades ofta i naturalistiska hotbil-
der,118 och i den svenska 1880-talslitteraturen kunde de gestalta spänningsfyllda och
problematiska relationer mellan kvinnor och män.

Skönlitteratur

I ett av de mer skandalomsusade verken från denna tid skisserar den manliga berät-
tarrösten en ”flora av kvinnotyper”. Berättaren dröjer sig kvar vid en typ som inte
kan typologiseras: den överkultiverade, gåtfulla och självständiga Sensitiva amor-
osa. Författaren Ola Hanssons anonyma berättarjag beskriver år 1887 denna depra-
verade ”kvinnoört” som fylld av ”morbida oljor” och med en kolorit ”dämpad som
dagern i ett sjukrum med nedrullade gardiner och skär som en döende aftonrod-
nad.”119 I ett ofta citerat stycke skildras mötet med en sådan kvinna som en för hu-
vudpersonen tvingande utmaning:
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 Detta har uppmärksammats av flera forskare, se t. ex. Karin Johannisson, Kroppens tunna skal:
Sex essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm, 1997), 19-62; och Torbjörn Gustafsson, Själens
biologi: Medicinen, kulturen och naturens ordning 1850-1920 (Stockholm/Stehag, 1996), 31-36.
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hundrade, refererar i allmänhet till fysiologi i vid mening. I 1800-talets kulturdebatt användes begreppet
relativt vagt och utan distinktioner mellan anatomi, fysiologi och patologi. Gustafsson, 34.
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novellsamlingen, se Claes Ahlunds avhandling Medusas huvud: Dekadensens tematik i svensk sekelskif-
tesprosa (Uppsala, 1994), 42f, 53, 60. Ahlund karaktäriserar Sensitiva amorosa som ett brytningsverk i
övergången från en naturalistisk till en psykologisk ståndpunkt. Ahlund, 42.
    Den litterära kvinnotypologi som Ola Hansson skisserar i Sensitiva amorosa kan tyckas typisk för det
sena 1800-talet. Ett sentida frändskap till såväl form som innehåll finner dock Hanssons verk i spanjoren
Juan Manuel de Pradas Fittor (Stockholm, 2002; på spanska 1995), där – som man kanske kan tycka –
gamla trötta bilder, metaforer och fragmenteringar åter tuggas om. Enligt bokens svenska omslag är
Fittor ”en kultbok i intellektuella kretsar” och de Prada, född 1970, ”en av Spaniens mest hyllade och
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jag ger mig icke tillfreds, förrän jag riktigt kommit underfund med henne, jag
lägger henne på dissektionsbordet framför mig och jag gräver i henne med
min letande tanke och jag sammansmälter med henne med min intimaste
känsla, jag skärskådar var partikel hos henne under min analys och ser hen-
nes väsenscentrum med min intuition, och så äger jag henne slutligen hel och
hållen såsom hon utgått ur naturens stora, hemlighetsfulla verkstad med hen-
nes komplicerade och enhetliga personlighet.120

Senare i samma novellsamling skildrar en annan manlig röst hur ”[l]iksom operatö-
ren sänker in sitt instrument i kroppsmassan för att göra snittet kring den sjuka sub-
stansen, sänkte han sin tanke in i detta leende för att skära ut mysteriet i hennes
väsen och konstatera dess sällsamma struktur; men instrumentet slant alltid i hans
hand i det avgörande ögonblicket, hur ängslat spänt han än med hela sin varelse
gled in i hennes”.121 Den manliga flanören minner här inte enbart om fysiologen
eller gynekologen rustad med vassa instrument eller speculum, utan även om barnet
som plockar sönder en leksak för att se hur den ser ut inuti, alternativt den sadistis-
ke älskaren eller våldtäktsmannen.122

På 1880-talet låter Victoria Benedictsson berättarjaget Nina begagna sig av en
liknande metaforik när hon i novellen ”Ur mörkret” skildrar en olyckligen över-
stånden kärleksrelation till en man:

                                                                                                                                   
framgångsrika unga författare”. I Fittor liknas ”fittsamlaren” (som givetvis men underförstått är en hete-
rosexuell västerländsk man) vid ”filatelisten”, tacksam mot betalkanalernas porrfilmer ”för upptäckten
av en ny fitta (eller åtminstone en outforskad: fittornas typologi tillåter, precis som kemins periodiska
system, tillägg).” de Prada, ”Kodade fittor”, Fittor, 20. Jfr ”Okända kvinnors fittor”, ibid., 25f.
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 Hansson, Sensitiva amorosa, 8. I avhandlingen Malaria Urbana: Om byråflickan Anna Johannes-

dotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 (Stockholm/Stehag, 2002), 86f, 90f, analyserar etnolo-
gen Rebecka Lennartsson denna passage i förhållande till reglementeringsfrågan.
    Se även litteraturvetaren Kristina Fjelkestam, ”Beramade bilder: Sexualiteternas mimesis i mellan-
krigstidens kvinnliga samtidsromaner”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1999: 3-4, 96. I en diskussion
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Edgar Allan Poes uttalande från år 1846 om att en vacker kvinnas död var det universellt sett mest poe-
tiskt sublima ämnet. Fjelkestam, 95f.
    Jfr Johannisson, Kroppens tunna skal, 54, som också diskuterar hur den döda kvinnokroppen expone-
ras och erotiseras i naturalistisk litteratur. Johannisson anför bl. a. Turgenjev och Zola som exempel. Se
även Zolas förord till romanen Theres Raquin, återgivet i Idéhistorisk läsebok: Texter och bilder ur den
västerländska tankens historia under 3000 år (s.l., 1982), vol. II, 326-331.
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 Hansson, Sensitiva amorosa, 62. Jfr Birgitta Ney, Bortom berättelserna: Stella Kleve – Mathilda

Malling (Stockholm/Stehag, 1993); Ahlund, 42-61, spec. 44.
    Även hos de Prada (2002) finns liknande skildringar, med referenser till bland andra Edgar Allan Poe.
I ”Den kataleptiska fittan” skildrar den berättande anatomiforskaren hur han tillsammans med dödgräva-
ren Teodosio stulit liket av en flicka ur en grav, varpå han fört det till sin klinik och lagt det på en bår i
dissektionssalen. Berättaren fann att flickans nakenhet rymde ”ett visst oborstat koketteri. Också fittan
såg oborstad ut, kanske som en följd av omflyttningen från bårhus till kyrkogård. Jag påbörjade dissek-
tionen med att granska denna otillgängliga och rikt behårade fitta som var ålagd den avlidnas kropp. Jag
satte en spegel intill för att med återspeglingen nå de veck som var oåtkomliga för blicken och uppfatta-
de då hur den blanka ytan immades igen av en omöjlig andning, en flämtning som utgick från livmodern,
som om livmodern skulle kunna ersätta lungorna.” de Prada, Fittor, 104f (cit. s 105). I berättelsen ”Fittor
på bårhus”, 120f, återvänder de Prada till obduktionsmiljön, denna gång med blinkningar till Ofelia,
Hamlet och ”antikens illustra nekrofiler, Petrarca och Cadalso och alla de andra.”
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 Om flanören som könsspecifikt manlig modern litterär gestalt, se Fjelkestam, Ungkarlsflickor, 51.
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Du vet vad jag var i hans händer. Han blottade min hjärna för att se hur den
arbetade, han petade i mitt inre med sin dissekerkniv för att rikta sin männi-
skokunskap, och han sargade mitt hjärta – som ett okynnigt barn – bara där-
för, att han såg det klappa. Och när det icke mer fanns en enda smärta, som
jag kunde lida utan att dö, – kastade han mig bort. Inte därför att jag emot
honom var dålig eller ond eller osannfärdig eller halv eller feg eller dubbel –
ty jag var intet av allt detta! Utan endast därför, att jag var kvinna. Inte en
vän, bara en väninna!123

I dessa blodfyllda passager, laddade med heterosexualitet, makt- och dominansför-
hållanden, där således tre män lägger tre kvinnor på imaginära dissektionsbord och
med hjälp av dissekerknivar tränger in i, snittar och skär i dem på jakt efter deras
innersta och specifikt kvinnliga väsen, refererar Ola Hansson och Victoria Bene-
dictsson inte till kirurgi i allmänhet utan specifikt till dissektion.124 Idé- och
lärdomshistorikern Torbjörn Gustafsson har pekat på de glidningar som följde med
begreppet fysiologi då det allt oftare användes metaforiskt i det sena 1800-talets
kulturdebatter.125 Jag menar att även dissektionsmetaforiken kunde medföra förvir-
ring.

Dissektioner utfördes – och utförs – på döda kroppar i syfte att studera krop-
pens inre byggnad inom anatomi, fysiologi och patologi. När liknande undersök-
ningar av experimentalfysiologer utfördes på levande (djur)kroppar benämndes de
”vivisektioner”, vilket betyder ”att skära i det levande”.126 Men i Ola Hanssons och
Victoria Benedictssons noveller är de uppskurna och genomträngda kropparna le-
vande, inte döda. Så varför använde de då dissektions- snarare än vivisektionsmeta-
forer?

Dissektion och vivisektion – praktik och metaforik

Vivisektionen var under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet en ytterst kontro-
versiell fysiologisk metod. Som bland andra idéhistorikern Karin Dirke har påpekat
var det ingreppets motståndare och alltså inte fysiologerna själva som ursprungligen
myntade den vetenskapliga termen. Begreppet, som var avsett att inge obehagliga
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 Victoria Benedictsson, ”Ur mörkret”, i Amanda Kerfstedt m. fl.: Synd: Noveller av det moderna
genombrottets kvinnor, ed. Birgitta Ney (Stockholm, 1993, 1999), 257. ”Ur mörkret” skrevs år 1888,
strax före Victoria Benedictssons död, och publicerades postumt. Se Ebba Witt-Brattström, ”Ur textens
mörker – Victoria Benedictsson”, i Ur könets mörker: Litteraturanalyser (1993; Stockholm, 1994), 67-
70.

124
 Termen dissektion betyder ordagrant ”skära sönder”. Se Åhrén Snickare, Döden, kroppen, moder-

niteten, 46. Karin Johannisson, som spårar bruket att disskera döda kroppar tillbaka till renässansen,
menar dock att medan dissektionen kvarstod som undervisningsform så kom det vetenskapliga förhål-
landet till döden att från 1700-talet i stället förkroppsligas av obduktionen, som ordagrant betyder ”täcka
över”. Johannisson, Kroppens tunna skal, spec. 44ff. Jag skulle dock vilja föreslå att den värdering som
inom läkarvetenskapen lades vid dissektion respektive obduktion har haft mycket att göra med från
vilket håll som värderingarna har gjorts – en anatoms eller fysiologs värdering av vetenskapligt ideala
praktiker måste så gott som per definition skilja sig från en patologs. I termer av metaforik tycks emel-
lertid dissektionens vikt ha bestått, om än givetvis med innebörder som skiftar i relation till de samman-
hang den använts i.
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 Gustafsson, Själens biologi, 34ff.
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 Debatten om vivisektion startade på allvar på 1860-talet, när engelska feminister organiserade en

opposition. Karin Dirke, De värnlösas vänner: Den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920 (Stockholm,
2000), 62-71, 214ff (cit. 214).
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associationer, etablerades snabbt i en allmän kulturdebatt där det förbands med
djurskyddsrörelse, antivivisektion och antivivisektionister.127 Forskare som Coral
Lansbury, Mary Ann Elston, Nicolaas Rupke, Barbara Caine och i Sverige Ronny
Ambjörnsson och Karin Dirke har visat hur djurskyddsrörelsen vände sig mot ett
slags vivisektionsanda, som förutom vid djurförsök även kunde identifieras i sam-
band med slakt och kirurgisk gynekologi.128 Bland djurvännerna, som långt ifrån var
någon enhetlig grupp, fanns stor representation av lärare, veterinärer och kvinno-
sakskvinnor. Djurvännerna vände sig dels mot att djur (eller i fråga om de gyneko-
logiska operationerna kvinnor) plågades, och dels mot den förråande verkan som
grymheten eller den kyligt distanserade objektiviteten ansågs ha på utövarna, alltså
på slaktare, experimentalfysiologer och gynekologer.129 Vad som kritiserades var
vetenskapliga förhållningssätt som uppfattades som objektifierande, dock inte nöd-
vändigtvis vetenskap i allmänhet, vilket djurvänner som de internationellt ryktbara
svenskorna Lizzy Lind af Hageby och Leisa Schartau var måna om att påpeka.130

Den starka sammanlänkningen av vivisektion, kvinnor och gynekologi illu-
streras i en dikt från år 1896, skriven av en finländsk antivivisektionist:

”Lifsfarligt sjuk ni är!” Så nyss den kände
Professorn sagt. ”En utväg blott jag har:
Operation!” – Han derpå lugnt sig vände
Till nästa patient, som bad om svar.

Hon bleknade; hon mindes sina kära,
Man, barn; gerna lefvde hon för dem.
Operationens kval hon kunde bära.
För att bli räddad åt familj och hem.
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 I Sverige användes begreppet vivisektion av bland andra August Strindberg på 1880-talet. Dirke,
De värnlösas vänner, 214ff.
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 Coral Lansbury, The Old Brown Dog: Women, Workers, and Vivisection in Edwardian England

(Madison, Wisconsin, 1985), t. ex. 83-95; Mary Ann Elston, ”Women and Anti-vivisection in Victorian
England 1870-1900”, i Vivisection in historical perspective, ed. Nicolaas Rupke (London, 1987), 259-
294, spec. 277-281; Barbara Caine, Victorian Feminists (Oxford, 1992), spec. kapitel 4 om Frances
Power Cobbe (1822-1904), 103-149; Ronny Ambjörnsson, ”Elna Tenow – vardagens visionär”, i Obe-
märkta: Det dagliga livets idéer (Stockholm, 1995), 234f; samt Dirke, De värnlösas vänner, spec. kapi-
tel 10 ”Vivisektionsfrågan”, 214-244.
    Även lärdomshistorikern Lennart Bromander har behandlat antivisektionsrörelsen i sin essä ”Vivisek-
tionsdebatten i Sverige under 1880-talet”, i Lychnos, 1969-70, 249-291. Denna essä, som främst utgår
från filosofiläraren och antivivisektionisten Adolf Leonard Nordvall, saknar dock könsperspektiv. Bro-
mander nämner heller inte den samtida gynekologin förutom i samband med korta hänvisningar till den
brittiske gynekologen Lawson Tait, då i egenskap av antivisektionist. Bromander, 260f, 285.
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 Dirke, De värnlösas vänner, t. ex. 212, 260ff.

130
 Dirke, De värnlösas vänner, t. ex. 260ff. Jfr Lansbury, The Old Brown Dog, t. ex. 9-12, 96-129.

Se också Lizzy Lind af Hagebys och Leisa K. Shartaus bok Dagboksanteckningar från de fysiologiska
laboratorierna (Stockholm, 1905), översatt från det engelska originalets fjärde upplaga. På engelska löd
titeln först Eyewitness (1903), men byttes därefter till Shambles of science, extracts from the diary of two
students of physiology. Jfr Dirke, De värnlösas vänner, 239f.
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Men hvad är rätt? – Hon stränga domar fälde
Om källan, der han sökt sin kunskaps frö:
Vivisektion! Nu ödet henne stälde
På prof. Hon det bestod. ”Nej hellre dö!”131

Diktens författare antyder därmed att den kirurgiska gynekologin (med all sanno-
likhet är det ingreppet ovariotomi som åsyftas) hade utvecklats ur exeperiment på
levande djur. Hur ofta detta var fallet har jag inte lyckats utröna, jag har inte funnit
fler än enstaka referenser till vivisektioner utförda i samband med gynekologiska
ingrepp. I den mån man kan tala om gynekologiska experiment tycks de oftare ha
utförts direkt på de kvinnliga patienterna, vilket jag återkommer till.132

I en vidare kulturdebatt förknippades emellertid vivisektioner och gynekolo-
giska operationer med varandra. Detta skedde inte minst genom antivivisektionis-
ternas analys av dem. En känd djurvän, antivivisektionist och kvinnosakskvinna
som Elna Tenow uppmanade kvinnor att vägra gynekologisk behandling, som hon
uppfattade som en naturvidrig misshandel. Enligt Tenow leddes unga flickor och
kvinnor okunniga ”som offer till vetenskapens martyrbänkar och operationsbord”,
där deras ”slägtorgan af den framstående gynekologen etsas, brännas, skrapas eller
rent af bortskäras.”133

Mot bakgrund av frågor som dessa i den samtida kulturdebatten – även om de
senast anförda exemplen är hämtade från 1890-talet så var ämnena aktuella även på
80-talet – skulle man kunna föreslå en tolkning av det faktum att Ola Hansson och
Victoria Benedictsson använde dissektionsmetaforer snarare än vivisektionsmetafo-
rer. Den mest uppenbara skillnaden är att den rymliga dissektionsmetaforen redan
var kulturellt väletablerad, medan den yngre vivisektionsmetaforen inte hade mot-
svarande auktoritet och giltighet. En andra distinktion gäller enligt min mening as-
sociativa skillnader mellan dissektion och vivisektion: förutom att begreppen
förknippades med olika vetenskapsideal så förknippades de också med skilda ve-
tenskapskritiska grupperingar.

Dissektionsmetaforik användes av både tillskyndare och kritiker av experi-
mentalfysiologin. Innebörden kunde beroende av sammanhanget vara både positivt
och negativt värderande: vetenskapsmän kunde hylla den exakthet och kyliga di-
stans som förknippades med dissektion som ett eftersträvansvärt vetenskapligt ide-
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 ”Är källan ren?” Dikt av Constance Ullner, Fylgia: Tidskrift för hygienisk sjelfhjelp, 1896: 3, 80,
citerad efter Dirke, De värnlösas vänner, 262f. Om kopplingen mellan antivivisektionism och kvinnorö-
relse å ena sidan, samt mellan vivisektion/ovariotomi och kvinnor/djur å den andra, se Dirke, 63; Lans-
bury, The Old Brown Dog, 83-95; Elston, ”Women and Anti-vivisection”, 277-281.
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 I samband med en diskussion om hur man ska förena buksår efter bukhåleoperationer refererar

gynekologen Wilhelm Netzel experiment där vivisektioner utförts på hundar, katter och kaniner, se
Wilhelm Netzel, ”Om pedunkelbehandlingen vid ovariotomi”, Nordiskt medicinskt arkiv, 1878: 3: 11. Se
även Otto Lindfors referens till djurförsök beträffande kejsarsnitt och den s. k. Porros operation i Axel
Otto Lindfors, ”Några ord om Edoardo Porro och hans kejsarsnittsmetod (jämte ett kasuistiskt bidrag)”,
ULF, 1902-1903, 25. Jfr Kuhn McGregor, From Midwives to Medicine, om James Marion Sims ökända
operationer på kvinnliga slavar utan sövning och bedövning; samt Dirke, De värnlösas vänner, 63.
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 Elna Tenow publicerade en artikelserie under titeln ”Moderskapet” i sin tidskrift Fylgia, 1896, 48.

Kursiv. i orig. Jfr Caine, Victorian Feminists, t. ex. 140f.
    Om Elna Tenow se Ronny Ambjörnsson, ”Elna Tenow – vardagens visionär”, i Obemärkta: Det dag-
liga livets idéer (Stockholm, 1995), 225-247; samt Dirke, bl. a. 89-94, 127ff, 228-239, 271, 275f.
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al.134 Dissektion symboliserade den vetenskapliga blicken, en blick som inte sällan
också var annekterande och erotiserande. Naturalistiska författare kunde som Ivan
Turgenjev i romanen Fäder och söner låta en ung manlig läkare som när han upp-
märksammar en attraktiv kvinna spontant utbrista: ”Vilken vacker kropp! Den
skulle jag vilja se på dissektionsbordet!”; eller som Honoré de Balzac hävda att
ingen man borde gifta sig utan att först ha ”läst anatomi och dissekerat åtminstone
en kvinna”.135 Senare kunde författare som Ola Hansson och Victoria Benedictsson
använda metaforiken för att beskriva psykologiska eller själsliga tillstånd, inte säl-
lan som inslag i någon form av samhällskritik.136

Förvisso kunde även vivisektionsmetaforik användas i vidare sammanhang.137

Men det går att identifiera en grundläggande skillnad mellan fysiologer och djur-
vänner i termer av ett objektivitetens (eller distansens) respektive ett medkänslans
vetenskapsideal, eller mellan en vetenskaplig respektive humanistisk blick.138

Jag anser att dessa skilda förhållningssätt även binder bruket av metaforer,
med följd att de begränsar vivisektionsmetaforernas användbarhet. Framförallt var
det antivivisektionister som använde vivisektionsmetaforer, och det oftast i frågor
med direkt anknytning till djurskydd (eller möjligen ’kvinnoskydd’ i samband med
gynekologi). Vanligen drevs dessa frågor ur ett inlevelseperspektiv och med stor
känslomässig emfas. För att återknyta metaforiken till gynekologins område anser
jag att medan dissektionsmetaforen framförallt reflekterar gynekologens perspektiv,
så reflekterar vivisektionsmetaforen så gott som uteslutande patientens. Bruket av
metaforer kan alltså relateras till vissa mönster som bland annat rör profession,
maktförhållanden och kön.
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Jfr med följande (ö)kända passage av den kände franske fysiologen Claude Bernard från år 1865:
”Fysiologen är inte en vanlig människa, det är en lärd, det är en man som är gripen och absorberad av
den vetenskapliga idé han fullföljer: han hör inte längre djurens skri, han ser inte längre blodet som
rinner, han ser bara sin idé och uppfattar bara de organismer som för honom döljer de problem han vill
lösa.” Citerad efter Gustafsson, Själens biologi, 70. Jfr Jordanova om Claude Bernard i Sexual Visions,
75. Den experimentella fysiologin, och inte minst just Claude Bernard, inspirerade bland andra författa-
ren Émile Zola. I 1867 års förord till romanen Theres Raquin beskriver Zola sin ambition att göra ”en
fysiologisk studie” genom att ”söka djuret” hos sina båda huvudpersoner – ”en kraftfull man och en
otillfredsställd kvinna” – genom att ”kasta dem i en våldsam dram och samvetsgrant iakttaga dessa va-
relsers förnimmelser och handlingar. Jag har helt enkelt på dessa två levande kroppar gjort det analytiska
arbete, kirurgerna göra på kadaver.” Se Zolas förord i Idéhistorisk läsebok, vol. II, 326-331.
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 Turgenjev är citerad efter Johannisson, Kroppens tunna skal, 54. Johannisson har där översatt ro-

manens engelska översättning efter Jordanovas Sexual Visions, 1. Den svenska översättningen från 1984
lyder annars ”En präktig kropp! Fix och färdig för anatomisalen.” Johannisson (1997), 262, not 70. Bal-
zac är citerad efter Fjelkestam, , ”Beramade bilder”, 96. Fjelkestam refererar Theodor van de Velde, Det
fulländade äktenskapet (Stockholm, 1931), 256, not 13.
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 I en analys av Victoria Benedictssons ”Ur mörkret” diskuterar Ebba Witt-Brattström ”den dubbla

blickens estetik” och djupgående motsättningar i novellen. Se Ebba Witt-Brattström, ”Ur textens mör-
ker”, 67-88.
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 Jfr August Strindbergs Prosabitar från 1880-talet (Stockholm, 1914) som även har publicerats

under titeln Vivisektioner: De franska texterna (Stockholm, 1958). Referens i Dirke, De värnlösas vän-
ner, 214.
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 Dirke, De värnlösas vänner, 57f; Lansbury, The Old Brown Dog, 263-267; Elston, ”Women and

Anti-vivisection”, t. ex. 259-263; Om den vetenskapliga respektive humanistiska blicken, jfr Johannis-
sons resonemang i Kroppens tunna skal, exempelvis i inledningen, 13f, samt kapitlen ”Den anatomiska
teatern” och ”Politisk anatomi”.
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Låt oss nu kort återvända till Freuds gynekologiliknelser i Dora. Jag menar att
han använder sig av dem för att knyta an till det distanserade, precisa, objektiva och
objektifierande vetenskapsideal som tidigare främst förbundits med fysiologin.
Detta vetenskapsideal, som även signalerade rationalitet och modernitet, var efter-
strävansvärt för de inriktningar inom läkarkonsten som aspirerade på att utvecklas
från läkarkonst till läkarvetenskap.139 Till dessa inriktningar anser jag att man defi-
nitivt bör räkna den moderna specialiteten gynekologi, allt från dess hastigt accele-
rerande kirurgiska inriktning och parallella institutionalisering från 1860-talet och
framgent.

Men att Freud år 1905 väljer just en gynekologiliknelse i förhållande till spör-
smål om sexualitet och presumtiv sexuell laddning mellan läkare och patient är in-
tressant eftersom sekelskiftesgynekologin åtminstone så här i efterhand framstår
som långt ifrån oproblematisk. Kan inte den liknelse Freud använde ha varit en
trojansk häst som smugglat in innebörder i resonemanget som snarast förstärkte det
han sökte markera avstånd gentemot?

Penetration som vetenskaplighetens signum

Gynekologimetaforer är penetrationsmetaforer och har som sådana dubbla eller
tvetydiga innebörder. Vetenskapshistorikern och ekofeministen Carolyn Merchant
har i den klassiska studien The Death of Nature (1980) påvisat dessa dubbla bety-
delsers långa tradition genom att omtolka eller re-presentera den vetenskapliga re-
volutionen som en historia om vetenskapsmäns strävan att dominera både Kvinnan
och Naturen, där den senare i egenskap av ”Moder Natur” är given kvinnliga för-
tecken.140 Som jag förstår Merchant menar hon att penetrationsmetaforen förenade
vetenskaplig kunskapsproduktion och (hetero)sexuella akter inom ett gemensamt
invasions- och dominansschema. Detta explicit sexuellt gestaltade dominansschema
bestod som förhärskande vetenskapsideal långt efter vetenskapliga revolutionen; en
viss bärighet tycks det ha än idag.141 Inom detta schema förbands vetenskaplig ob-
jektivitet med dominans och kontroll, samt implicit även med manlighet. Enligt min
uppfattning är det dessa aspekter på vetenskaplighet som Freud ville tillskriva sig
som ”Doras gynekolog”.

Den trojanska hästen i Freuds liknelse skulle då vara vad jag längre fram i
denna del kommer att diskutera som gynekologins skuggsidor, nämligen de sidor
som gynekologerna helst inte kändes vid: erotisering av patient- eller kvinnokrop-
pen, ödesdigra maktförhållanden mellan manliga läkare och kvinnliga patienter,
                                                            

139
 Jfr Anja Hiddinga, ”Obstetrical research in the Netherlands in the nineteenth century”, Medical

History, 31: 1987, 281-305, spec. 289.
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 Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution (1980;
San Francisco, 1990); på svenska Naturens död: Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen
(Stockholm/Stehag, 1994), t. ex. 190-193. Jfr Jordanova, Sexual Visions, t. ex. 20, 24f, 41, 55, 57f, 60f,
75, kapitel 5 (”Nature Unveiling Before Science”).
    Se också biokemisten och kulturhistorikern Laura Otis bok Membranes: Metaphors of Invasion in
Nineteenth-Century Literature, Science, and Politics (Baltimore & London, 1999), som rymmer sex
historiska fallstudier som alla behandlar invasions- och penetrationsmetaforik i vetenskapliga samman-
hang.
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 Jfr Jordanova, Sexual Visions, ex. 55f, 94, 153. Jordanova pekar även på kontinuerliga mönster i

förhållandet vetenskap/kön, se s 142f. Se också Hentschel, ”Pornotopic Techniques of the Observer”,
59-68.
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felbehandlingar och sexuella övergrepp – alltså just sådana konnotationer som
Freud enligt min tolkning sökte att undvika. En möjlig förklaring är att gynekologin
när Freud år 1905 publicerar analysen av Dora hunnit bli så väletablerad och i be-
sittning av så stor auktoritet att den förmådde balansera negativa och potentiellt
hotande konnotationer. En annan förklaring skulle kunna vara att hela kulturen –
eller det moderna västerländska projektet – var djupt sexistisk. I denna kulturs cent-
rum befann sig Freud och gynekologerna. (Vi kommer senare, i kapitlen 2 och 4, att
se exempel på hur svenska gynekologer tycks ha eftersträvat att uppnå en sådan
balans genom att skönlitterärt markera samhörighet med traditionella borgerliga
romantiska ideal.)

Läkarvetenskapen

Läkarvetenskapen har en lång tradition av att utforska och kartlägga kvinnan genom
att både bildligen och bokstavligen dissekera (eller vivisekera) kvinnokroppen. Nå-
gonstans har ett svar på könets gåta förväntats dölja sig, men var man har sökt sva-
ren, och med vilka metoder, har varierat i tid och rum.142 Hjärnan, skelettet,
underlivet, psyket, hormonerna och generna har varit sådana populära kroppsliga
platser, men vilka som har utforskats, och när, har varierat. Vid tiden närmast före
min undersökning tar sin början uppfattades livmodern som kvinnlighetens främsta
organ och säte, som symbol för kvinnan och kvinnligheten. Det finns många belägg
för detta. En sen och tydlig illustration ger Edward Clason, år 1882 professor i
anatomi vid Uppsala universitet. Enligt en av hans studenter, den sedermera så väl-
kände professor Israel Holmgren, brukade Clason säga att ”Kvinnan är inget annat
än ett fodral till sin uterus (livmoder).”143 Clasons uttalande härstammar troligen
från den latinska sentensen ”Propter solum uterum mulier est id quod est”.144

Kring mitten av 1800-talet, i Sverige kanske framförallt från 60-talet och
framåt, överfördes den symboliska kvinnligheten från livmoder till äggstockar.145
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 Jordanova, Sexual Visions, 56-60, menar att sökandet efter ett specifikt mänskligt centrum i ex-
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Visions, 29f, 51.
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övertog äggstockarna denna roll redan på 1840-talet, vilket hon kopplar samman med den engelska
gynekologins utveckling. I Sverige skedde detta enligt min uppfattning aningen senare, vilket jag anser
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talet och framgent. Jag återkommer till detta.
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Överföringen skedde i samband med att man började utarbeta teorier om ovulatio-
nens (ägglossningens) betydelse för menstruationen, men alltså långt innan läkarna
började intressera sig för vad som närmare ett halvt sekel senare skulle komma att
benämnas hormoner. Medan jag är beredd att instämma i Moscuccis tes om hur
kulturell symbolik länkade samman olika organ med olika aspekter av kvinnlighet –
bröst och livmoder med moderskap; äggstockar med de sexuella instinkterna – så
skulle jag vilja betona de inomvetenskapliga gränsdragningarna som ytterligare en
väsentlig anledning till denna överföring.146

Tidigare hade det medicinska område som speciellt rörde kvinnor varit obste-
triken, som ägnade sig åt barnafödande kvinnor. Medan livmodern fungerade som
symbol för kvinnlighet inom obstetrik och läkarvetenskap i allmänhet, liksom inom
en vidare kultur, lyckades gynekologin att profilera sig gentemot obstetriken bland
annat genom att anta äggstockarna som nytt vetenskapligt fokus. Samtidigt till-
skrevs äggstockarna ny symbolisk status. Denna status hängde i sin tur samman
med operationer: med det för gynekologins etablering så centrala ingreppet ovario-
tomi.147 Jag finner det dock inte troligt att överföringen av symbolik från livmoder
till äggstockar hade kunnat vara så framgångsrik om den inte samtidigt förankrats i
vidare kulturella förställningar om kön och sexualitet. Som ovan antytts delade gy-
nekologin föreställningsvärld med och stod i ömsesidig beroendeställning till bland
annat skönlitteratur, bildkonst och psykoanalys. Därför varken kan eller bör den
gynekologiska kulturen enligt min mening separeras från en vidare kultur eller från
den hegemoniska könsordningen.

…och handgripligen
Under decennierna efter 1800-talets mitt var det gynekologin som gick i bräschen
för den omfattande kartläggningen av Kvinnan – jag tvivlar på att en vaginal slagsi-
da som den i Rättsmedicinsk atlas hade varit möjlig innan gynekologin etablerades.
Inledningen till gynekologins institutionalisering i Sverige kan dateras till år 1864,
då den första professuren i ämnet obstetrik och gynekologi inrättades vid Karolins-
ka Institutet i Stockholm. Den förste innehavaren, Anders Anderson (1822-1892),
stannade på posten till år 1887, då han efterträddes av Wilhelm Netzel (1834-
1914).148 Men om än professuren vid KI kan förstås som ett officiellt ”startskott” för
den svenska läkarvetenskapens stora kartläggning av Kvinnan så kan den likaså
sägas ha tjuvstartat redan mot slutet av det föregående decenniet, då svenska läkare
inspirerade av bland annat brittiska kollegor satte sina kirurgiska färdigheter på
prov genom att försöka sig på ingreppet ovariotomi.
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 Jfr resonemang i prologen; Moscucci, The science of woman, 34; samt Larsson, Den moraliska
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år 1893 med Axel Otto Lindfors) respektive år 1909 (en e. o. professur hade dock inrättats år 1901,
innehavd av Elis Essen-Möller, som senare även fick den ordinarie professuren).
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Tidiga operationer

Internationellt sett brukar den första regelrätta ovariotomin dateras till 1809. Den
utfördes av Ephraim McDowell (1771-1830) i USA, men uppgifter om den publice-
rades inte förrän 1817 och misstroddes då av läkarkåren.149 Ytterligare ett par, där
patienterna dog, utfördes i England under de följande tjugo åren. År 1838 utfördes
en ’lyckad’ ovariotomi – det vill säga där patienten överlevde – vilket fick till följd
att intresset för operationen ökade i England. Omkring år 1850 hade ingreppet
emellertid åter hamnat i vanrykte, beroende på att det var oerhört plågsamt för pati-
enten, att dödligheten var hög och nyttan diskutabel.150

Ungefär samtidigt grundlades den amerikanska kirurgibaserade gynekologin.
Sydstatsläkaren James Marion Sims (1813-1883) brukar kallas dess ”fader” och har
även benämnts ”vaginans arkitekt”.151 Mellan 1845 och 1849 – alltså före anestesins
genombrott – utvecklade han sin kirurgiska teknik på afroamerikanska slavkvinnor.
Inledningsvis opererade han för fistlar, som uppstått i samband med förlossning.
Gradvis utvecklade han sin teknik både beträffande undersökning med ett eget upp-
funnet speculum – det så kallade Sims speculum – samt själva operationen och hur
han därefter sydde operationssåren.152 Som redan erkänd gynekolog och med ett
antal publicerade artiklar i American Journal of the Medical Sciences i bagaget
(1846, 1847, 1848), flyttade Marion Sims till New York år 1853, där han 1855
öppnade ett eget sjukhus, det första amerikanska sjukhuset ägnat enbart åt kvinno-
sjukdomar: the Woman’s Hospital. (I England hade ett kvinnosjukhus öppnats av
Protheroe Smith 1843.) Vid sjukhuset tog Marion Sims mot patienter ur alla sam-
hällsklasser; de allra fattigaste, bland dem påfallande många irländska immigranter,
behandlades på en utomhus belägen avdelning. Även här utgjorde fisteloperationer-
na en stor del av ingreppen, så småningom åtföljda av operationer på livmoderhal-
sen och ovariotomier. Under amerikanska inbördeskriget (1861-65) flyttade Marion
Sims till Europa, där han med basen i Paris utvecklade en framgångsrik gynekolo-
gisk praktik. Nu kom patienterna inte längre ur de fattigaste samhällslagren utan ur
societeten. Marion Sims tilldelades en rad ordnar och hedersutmärkelser, bland an-
nat i franska, spanska och belgiska riddarordnar; och januari 1867 som utländsk
hedersmedlem av Svenska läkaresällskapet. Åter i USA valdes han år 1876 till pre-
sident för American Medical Association och var samma år en av grundarna av The
American Gynecological Society.153

I det minnestal som professor Carl Gustaf Santesson höll då ”den verldsbe-
kant kirurgen och gynekologen” Marion Sims dödsbud nått Sverige sade han bland
annat att:

                                                            
149

 Jag återkommer till denna operation i avsnittet om Otto Lindfors. Jfr Moscucci, The science of
woman, 135ff; Dally, Women Under the Knife, 1-19.
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Sims lefde långa tider i Europa och verkstälde operationer å åtskilliga af de
större sjukhusen i Paris, Bryssel, London och Dublin samt blef allmänt be-
undrad så väl för sin framgång som för sin skicklighet som operatör. I Frank-
rike och Belgien hade han en vidsträckt praxis inom sin specialitet. Under det
fransk-tyska kriget blef S. chef för den anglo-amerikanska ambulanskåren,
den första som anlände till Sedan, der den gjorde oskattbara tjenster, och
hade då rikt tillfälle att utmärka sig för mod, energi och utmärkt skicklig-
het.154

Efter Santessons anförande yttrade sig även gynekologen Wilhelm Netzel, som ef-
ter att ha summerat Marion Sims enligt hans mening viktigaste gärningar påminde
om hur denne ”ovanligt älskvärd[a] personlighet” tagit emot de svenska läkare som
uppsökt honom.155

*
Trots den förtroendekris som Moscucci urskiljer för ovariotomin i England åter-
upptogs ingreppet under det sena 1850-talet av Thomas Spencer Wells. Mot slutet
av 1870-talet hade han sänkt mortaliteten från dryga 50% till 11%. Som Moscucci
har påpekat förbättrades ingreppets anseende bland läkare redan innan någon
nämnvärd förändring i mortaliteten inträtt. Hon förklarar det med anestesins inträde
under sent 1840-tal och ökade användning från 1850-talet och framåt: moraliskt,
psykologiskt och tekniskt var det mindre problematiskt att operera sövda patienter
som låg tysta och stilla.156

Svenska män på upptäcksfärd

Inspirerad av utländska förebilder hade Carl Gustaf Santesson, professor vid Karo-
linska Institutet och kallad den svenska kirurgins fader, år 1856 utfört vad som ska
ha varit den allra första ovariotomin i Sverige.157 Patienten avled ett par dagar efter
ingreppet. Två år senare utförde han ytterligare en ovariotomi; även denna gång
avled patienten, den 19-åriga adelsfröknen Augusta Sparre, i sviterna av operatio-
nen.158 År 1861 utförde Santessons uppsaliensiske kollega Carl Benedict Mesterton
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föreslagit att Thomas Spencer Wells och James Marion Sims skulle inväljas som utländska ledamöter av
Läkaresällskapet. Se SLS, 1866, 297; samt SLS, 1867, 4.

155
 Netzel, ”Minnesord öfver Marion Sims”, SLS, 1884, 29f.

156
 Moscucci, The science of woman, 152f. För en mer utförlig diskussion om smärthantering och an-

estesi, se Guenter B. Risse, Mending Bodies, Saving Souls: A History of Hospitals (New York, Oxford,
1999), 349-361.

157
 Se C. J. Rossanders minnesteckning över Carl Gustaf Santesson i Hygiea, 1886, 105-110. Enligt

minnestecknaren Rossander var Santesson ”fader för hela den nuvarande svenska kirurgien” (108). Jfr
Wolfram Kock, ”Genombrottstiden i svensk kirurgi 1880 – 1920”, SLS, 1955, 8.
    Det har hävdats att en första ”ovariotomi” utfördes redan år 1814 i Borås, vilket jag dock menar är
felaktigt. I detta fall punkterades patienten två gånger, och avled sedan. Först vid obduktionen uttogs
cystan, som av läkaren uppfattades som ett dött extrauterint foster. Se Carl-Magnus Stolt & Lars Öberg,
”En ovariotomi i Borås 1814”, Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1984, 109-120.

158
 Läkaren och medicinhistorikern Wolfram Kock har unikt nog kunnat skildra Augusta Sparres

egen historia utifrån hennes bevarade dagboksanteckningar. Se Wolfram Kock, ”Privatpatient på Serafi-
merlasarettet 1858”, i Nordisk medicinhistorisk årsbok 1988, 121-130.
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en ovariotomi där patienten överlevde;159 och i juni år 1863 tog Santesson åter upp
ovariotomin till diskussion i Svenska Läkaresällskapet i samband med rapporter om
att dr Koeberlé i Strassburg utfört ingreppet och att ännu en patient överlevt.160 I
december år 1863 utfördes den första ovariotomin i Danmark. Följande februari
höll operatören, Frantz Howitz, föredrag om ingreppet – patienten, en 29-årig kvin-
na, hade då redan avlidit i sviterna av operationen – vid Dansk Medicinsk Selskabs
Forhandlinger.161

Nu började kirurgiintresserade svenska medicine studerande att företa studie-
resor till världsauktoriteterna på ovariotomins område. Vintern 1864 besökte upp-
salaläkaren John Björkén på stipendium från Sundhetskollegium bland annat den
ryktbare Isaac Baker Browns operationssal.162 Sitt första resebrev till Svenska Läka-
resällskapet inleder Björkén med ett retoriskt effektfullt tilltal i andra person singu-
lar, dramatiskt och en aning koketterande:

Du begär att jag skall berätta dig något nytt på kirurgiens område. Du dröm-
mer då blott om nyheter, om nya sjukdomar, nya behandlingsmetoder och
nya operationer! Du tyckes förutsätta att man icke ser annat än nytt så fort
man lemnat gamla Sverige. Du misstager dig storligen. Det gifves icke mer
något nytt under solen. Det nyaste är idel variationer på gammalt tema. Jag
skall således icke kunna underhålla dig med något nytt. Men efter du håller
på mitt löfte, och Sundhets-Kollegium ålagdt mig att studera kirurgi; så se
här litet ”kirurgiskt hvarjehanda”, som jag samlat på min korta exkursion,
småsmulor som jag finner i min rese-portör. Jag skall utreda dem för dig i
samma ordning som jag hittat dem. Eller ännu bättre! Låt oss göra resan till-
sammans; jag skall blifva din vägvisare.163

Via Göteborg, där Björkén besökt både allmänna och Sahlgrenska sjukhuset – ”Ett
präktigt sjukhus! Jag visste knappt att vi egde i Sverige en sådan perla”,164 som
Björkén skriver utifrån Läkaresällskapets starka stockholmscentrering och sitt eget
uppsalaperspektiv – anlände han snart till Storbritannien. I den brittiska kirurgin
urskiljde han det gynekologiska ingreppet ovariotomi som dess främsta framgång,
en ”välgerning för menskligheten” vars största värde bestått i att öppna vägen för
kirurgin till bukhåleoperationerna.165 Björkén skildrade en anmärkningsvärt okom-
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plicerad ovariotomi som han sett Baker Brown utföra och hävdade ”Att göra en
operation sådan som denna är vida mindre konst än att amputera en underarm. Det
behövs bara mod att börja den.”166 Trots sitt påstående om att det tidigare motstån-
det mot ovariotomier var passerat gav han en förhållandevis lång plädering för dess
berättigande. Problemet var enligt honom enkelt: kvinnosjukdomen i fråga, det vill
säga tumör på äggstocken, var dödlig och ingen annan möjlighet till bot fanns än
operation. Även om många år kunde förflyta innan patienten dog innebar det oftast
att ”under åratal framsläpa en eländig tillvaro, ett lif som är värre än död”.167 Trots
att ovariotomin var ett riskabelt ingrepp – dödligheten låg på 66% år 1862168 mena-
de han att den inte var farligare än exempelvis en bråckoperation.169

Björkén redogjorde även för andra gynekologiska operationer, bland annat
Baker Browns så kallade ”radikala klitoridektomi” (kvinnlig könsstympning) som
bot mot onani, en ovana som ansågs kunna orsaka nedslagenhet, neuroser och epi-
lepsi.170 I bästa fall blev patienterna helt botade, i andra fall blev de åtminstone bätt-
re för en kortare tid. ”Flera af B. Browns patienter hafva sedermera blifvit gifta,
framfödt barn och lefva ett lyckligt familjelif. Alla hafva varit operatören tacksam-
ma för den tjenst han gjort dem”,171 proklamerade Björkén optimistiskt vid mitten
av 1860-talet.

Ungefär ett år senare uteslöts dock Baker Brown ur både Obstetrical Society
of London och Medical Society of London efter häftig debatt i läkarsällskapen och
de medicinska tidskrifterna med anledning av clitoridektomier som han utfört på sin
kungligt understödda Londonklinik under åren 1859–1866. I flera fall hade han
tvingat patienterna till ingreppen. Lancet upprördes över att han opererat gifta kvin-
nor utan att inhämta de äkta makarnas godkännande, samt att han opererat både
ogifta och gifta kvinnor utan att förklara innebörden av ingreppet för dem. Mycket
varierande diagnoser hade motiverat ingreppen: hysteri, ryggmärgsirritation, hu-
vudvärk, depression, förlorad aptit och olydnad, samt i fem fall önskemål om
skilsmässa efter att en ny skilsmässolag antagits år 1857. Av de förlupna kvinnorna
rapporterades samtliga efter operationen ha blivit mer medgörliga och återvänt till
sina makar.172 I detta fall är det uppenbart att ingreppen handlade om makt och kon-
troll av kvinnor, och av kvinnors sexualitet. Avsikten med att förändra kvinnors
kroppar var att förändra deras beteende.
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Genombrott: Sven Sköldberg

I december 1865 begav sig ytterligare en uppsalaläkare utomlands för att studera
obstetrik och gynekologi i allmänhet samt ovariotomier i synnerhet. Sven Sköld-
berg (1838-1872) hade tidigt mött ett interventionistiskt förhållningssätt genom sin
far, provinsialläkaren Sven Eric Sköldberg;173 och intresset för gynekologisk kirurgi
befästes ytterligare i studiemiljön, där Björkén var adjunkt från 1865. Under en nära
på årslång resa till London, Edinburgh, Dublin och Paris besökte Sköldberg Isaac
Baker Brown, Thomas Spencer Wells och Thomas Keith.174 Med dem som förebild
påbörjade han sin egen karriär. ”Mitt omdöme är och förblir, att ovariotomien är en
lysande operation”, skrev han till Svenska Läkaresällskapet i mars 1866. ”Jag
kommer aldrig att glömma det intryck, den första ovariotomi jag såg i London, hade
på mig. Det var ett af Spencer Wells fall; sjelfva operationen var en af de vanligare,
d. v. s. dess utförande var förknippadt med ej särdeles stora svårigheter, och det är
ej sjelfva operationen jag hänsyftar på, det är den syn som mötte mig, då jag två
dagar derefter besökte patienten. Hon låg leende och glad, utan tecken till feber
eller smärta, endast beklagande sig öfver hunger.”175 Sköldberg prisade England för
att man där botade kvinnosjukdomar – i länder som Sverige och Tyskland ställdes
enbart diagnos. Han var tacksam över insikten om kirurgins stora betydelse – ”Som
blifvande ’fruntimmersläkare’ inbillade jag mig att jag aldrig någonsin skulle be-
höfva ’ta till knifen.’ Hur annorlunda äro icke mina åsigter nu! Jag anser att det är
lika barnsligt att sysselsätta sig med qvinnosjukdomar utan att utöfva kirurgi, som
det vore att vara ögonläkare utan knif och dylika ’farliga’ instrumenter.”176

Sven Sköldberg kan tas som exempel på den nya tidens lyckade läkarkarriär
(bild 7). Läkarson, välutbildad och stödd och uppmuntrad av bland andra kirurgi-
professorerna Mesterton och Santesson valde han att metodiskt utforska ett ingrepp,
ovariotomin. Tillbaka i Sverige efter studieresan deltog han aktivt i diskussionerna
vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster och gav regelbundet uppskattade
anföranden.177 År 1867 disputerade han vid Uppsala universitet och erhöll docents
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 Sven Eric Sköldberg var provinsialläkare i Jönköpings distrikt. Se Johannisson (1994), 181, 193;
samt Tony Gustavsson, ”Läkaren i svärmarens hus: Den tidiga psykiatrins förhållande till Predikosjukan
och det religiösa vansinnet, 1770-1870”, opubl. D-uppsats framlagd vid institutionen för idé- och
lärdomshistoria vid Uppsala universitet ht 2000. Tony Gustavsson behandlar Sven Eric Sköldbergs för-
hållande till den s. k. predikosjukan, som han kom i kontakt med år 1841, men diskuterar inte hans ki-
rurgiska verksamhet.

174
 Sven Sköldberg föddes i Jönköping, tog studenten samt den förberedande så kallade medikofilen

(mediko-filosofie-kandidat-examen) i Uppsala; med. kand. och med. lic.(1864) vid Karolinska Institutet
samt disputerade slutligen vid Uppsala universitet (1867). Se dödsruna i SLS, 1872, 289f; Sven Sköld-
berg, ”Fall av Ovariotomi”, Hygiea, 1866, 474; samt Wolfram Kock, ”Sven Sköldberg och ovariotomi-
en: En pionjär i svensk gynekologi”, Nordisk medicinhistorisk årsbok 1983, 105.

175
 Sven Sköldberg (1838-1872), ”Bref från Dr Sköldberg”, Hygiea, 1866, 297-302; cit. 297.

176
 Ibid., 252.

177
 Se t. ex. hur han efter återkomsten från studieresan i december 1866 tillsammans med professor

Santesson föreslog att Thomas Spencer Wells och den amerikanske gynekologen James Marion Sims
skulle inväljas som utländska ledamöter av Läkaresällskapet. Även om deras inval följande januari
knappast var kontroversiellt ger det en fingervisning om den unge Sköldbergs status bland kollegerna.
SLS 4/12 1866, 297; SLS 8/1 1867, 4. Se även dödsrunan, SLS, 1872, 289f; samt Sven Sköldberg, ”Fall
av Ovariotomi”, Hygiea, 1866, 474.
    Svenska Läkaresällskapets sammankomster ägde rum varannan tisdag kl 19, följt av samkväm med
mat och dryck. Under åren 1867-1877 sammanträdde SLS i Militärsällskapets lokal p.g.a. ombyggnad av
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grad på avhandlingen Om ovariotomiens tidigare historia i England och Amerika
och operationens nuvarande ståndpunkt.178 Avhandlingen kan läsas både som pro-
gramförklaring och som presentation av hans mål, att introducera ingreppet i Sveri-
ge. Sköldbergs avsikt lyckades. Av de 30 ovariotomier han själv skulle komma att
utföra slutade endast fyra med dödlig utgång för patienten, och han sägs med dessa
dryga 13 % ha haft den lägsta mortaliteten i världen.179 Från år 1866 och till sin död
år 1872 författade han med utgångspunkt framförallt i sina egna operationer flerta-
let av de längre artiklarna om ovariotomier i Hygiea och Svenska Läkaresällskapets
förhandlingar.180 Statistiska uppgifter ansågs vara viktiga värdemätare på ett in-
grepps framgång, och Sköldberg framlade liksom sina brittiska förebilder egen sta-
tistik.181

När Sköldberg år 1866 utförde sin första ovariotomi i Sverige gavs detta stor
uppmärksamhet. Vid operationen fanns sju intresserade läkare och en framstående
instrumenttillverkare, Albert Stille, i publiken.182 Efteråt föredrog Sköldberg fallet
vid en tisdagssammankomst och fick omgående en artikel publicerad i Hygiea. Pa-
tienten, en 30-årig kokerska på stockholmskrogen Piperska Muren vid namn Ma-

                                                                                                                                   
de egna lokalerna på Jakobsgatan 19. Se Lennmalm, Svenska Läkaresällskapets historia, 1808-1908,
345-347, 386

178
 Avhandlingen fick en mycket positiv recension av John Björkén i Hygiea, 1868, 181-186.

179
 Kock, ”Sven Sköldberg och ovariotomien ”, 114.

180
 Sven Sköldberg, ”Ovariotomier”, SLS, 1868, 158f. För Sköldbergs utländska referat, se t. ex. SLS

1867, 215; för hans egna fallbeskrivningar se t. ex. ”Fall af Ovariotomi VIII” i Hygiea 1869, 316ff.
181

 Sven Sköldberg, ”Statistik af ovariotomier”, SLS 12/10 1869, 234; ”Ovariotomier”, Hygiea 1872,
519-526. Av fallen 21-30 tillfrisknade 9, medan en avlidit. Sköldberg inrapporterade även ”Statistik
öfver Spencer Wells sednare 100 ovariotomier”, SLS 24/8 1869, 192f; samt ”Keith: Serie af 50 ovario-
tomier”, SLS 22/11 1870, 320f.
    Andra läkare, som Netzel och August Falck, den senare sjukhusläkare i Malmö, följde med statistiska
bidrag från egna serier av ovariotomier. Se Wilhelm Netzel, ”Svensk kasuistik. Fall af Ovariotomi (3
st)”, Hygiea 1871, 127-135; August Falck, ”Svensk kasuistik. Bidrag till ovariotomiernas statistik (I)”,
Hygiea 1871, 584-601; ”Svensk kasuistik. Bidrag till ovariotomiernas statistik (II)”, Hygiea 1872, 296-
309.
    Om tidens vurm för statistik, se Theodor M. Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in
Science and Public Life (Princeton, 1995); Per Wisselgren, Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen,
den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-1920 (Stockholm/Stehag), t. ex. 162-209;
Henrik Höjer, Svenska siffror: Nationell integration och identifikation genom statistik 1800-1870 (He-
demora, 2001); samt Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det
sociala vid 1800-talets mitt (Hedemora, 2003), 88-113.

182
 Fabrikören Albert Stille kom att närvara vid fler av Sköldbergs ovariotomier. År 1868 blev han

först att som icke läkare förlänas hedersbeviset att inväljas i Svenska Läkaresällskapet. Se Svenska män
och kvinnor och Ernst Tengwall, Aktiebolaget Stille-Werner (1941); samt Lotta Holme, Konsten att göra
barn raka: Ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920 (Stockholm, 1996), 134ff. Se även Sköldberg,
”Fall av Ovariotomi III”, Hygiea, 1867, 479; ”Fall av Ovariotomi VIII”, Hygiea, 1869, 316. Jfr Kock,
”Genombrottstiden i svensk kirurgi 1880 – 1920”, 41f.
    En av de återkommande åskådarna vid senare tillfällen var Wilhelm Netzel, som själv började utföra
ingreppet år 1869. Se Westermark (1910), speciellt sid. 157f. Jfr Sven Sköldberg, ”Fall av Ovariotomi
VI”, Hygiea, 1868, 369ff; ”Fall av Ovariotomi VII”, Hygiea, 1868, 371f; ”Fall av Ovariotomi VIII”,
Hygiea, 1869, 316ff. Se även Netzel, ”Ovarialcysta”, SLS 12/8 1873, 198ff; ”Tio ovariotomier”, SLS
3/11 1874, 292f; ”Om ovarialtumörer och ovariotomi”, Hygiea 1874, 39-56; samt ”13 ovariotomier
utförda under 1874”, Hygiea 1875, 201-209.
    Sven Sköldbergs ovariotomier, inte minst den första, skrevs snabbt in i disciplinens egen historie-
skrivning. Se t. ex. K Emil Bovin, ”Till professor Wilhelm Netzels minne”; Allmänna svenska läkartid-
ningen, 1916, 3, där även Sköldberg hedras; liksom Elis Essen-Möller, ”Wilhelm Netzel”, Allmänna
Svenska läkartidningen, 1914: 7, 154.
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thilda Charlotta Sjöbeck, hade en månad tidigare intagits på Serafimerlasarettet med
kraftiga smärtor och svullnad i buken, och då fått diagnosen cysta på vänster ägg-
stock. Enligt hennes läkare var enda möjligheten till full hälsa ovariotomi, ”hvarpå
hon beredvilligt ingick, fastän vådan af denna operation blifvit tydligt framställd för
henne.”183 Eftersom de stora sjukhusen ansågs vara riskabla ur smittosynpunkt sam-
tidigt som meningarna var delade om hur smitta spreds flyttades hon till Sköldbergs
bostad på Wahrendorfsgatan 3 i Stockholm.184 Sköldberg ansåg det för bevisat att
”gifterna” kunde ”transporteras med läkaren likaväl som med sköterskor, svampar,
instrumenter och dylikt.”185 Själv valde han att endast använda ”helt och hållet nya
svampar, bandage-artiklar etc. […]. Instrumenterna voro äfvenledes till största de-
len nya, och de gamla hade underkastats en noggrann rengöring och upphettning.”186

Efter undersökning och tappning av cystan utfördes operationen i början av novem-
ber. Större delen av cystan avlägsnades, men operationen komplicerades av att
Mathilda Charlotta Sjöbeck till följd av kloroformen besvärades av svåra kräkning-
ar. Två veckor senare överfördes hon till det så kallade Diakoniss-Sjukhuset.187 Ef-
ter en period av försämring rapporterades hon i januari 1867 vara återställd. Även i
Sköldbergs statistik från sommaren 1868 räknas hon som tillfrisknad.188

Efter Sköldbergs andra ovariotomi lyckönskades han i Läkaresällskapet till
framgången ”med denna inom Sverige hittills temligen sällsynta operationen”.189

 Nu
började även andra läkare att utföra ovariotomier och rapportera in dem till Läkare-
sällskapet. I januari år 1867 opererade professor Rossander en 19-årig kvinna med
biträde av Sköldberg. I publiken befann sig bland andra livmedikus Dan Vincent
Lundberg. Patienten avled följande dag. Rossanders utförliga skildring av händelse-
förloppet avslutas med ett beklagande av utgången, men med försvar av ingreppet –
”trots min hittills sorgliga erfarenhet anser jag ovariotomien vara fullt berättigad i
alla de fall, der man ej på förhand kan med säkerhet sluta till komplikationer, som
äro alltför svåra eller oöfvervinnerliga. Olyckligtvis låter en diagnos i thy fall sällan
med säkerhet göra sig förrän buken blifvit öppnad och tumören direkt tillgänglig för
undersökning.”190
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 Sven Sköldberg, ”Fall av Ovariotomi”, Hygiea, 1866, 473. Denna ovariotomi har anförts som den
första i Sverige. Se Frans Westermark, ”Obstetrisk-gynekologiska kliniken”, i Karolinska Mediko-
Kirurgiska Institutets Historia (Stockholm, 1910), 19; samt Nordisk familjebok 1914.

184
 SLS, 1866, 244. Den antiseptiska kunskapen, eller ”Listerismen”, utvecklades först på 1870- och

80-talet, men det dröjde innan konsesnus nåddes om teori och metod. Moscucci, The Science of Woman,
153.

185
 Sköldberg, Om Ovariotomiens…, 94. Vissa läkare var mycket nonchalanta beträffande sin egen

hygien samtidigt som de beskyllde barnmorskor för att vara smittspridare. Sköldberg kände till ett fall
där den assisterande läkaren kommit direkt från obduktions- till operationsbordet, och menade att det då
inte var att förundras över att patienten avled till följd av infektion.

186
 Sköldberg, Hygiea, 1866, 474. Jfr med Om Ovariotomiens…, 98f.

187
 Sköldberg, ”Fall av Ovariotomi”, Hygiea, 1866, 97ff.

188
 SLS, 1868, 158.

189
 Sköldberg, ”Fall af Ovariotomi II”, Hygiea, 1867, 97ff; SLS, 1867, 4. Gratulationerna framfördes

av professor Santesson och ordföranden.
190

 Carl J. Rossander och Axel Key, ”Fall af Ovariotomi”, SLS 1867, 200-206. Det är oklart om både
Rossander och Key opererade, möjligen var Key enbart delaktig i rapporteringen av fallet vid förhand-
lingarna.
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Efter disputationen arbetade Sven Sköldberg som amanuens i obstetrik och
gynekologi för professor Anders Anderson vid Karolinska Institutet samt i sin egen
praktik. Hans renommé hade spridits även till grannländerna, och på hösten 1869
inbjöds Sköldberg att utföra en ovariotomi i Finland. Patienten överlevde och ope-
rationen noterades som Finlands första lyckade ovariotomi.191

Så småningom började även stads- och lasarettsläkare runt om i Sverige att
pröva på ingreppet ovariotomi. Stadsläkaren i Askersund redovisade två lyckade
operationer, den första med assistans av Santesson. Efter den andra operationen, av
en gift 19-årig kvinna, översände han en redogörelse samt preparatet med cystan till
Läkaresällskapet i Stockholm.192 Tveklöst bidrog de publicerade skildringarna av
ovariotomier till ingreppets spridning. En lasarettsläkare i Linköping insände i ja-
nuari år 1868 en ovarialtumör tillsammans med en skriftlig redogörelse till läkare-
sällskapet. Professor Key gav sammankomsternas deltagare en detaljerad
beskrivning av cystan och läste upp fallbeskrivningen.193 Den 45-åriga gifta kvin-
nan, som genomgått 6 förlossningar, led av en stor tumör. Vid första läkarbesöket
hade hon magrat kraftigt men annars varit vid relativt god hälsa. Då läkaren före-
slog ovariotomi som enda möjliga bot gick hon med på det, och operationen
genomfördes tidigt i november 1867. Patienten befann sig ännu på lasarettet efter-
som såret inte läkte. Efter att noggrant ha beskrivit hela operationen skildrade han
avslutningsvis sin första tvekan att operera. Han hade aldrig sett någon ovariotomi
utföras, men hade läst Sköldbergs avhandling och skildringar av ovariotomier i Hy-
giea, Upsala läkareförenings förhandlingar och i Hospitalstidene. Sköldbergs av-
handling hade gett honom mod och vägledning när han hade ansett sig förpliktigad
att operera: patienten ”var en fattig meddellös qvinna från landsorten, som icke
kunde hafva råd eller utsigt att komma till hufvudstaden, för att af mera vand ope-
ratör befrias från sin sjukdom.”194 Läkaren utförde senare fler ovariotomier och
började även att delta vid sammankomsterna i Stockholm.195 Genom att det gemen-
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 Axel R. Limnell, Patologisk-anatomiska och kliniska studier öfver ovarialtumörer (Helsingfors,
1898), 247. Den allra första ovaritomin, dock med dödlig utgång, gjordes emellertid redan i februari år
1849 av C. von Haartman (d. 1887), som då var underläkare vid Allmänna Hospitalet i Helsingfors. von
Haartman blev bekant med ingreppet ovariotomi då han året dessförinnan tjänstgjorde i London. Senare
gjorde han en strålande karriär både som livmedikus vid Kejserliga hovet i St Petersburg och som efter-
sökt gynekolog. Limnell kallar honom för Finlands mest bemärkte läkare, Limnell, 243. Om den kirur-
giska gynekologin i Finland mellan 1870 och 1890, se även Gustaf Heinricius, Obstetrikens och
gynäkologiens historia i Finland under 18de och 19de århundradet (Helsingfors, 1903), 419-432.

192
 Otto Torstensson, ”Fall af Ovariotomi”, SLS 1867, 130; 349-353. Se även dr Henning Norden-

ströms (provincialläkare i Värnamo distrikt) redogörelse ”Ovariotomi med olycklig utgång”, SLS 1868,
122-126; och J. W. von Döbeln, ”Fall af Ovariotomi”, Hygiea 1869: 131ff; Ernst Salén, ”Fall af Ovari-
otomi”, Hygiea 1869, 311-316; A. Lénström, Härnösand, ”Fall af Ovariotomi”, Hygiea 1869, 444-447;
”Ovariotomi med framgång förrättad af Dr v. Döbeln”, SLS 1869, 25; ”Wiedberg: Ovariotomi”, SLS
25/10 1870, 288ff (Anders Joachim Adolf Wiedberg var stads- och regementsläkare i Mariefred); samt
dr. Ljungberg, ”Fall af ovariotomi”, SLS 1870, 318ff. (Denne Ljungberg skulle möjligen kunna vara
militär- och fängelseläkaren Bror Gustaf Adolf L., utexaminerad från KI 1867; eller provinsialläkaren
Carl Alfred Yngve L., utexaminerad i Uppsala 1867.)

193
 Ludvig Åman, ”Ovariotomi”, Hygiea,1868, 52-59.

194
 Ibid., 58.

195
 Åman, ”Fall af icke afslutad ovariotomi”, SLS 1868, 78f. Året därpå hänvisade även en dr Leyer

(troligen Jesper Gustaf Ernst Leijer (f. 1823), regements-, hospitals- och lasarettsläkare) direkt till
Sköldbergs arbeten som kunskaps- och inspirationskälla. Patienten, en 43-årig änka, var mycket svag
och avled efter det ingrepp som hon själv hade önskat få utfört. Leyer hade tvekat innan, men ansåg att
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samma intresset för ovariotomin sammanförde läkare runt om i landet fyllde in-
greppet även en professionell, social funktion. Med en vulgäralkemisk bild skulle
patienternas svulstangripna äggstockar kunna liknas vid prima materia (cancer)
som vid läkaresällskapets sammankomst (preparerad och presenterad i glasburk)
omvandlades till guld och förgyllande läkarens karriär.

Efter några år av intensiv rapportering av utförda ovariotomier tycks intresset
tillfälligtvis ha avtagit år 1870. Överhuvudtaget skrevs relativt lite om gynekologi i
Hygiea och Förhandlingarna under det året. Kanske kan detta betraktas som en
indikation på att gynekologin nu hade börjat stabiliseras som fält – året dessförin-
nan hade världens första gynekologiska tidskrift bildats, Journal of the Gynaecolo-
gical Society of Boston196 – och att ovariotomin redan tycktes etablerad som en
viktig del i den gynekologiska kanon. Sven Sköldberg hade nu börjat närma sig
andra gynekologiska frågor än dem gällande äggstockscancer och ovariotomier,
dels angående behandling och diagnos av den ”ulcerativa katarren i cervix uteri”,
det vill säga ungefär ’sårig katarr på livmoderhalsen’, dels angående den så kallade
livmodermassagen. Han tycks alltså ha överflyttat sitt intresse från äggstockar till
livmoder – något som mötte en hel del kritik.197

När Sven Sköldberg hösten 1872 plötsligt avled vid 34 års ålder anmälde Lä-
karesällskapet i hans dödsruna förlusten av en av sina mest verksamma medlem-
mar, vars livsuppgift varit gynekologi och ingreppet ovariotomi. ”Flertalet af
Sällskapets medlemmar erinrar sig den innerliga öfvertygelse och den liflighet
hvarmed Sköldberg förfäktade sina åsigter om denna operation, huru skickligt och
lyckligt han utförde densamma, hur troget han till och med i sitt eget hem vårdade
dessa patienter och framförallt huru gerna han lärde ut sin konst.”198

                                                                                                                                   
han ”ej kunde göra henne större skada än att med några veckor förkorta ett qvalfullt lif, men deremot
efter läsningen af de underbara operationsberättelser, som Doctor Sköldbergs brochure innehåller, inga-
lunda tilltrodde mig bedöma de mägtiga fördelarne.” Dr Leyer, ”Ovariotomi”, SLS 1869, 129-133, cit.
130. Också Leyer sände in preparatet med cystan till SLS, där det uppvisades av Key och diskuterades
av Sköldberg.

196
 SLS, 1869, 277f. Från år 1877 till 1893 utgavs den nordiska tidskriften Gynekologiske og obstetri-

ciske meddelelser, med sätet förlagt till Köpenhamn. I början av 1920-talet utkom Acta gynecologica
scandinavica, följd av Acta obstetricia et gynecologica scandinavica.

197
 Se Sven Sköldberg, ”Om behandlingen af ulcerativ katarr i cervix uteri”, i Nordiskt medicinskt ar-

kiv, 1: 1869: 9; samt ”Resultaterna af den ulcerativa katarrens i Cervix uteri behandling med zink-alun-
stänger”, SLS, 1 mars, 1870, 71f. Den följande diskussionen fortsatte även vid sammankomsterna 8 samt
15 mars: ”Diskussion om katarrer i Cervix uteri”, SLS, 1870, 79ff; samt Anders Anderson, ”Diagnosen
och behandlingen af den ulcerativa katarren i Cervix uteri”, SLS, 1870, 92-98. I det sistnämnda inlägget
avfärdar Anders Anderson, annars känd för sitt lugn och saktmod, i mycket irriterade ordalag Sköldbergs
teorier.
     Mot slutet av sitt liv hade Sköldberg börjat undersöka nyttan av major Thure Brandts livmodermassa-
ge, men hann inte fullfölja detta projekt. Om Sköldbergs intresse för massagebehandling, se Thure
Brandt, ex. Gymnastiken såsom botemedel mot qvinliga underlifssjukdomar jemte strödda anteckningar i
allmän sjukgymnastik (Stockholm, 1884), 280-284; eller Die Bewegungscur als Heilmittel gegen Weibli-
che sog. Unterleibsleiden und Prolapsen: Anzeichungen seit dem Jahre 1861 (Stockholm, 1877), 78f;
eller Axel Otto Lindfors, ”Några ord om Thure Brandts metod och de svenske läkarne”, ULF, 1895-
1896, 222.

198
 SLS 22/10 1872, 289f. Senare hyllade även Thure Brandt honom: ”Doktor Sköldberg afled den 22

Oktober 1872. Hans offentliga verksamhet slutade således med, att han fästade hrr läkares uppmärksam-
het på min beh:s-metod. /Ära öfver hans minne!”
    Om Sköldbergs intresse för massagebehandling, se Thure Brandt, ex. Gymnastiken såsom botemedel
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Sven Sköldbergs minne levde vidare. Han gick till historien som skicklig och
samvetsgrann ovariotomist – och hans karriär blev normbildande för efterföljande
yrkesbröder.

Bild 7. Sven Sköldberg (1838-1872), tidigt framgångsrik ovariotomist.

                                                                                                                                   
mot qvinliga underlifssjukdomar jemte strödda anteckningar i allmän sjukgymnastik (Stockholm, 1884),
284.
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Kapitel 2
DEN FÖRSTE PROFESSORN: ANDERS ANDERSON

En tempelbyggnad finnes, det må vi säga tryggt,
som ej sin like har bland jordens tempel,
ty Herren själf den murat och hvalf och gångar byggt
och på dess panna satt sin egen stämpel;
vi dag från dag med undran det templets yttre se,
hur månde sådan boning sig i det inre te,
där outgrundlig lifvets präst sig döljer?
Han där sin stilla mässa i afstängd ro begår,
och ingen stig till koret fram oss leder,
den skygge gäst där inne ej omildt störas får,
och blott för lykta dörrar tyst han beder:
men när hans gudstjänst slutat, då ringer det till din,
då kommer du emot oss och bjuder oss ditin,
och andaktsfull din unga tropp dig följer.199

*

Hvem var den unga, som står här på bår?
I hemmets värld, där kvinnans ära blommar,
där var hon solen i den milda vår,
där var hon skuggan i den varma sommar.200

Dikt…
Dessa verser inleder Anders Andersons dikter ”Ett jubileum på anatomisalen” från
revolutionsåret 1848; och ”Hvem var hon?” från 1851, året för det industriella ge-
nombrottet vid världsutställningen i London. Den förstnämnda, som skrevs innan
den kirurgiska gynekologins genombrott, tillägnades Anders Retzius, professor i
anatomi och föreståndare för Karolinska Institutet; den andra minnet av Margareta
Lovén, dotter till professor Nils Henrik Lovén samt trolovad till medicine doktor
Alexander Hartelius.201 I verserna möts läkarvetenskapens och poesins världar, inte
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 Anders Anderson, ur ”Ett jubileum på anatomisalen”, vers 1 och 2 av 5, i Anders Anderson, Dik-

ter, tal och minnesteckningar m. m., ed. Gustaf Ljungren (Stockholm, 1893), 81.
200

 Anders Anderson, ur ”Hvem var hon?” (1851), vers 1 av 6, i Dikter, tal och minnesteckningar, 68.
201

 Alexander Hartelius, f. 1813, anatom och obstetriker, blev med. lic. i Lund år 1863, docent i ana-
tomi år 1845 samt hedersdoktor år 1868. Sju år efter Margareta Lovéns död gifte han sig med hennes
syster Hedvig Elisabeth (1838-1866). Paret fick fyra barn, varav den ena dottern dog vid 10 månaders
ålder. Hedvig Elisabeth avled knappa två månader efter sonens födelse, strax innan hon skulle ha fyllt 28
år.
    Alexander Hartelius yngre halvbror, Truls Johan, f. 1818, som jag återkommer till i avsnittet om liv-
modermassage längre fram i detta kapitel, utbildade sig först vid Gymnastiska Central-institutet i Stock-
holm, senare till läkare i Lund även han, där han blev med. kand. år 1854, med. lic. 1857, med. dr. 1858,
samt legitimerad läkare år 1861. Om bröderna Hartelius, se Sveriges Läkare-Historia (1873), 307ff.
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minst förenade genom författarens könskomplementära föreställningsvärld. I ”Ett
jubileum på anatomisalen” skildrar Anderson den levande människokroppen som
ett helgat guds tempel; den döda som ett anatomins, där de mänskliga kvarlevorna
står beredda att ta emot anatomiprofessor Retzius och dennes läkarstudenter i ve-
tenskapens namn. Retzius framträder som en medicinens präst, som i Guds närhet
inviger de manliga studenterna i livets och dödens mysterium. I ”Hvem var hon?”
är det istället kvarlevorna efter den unga Margareta Lovén läsaren möter, hon som
en gång var blommande och mild, men som nu ligger död på båren framför läkarens
ögon – och eventuellt framför hans knivar och skalpeller.

Författaren, smålandsbördige Anders Anderson (1822-1892) var Sveriges
förste professor i ämnet obstetrik och gynekologi, men han var också tillfällighets-
diktare och skald. Fadern var komminister och senare kyrkoherde, modern dotter
till dennes ämbetsföreträdare. Anders Anderson och hans äldre bror Johan, senare
biskop i Växjö, studerade i Lund under studentskandinavismens dagar. Tillsam-
mans utgav de år 1843 diktsamlingen Öfningar att formera våra pennor. Året därpå
erhöll Anders Anderson en teologisk examen. År 1846 började han på nytt att stu-
dera, denna gång i avsikt att bli läkare. År 1852 blev han medicine kandidat i Lund,
1855 medicine licentiat vid Karolinska Institutet och 1857 dessutom kirurgie ma-
gister vid samma institut, där han sedan 1852 dessutom varit t. f. prosektor och hade
en beskyddare i den i dikten ovan besjungne Anders Retzius.202 Efter studierna ar-
betade Anders Anderson bland annat som amanuens vid Serafimerlasarettet för
anatomen Retzius och medicinaren Pehr Henrik Malmsten; därefter som adjunkt i
obstetrik vid KI. År 1859 tilldelades han ett resestipendium för en längre studieresa
i obstetrik och gynekologi, varpå han spenderade nio månader i Wien, ett halvår i
Paris, samt även besökte Prag och Würtsburg.203 Våren 1863 disputerade han i Lund
på avhandlingen Om lifmodersblödningar efter förlossningar och efter barnsängar,
som han erhöll doktorsgraden för. Samma år utnämndes han till föreståndare i ob-
stetrik vid Karolinska Institutet, och redan året därpå, den sjätte augusti 1864, till-
trädde han den nyinrättade professuren i obstetrik och gynekologi (bild 8).204

                                                            
202

 Anderson skrev ytterligare en hyllning till Anders Retzius i samband med invigningen av en byst
föreställande honom på KI år 1863; likaså skrev han Retzius levnadsteckning för Svenska akademin.
Båda finns återgivna i i Anderson, Dikter, tal och minnesteckningar, 88-91; samt 246-300.
    Som kuriosa kan i sammanhanget nämnas att även Otto Lindfors, sedermera den förste att år 1893
tillträda Uppsala universitets professur i obstetrik och gynekologi, skrev en hyllningsdikt till Retzius i
samband med 100-årsdagen av dennes födelse den 13 oktober 1896. Se Axel Otto Lindfors, ”Till minnet
af Anders Retzius”, återgiven i Sägner och Bilder: En samling dikter (Stockholm, 1898), 105ff.

203
 Se Anders Anderson, ”Om de medicinska klinikerna och de medicinska vetenskapliga förhållan-

dena i Wien och Paris (bref till A. Retzius och P. H. Malmsten)”, Hygiea, vol 22, 1860, 488ff, 564-567,
607-613; samt Hygiea, vol 23, 1861, 126ff; och SLF, 1861, 52-56. De publicerade brevens titel är emel-
lertid något missvisande, eftersom de skrevs från Wien och Hamburg. I det sistnämnda brevet beklagar
Anderson att han inte haft möjlighet att stanna längre i det intressanta Paris, vars ’hospitaler’ enligt ho-
nom visade prov på en långt större terapeutisk aktivitet än vad klinikerna i Wien gjort.

204
 Se Sveriges Läkare-Historia (1886), 16f; Gustaf Ljungren, ”Lefnadsteckning”, i Anderson, Dikter,

tal och minnesteckningar, 1-8; samt Wilhelm Netzel, ”Anders Anderson”, Hygiea, 1892: II, 359f.
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Bild 8. Anders Anderson (1822-1892), den förste svenske professorn i ämneskombinationen
obstetrik och gynekologi. Anderson liknade i sin doktorsavhandling den svårutforskade liv-
modern vid Nilflodens källor och sig själv vid en upptäcktsresande.

Dessförinnan hade den av kvinnomedicin intresserade militär- och fängelselä-
karen Johan Gustaf Theodor Schagerström öppnat en liten gynekologisk klinik vid
Serafimerlasarettet, bestående av en sal med sex bäddar. När Anderson blev profes-
sor tog han över Schagerströms klinik.205

År 1866 ingick Anders Anderson äktenskap med Hilma Johanna Kristina
Bäckström, dotter till ett författande amiralitetskamarråd, tillika syster till en frånli-
den skald. År 1868 föddes dottern Elin Johanna Sofia Christina. Om det andersons-
ka familjelivet i Stockholm skrev en levnadstecknare att ”Detta hem, som af
husmoderns älskvärdhet och musikaliska talang fick ett ökadt behag, bjöd honom
en efter dagens ansträngningar angenäm och efterlängtad hvila.”206 Och uppenbarli-
gen även ro att fortsätta med sitt diktande – våren 1875 blev Anders Anderson in-
vald i Svenska akademin.207 När Anderson år 1887 fyllde 65 valde han att gå i
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 Kock, ”Glimpses into the history of obstetrics and gynecology in Stockholm”, 494f.
    Theodor Schagerström (1818-1889) blev färdig läkare revolutionsåret 1848 och hade redan dessförin-
nan verkat som militär- samt brunnsläkare. Olika befattningar som militärläkare följdes från 1850- och
60-talen av befattningar som fängelseläkare samt vid Fångvårdsstyrelsen. År 1858 tillbringade Schager-
ström sex månaders studier hos den berömde obstetrikern och gynekologen Scanzoni i Würzburg, dit
han återvände 1860 och 1863. Se Sveriges Läkare-Historia (1876), 686ff; samt Svenska Läkaresällska-
pet 1808-1908 (Stockholm, 1909), 139.

206
 Gustaf Ljungren, ”Lefnadsteckning”, i Anderson, Dikter, tal och minnesteckningar, 13.

207
 Ibid., 11. Anderson erhöll en hel del fina utmärkelser under sitt liv. År 1871 blev han Riddare av

Nordstjärneorden, år 1882 Kommendör av densamma. Ibid., 12.
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pension för att få mer tid att ägna sig åt sina dikter. Två år därefter utgavs samling-
en Dikter.208

I Andersons prosa och poesi kan man urskilja två återkommande teman, näm-
ligen hyllningar till Kvinnan (ofta även som allegori för Naturen/Vetenskapen)
samt det manliga kamrat- eller brödraskapet. I essän ”Studentlifvet i Lund förr och
nu” skriver Anderson år 1854 drömmande:

Och detta kamratlif! Sådant som bland studenter uppenbarar det sig ingenstä-
des. En kamratring där är ett bolag, där en är för alla och alla för en. Det ge-
nomandas af en ständig vårluft. Den sväfvar som en olymp högt öfver lifvets
prosa och allvar. Öfver hufvud blir just med lifvets så kallade allvar aldrigt
riktigt allvar.209

Vid tiden för denna essä, liksom under Andersons studier i Lund, var studenter – i
likhet med läkare – uteslutande av manligt kön. Men även Kvinnan är som sagt ett
ofta återkommande tema i Andersons skriftställarskap både som drömbild, lockelse,
hot eller metafor, alternativt objekt, för vetenskapen. I dikten ”En hyllning”, ställd
till ’den förmätna längtan’, tycks flera av dessa aspekter smälta samman i ett enda
’Du’:

Du lofvar hvarken lycka eller ära,
du tänder åtrå, som du ej kan släcka,
du vårdar dig ej om det som är nära,
och det du söker kan du inte räcka.
Din hand är tom och svag din arm syns vara,
du lär ej gälla mycket just bland svärden:
hur fick du denna makt, den underbara,
som lagt för dina fötter hela verlden?
Mot forskningen du ler ur visdomsbrunnen,
för dikten syns du på hvart gullmoln gunga:
hvad hjelper att förneka dig med munnen,
när hjertat talar med en annan tunga?
- - -
Så länge Södern är så långt från Norden
och haf och berg det vida afstånd fylla,
så länge himmeln hänger öfver jorden
så hög, så fjärran måste jag dig hylla.210
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 Ibid., 13.
209

 Essän ”Studentlifvet i Lund förr och nu” finns återgiven i Anderson, Dikter, tal och minnesteck-
ningar, 172-191; cit. 174. Jfr t. ex. med vers ett i Andersons ”Hälsningssång från Lundagård till Upsalas
och Kristianias studenter”, skriven till studentmötet i Lund år 1845: ”Här, I bröder, är det rätta stället/ för
vårt handslag, fast som själfva fjället,/ här vi bo, här är vår högtidssal;/ våren smyckar den med egna
händer/ hvarje sång han hit tillbaka vänder/ från den södra jord, från Tempes dal.” Ibid., 21.

210
 Anderson, Dikter, tal och minnesteckningar, 130f. För en dikt till den svekfulla kvinnan, se exem-

pelvis ”En uppsägelse”, Ibid., 125-129; eller den chevalereska ”Till Lunds damer med anledning af en af
dem till Studentföreningen skänkt broderad matta” (1851), Ibid., 41f.
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…och verklighet?
Vänder vi oss så till Andersons vetenskapliga texter – vilka som hans efterträdare
Wilhelm Netzel påpekade var få – så rymmer de paralleller till dikternas könskom-
plementtära föreställningsvärld.

Andersons avhandling från 1863 inleds med en diskussion om det märkliga
men samtidigt ändamålsenliga i det faktum att læsiones continui (här ung. ’åter-
kommande blödningar’) som vanligen är något patologiskt för ”människan” men
för Kvinnan ändå är fysiologiskt normalt, allt från det mödomshinnan brister till
menstruation och förlossning. ”Det är som ville naturen med ett betydelsefullt drag
visa, att den i generationen icke längre aktar individet såsom sådant, utan afser
slägtet”,211 skriver Anderson, i ett resonemang som tydligt visar att Mannen är det
normalmedicinska exemplet (jfr bild 21). Det är ”som om den enskilda tillvarons
integritet icke kunde här påräkna något större afseende, än om den vore ställd gent
emot en fremmande, en fiendtlig makt.”212 I den följande diskussionen om behand-
ling av livmoderblödningar till följd av förlossning fortsätter Anderson att förund-
ras över kvinnokroppens närhet till det patologiska:

Och smärtor, som öfverallt annars äro den sjuka naturens jämmerrop, beled-
saga här en den kraftigaste, mäktigast framträdande lifsprocess, födsloakten;
smärtor, större än några, men fortare glömda, fullständigare och ögonblickli-
gare försvunna än några.

Ingenstädes är väl rågången vanskligare att uppdraga mellan det physio-
logiska gebitet och det pathologiska än i fråga om uterinblödningar; och det
vill synas, som kunde häraf uppstå en svårighet för ämnets vederbörliga be-
gränsning, då nemligen afsigten är att göra detta symtom till föremål för be-
traktelse, för så vidt det i sitt uppträdande måste anses som abnormt.213

1860-tal: Gynekologen som upptäcktsresande…

Många av tidens läkare refererade till denna förmenta närhet mellan normalt och
patologiskt som utmärkande för kvinnokroppen, vilket jag har anledning att åter-
komma till. Anders Anderson var relativt subtil när han betonade svårigheten att
ifråga om just de patologiska livmoderblödningarna veta vad de var symtom på:

Inom den gynäkologiska praxis är sålunda lifmoderblödning ett af de allra
frequentaste symtomerna och ofta det enda, som öfverklagas; men i och för
sig kan det annonsera närvaron af snart sagdt hvilken som helst af de sjukliga
förändringar, hvarpå detta organ är så rikt, från och med läge- och formfö-
rändringarne, de katarrala affectionerna af olika grader och utbredning, ända
till nybildningarne af nästan alla slag, så att det, som bekant, icke alltid är en
lätt eller ens lösbar uppgift att hänföra detta symtom till dess grund, att spåra
denna våg ända ifrån källan, då dessa äro så många och dertill, såsom Nilen,
icke alla noga kända.214
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 Anders Anderson, Om lifmoderblödningar efter förlossningen och under barnsängen (Lund,
1863), 1.
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 Ibid.

213
 Ibid. Kursiv. i orig.
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 Ibid., 2.
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Liksom Anders Anderson i sin diktning har beskrivit Kvinnan, framställer han i
avhandlingen livmodern som en gåta för den manlige läkaren att lösa.215 Kvinnan är
Nilen, den exotiska och svårgenomträngliga terräng som gynekologen likt en upp-
täcksresande måste bana sig väg genom om han senare ska kunna kartlägga den.

Att han använde Nilen som metafor för Kvinnan och upptäcktsresanden för
gynekologen var ingen tillfällighet. Då Anderson publicerade sin avhandling var
upptäcktsresor på Nilen högaktuella: den engelske officeren och upptäcktsresanden
John Hanning Speke hade i samband med en resa föregående sommar hävdat att
han i Victoriasjön funnit Nilens källa. Detta motsades av konkurrerande upptäckts-
resanden som hävdade att källan var Tanganjikasjön, varpå John Speke företog en
andra resa. Redan innan avresan hann han dock erkännas som ”Nilkällornas upp-
täckare” (bild 9-10).216 Där Sigmund Freud senare skulle likna Kvinnan vid ”den
mörka kontinenten” (det vill säga Afrika) samt sig själv vid en gynekolog i syfte att
tillskriva sig professionell status liknade sig alltså Anders Anderson år 1863 vid
upptäcktsresanden som John Speke, med kvinnokroppen som sin Nilflod.217

I och med att läkaren ännu alltid var man motsvarade konstellationen kvinno-
läkare – patient den dikotoma könskonstellationen man–kvinna. Att kön är en viktig
skillnad inom inte minst gynekologins kunskapsproduktion och vetenskapande in-
går i dess premisser. Vid sidan av kön är klass ytterligare en faktor som påverkar
relationerna både mellan och inom kategorierna gynekolog och patient, vilket jag
kommer att återvända till. Ännu en kategori, som jag dock inte behandlar närmare i
det följande, är etnicitet.218 Med liknelsen vid upptäcktsresor signalerade Anderson
dess betydelse ovanligt tydligt. Upptäcktsresorna skulle kunna sägas utgöra exem-
pel på en form av kunskapsutövande som var emblematiskt för det senare 1800-
talets forskning. Åtskillnaden av subjekt och objekt befinner sig i centrum för denna
vetenskaplighet: utifrån sin förment objektiva position ska forskaren/subjektet un-
dersöka objektet/det Andra. Även om etniska skillnader möjligen var mer centrala
för en engelsk upptäcktsresande än en svensk gynekolog på 1860-talet så ingick de
ändå i gemensamma föreställningar om vetenskaplighet. Det var inifrån vad som
skulle kunna formuleras som ”den svenska” (eller tyska, engelska, franska etc.)
”vithetens” privilegierade position som gynekologins och andra moderna väster-
ländska vetenskapers etablerades. Kunskapsproduktionens förhållande mellan sub-
jekt och objekt tenderar att vara hierarkisk. Som jag avser att visa i det följande är
det möjligt att tillskansa en verksamhet status genom att likna den vid något redan
framgångsrikt och etablerat (ett inkluderande). Detta kan emellertid också göras
omvänt, genom att markera avstånd till något med lägre status. Det var till denna
tradition som gynekologin slöt sig. Kanske är det framförallt vid de relativt fåtaliga

                                                            
215

 Se t. ex. dikten ”En uppsägelse” i Anderson, Dikter, tal och minnesteckningar, 125-129, där be-
rättarjaget möter – och till sist genomskådar och lämnar – en gåtfull och gäckande kvinna.
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 Jfr Nordisk familjebok (Stockholm, 1917), 624f om Speke. Se även John Hanning Speke, Upp-

täckten af Nilens källor: resa genom förut okända trakter i Afrika, (Stockholm, 1865); eng. originalet
hade publicerats i två band år 1863, alltså samma år som Anders Anderson disputerade.

217
 Även den amerikanske gynekologen James Marion Sims har liknat sig vid en upptäcktsresande, se

David Tjeder, ”Playing with fire: Swedish medical and middle-class attitudes to female sexuality in the
second half of the nineteenth century”, opublicerad C-D-uppsats i ekonomisk historia, Stockholms uni-
versitet, vt 1996.

218
 Jfr Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, 47-56.
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tillfällen då något annat omtalas som det blir som tydligast att den svenske gyne-
kologens patienter förutsattes vara etniskt ”svenska”.219

Bild 9-10. Andersons liknelse av gynekologi med upptäcktsresor var högaktuell år 1863, då
den engelske officeren Speke på tidstypiskt kolonialistiskt manér ”upptäckte” Nilens källa. 9:
Nilens utlopp ur Victoriajön. 10: upptäcktsresenärerna Speke och Grant på visit hos drott-
ningen av Uganda. Båda bilderna ur John Hanning Speke, Upptäckten af Nilens källor: Resa
genom förut okända trakter i Afrika (1865).
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 Bland de gynekologer som ingår i min undersökning märks framförallt ytterligare ett exempel,
och det gäller kvinno- och militärläkaren Fredrik Eklund, som år 1876 inför Läkaresällskapet föredrog
en undersökning över samiska kvinnors menstruationer (den tes han ville belägga gällde det kallare
klimatets förmenta inverkan på denna minoritetsbefolknings fysionomi). Se Fredrik Eklund, ”Notis om
menstruationen hos lappqvinnorna”, Hygiea, 1876: II, 105. Jfr Larsson, Den moraliska kroppen, 119.
    Bland svenska läkare tycks det annars framförallt under den ”förgynekologiska” tiden, det vill säga
före 1864, ha funnits intresse av att kontrastera svenska kvinnor mot sydeuropeiska kvinnor – föga för-
vånande till svenskornas fördel. Och liksom i andra delar av västvärlden tycks man även i Sverige ha
haft ett generellt intresse för afrikanska så kallade hottentotter. Intresset för kvinnliga hottentotter tycks
ofta ha fokuserats på blygdläpparnas längd. Om det utbredda intresset för hottentotter som identitetsska-
pande motbild för framförallt européer, se Schiebinger, Nature’s Body, spec. 160-183. Jfr Ljungström,
Oscariansk antropologi, om svensk rasforskning; samt Åhrén Snickare, Kroppen, döden och modernite-
ten, spec. kapitel tre om utställningar av döda kroppar samt fascinationen för det avvikande och exotiska.
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För att kort återvända till Andersons avhandling koncentreras den på blödningar
som uppkommer i samband med förlossning och barnsäng. Anderson påpekar vik-
ten av omsorgsfulla förberedande åtgärder, även om han också poängterar att blöd-
ningarna i allmänhet är mycket svåra att förutse. Närmare en tredjedel av
avhandlingen ägnas åt beskrivning och utvärdering av olika behandlingsmetoder av
blödning, som yttre manipulationer av livmodern; nedkylning; att framkalla sam-
mandragningar genom att läkaren för in handen; injektioner med kallt vatten alter-
nativt med en retande klorjärnlösning; införande av ”tampong” indränkt med
adstringerande ämnen som vin, tjära eller ättika; eller genom kompression av stora
kroppspulsådern. Bland invärtes medel finner han secale cornutum (mjöldrygans
verksamma ämne, även kallat ergotin) mest effektivt, även om det dels måste sättas
in genast, dels har biverkningar. Han rangordnar inte de olika behandlingsmetoder-
na sinsemellan, men sluter att de lokala och direkta behandlingarna av livmodern är
mest effektiva, samt att secale cornutum främst fungerar som stödåtgärd (eller ’bi-
medel’) till den lokala behandlingen.220

*
Samtidigt som livmoderns stora betydelse för mänskligheten ofta betonades så be-
skrevs den också som ett kors att bära för många kvinnor, en förbannelse som fjätt-
rade dem vid livslånga lidanden.221 Tidens radikalkirurgiska genombrott inom
gynekologin tycktes dock ge löften om att läkaren och läkarvetenskapen nu skulle
kunna komma de lidande kvinnorna till undsättning. Den inriktning bland gyneko-
logerna som helst ’tog till kniven’, för att parafrasera Sven Sköldberg, brukar be-
tecknas som den ’hårdare’ eller (radikal)interventionistiska linjen. Till den kan
knappast Anders Anderson räknas; däremot hans efterträdare Wilhelm Netzel, till
vilken jag återkommer nedan.

I december år 1863, alltså kort efter disputationen, publicerades Andersons
föredrag ”Om episiotomi och perineorafi” som artikel i Hygiea. I artikeln, som
bygger på kliniskt gjorda erfarenheter som troligen inte rymdes inom avhandlingens
ramar, diskuterar Anderson olika teorier och metoder för att förebygga samt be-
handla bristningar (rupturer) i föderskans underliv efter förlossning. Han argu-
menterar för vikten av läkares – underförstått inte enbart barnmorskors222 – närvaro
vid förlossningar eftersom bristningar var svåra att förutse; dels för att läkare vid
hotande bristning kunde utföra operativa snitt (episiotomier) i förebyggande syfte,
och dels för att läkaren kunde sy eventuella bristningar. Att sy var enligt Anderson
bättre än att låta bristningarna självläka: sömnadens kortvariga smärta uppvägs ge-
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 Anderson, Om lifmoderblödningar, 52-72.
221

 Jfr Smith-Rosenberg & Rosenberg, ”The Female Animal”, 345f.
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 I en senare artikel förhåller sig Anderson desto mer explicit kritisk till barnmorskekåren, när han
skriver att det är på tiden ”att gynekologien terapeutiskt höjer sig från den barnmorskeståndpunkt”, efter-
som ”Gynekologien såsom vetenskaplig disciplin har långt före våra dagar höjt sig öfver barnmorske-
ståndpunkten”. Han definierar ”barnmorskeståndpunkten” som utmärkt av ”att på måfå, att med
misskännande af sjukdomens natur behandla förmodade, men obefintliga eller oväsentliga åkommor.”.
Se Anders Anderson, ”Om diagnosen och behandlingen af den ulcerativa katarren i cervix uteri”, SLS,
1870, 92-98, cit. 97f; Jfr även med Anders Anderson, ”Om de puerperala inflammationerna i och om-
kring lifmodern”, i Nordiskt Medicinskt arkiv, 5: 1873: 17, 34.
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nom att patienten slipper framtida olägenheter av ett illa läkt sår.223 Jag uppfattar att
Anderson här kombinerar professionsstrategiska argument för ökad medikalisering
av förlossningar med argument som fokuserar på empati och omsorg.224 Det senare
kan te sig som en självklarhet med tanke på den hippokratiska eden och läkarens
uppgifter, men tycks i praktiken inte alltid ha stått i centrum för de samtida gyne-
kologerna. (Se exempel på det motsatta förhållandet i kapitlet Skuggbilder längre
fram i denna del.)

…och präst

I sin sista och för eftervärlden kanske mest kända artikel, ”Om qvinnosjukdomarnes
freqvens och prophylaxis” från år 1875, behandlad i Karin Johannissons Den mörka
kontinenten, diskuterar Anderson själv det problematiska sambandet mellan vad vi
idag skulle benämna medikalisering och överbehandling. Medan han i artikeln från
år 1863 helt kort varnar för missbruk av episiotomier, som han framhåller bara bör
utföras på noggranna indikationer, ägnar han hela sin sista artikel åt denna proble-
matik.225 Karin Johannisson summerar Andersons förklaring till den nya och till
synes påtagligt ökade kvinnosjukligheten: till följd av gynekologins utveckling blev
de så kallade kvinnosjukdomarna modesjukdomar – ungefär som när stetoskopet
ökade möjligheten att diagnosticera hjärtsjukdomar bidrog de allt vanligare gyne-
kologiska undersökningarna till fler upptäckter av föregivna avvikelser eller patolo-
giska tillstånd i patienternas underliv. Både läkare och patienter överskattade enligt
Anderson och Johannisson sjukdomarnas frekvens. För patienternas del innebar
detta en utbredd rädsla för sjukdomar, framförallt för olika former av cancer; för
läkarnas att många generella symtom gavs gynekologiska förklaringar. Det senare
var inte minst en följd av gynekologins pågående inmutning av ett eget område,
vilket är ett centralt inslag i professionaliseringsprocesser och som här bland annat
innebar att migrän, neuroser och smärtsyndrom konstruerades som gynekologiska
symtom. Denna professionsspecifika form av medikalisering benämner Johannisson
gynekologisering.226

Anders Anderson betvivlade alltså att sjukdomarna verkligen hade ökat. Han
gav även förslag till åtgärder för att förebygga vad han uppfattade som en utbredd
och smittosam sjukdomspanik – han använde till och med så starka ord som ”ut-
präglad cancerfobi” – och gynekologisk överbehandling.227 Ett av hans främsta för-
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slag på bot mot denna ”förirring”, som han spårade hos kvinnor från alla samhälls-
klasser, var att läkarna måste måste bli mer restriktiva med sina diagnoser samt
bemöda sig om att bedöma patienternas hela livssituation. 228 Inte minst gällde det
”att se till, att den gynekologiska behandlingen ej blir beskyld att utgöra en af orsa-
kerna till qvinnosjukdomarnes ökade talrikhet”, menade han.229 Därefter gav han
ytterligare förslag på profylaktiska åtgärder – bättre vård i samband med förloss-
ning och barnsäng, liksom större försiktighet från kvinnors sida i samband med
menstruation åtföljd av alla dess ”anatomiska och fysiologiska förändringar” samt
allmänt ökade ”impressionabilitet”.230 Slutligen ägnas artikelns återstående sidor åt
att exemplifiera och fördöma olämpligt beteende hos menstruerande kvinnor. An-
derson skräder inte orden när han hävdar att det är förklaringen till merparten av
kvinnosjukdomarna, exempelvis ”någon under eller omedelbart inpå menstruatio-
nen ådragen förkylning” genom ansträngning, olämpliga kläder, kalla bad eller va-
ginalinjektioner. ”Huru ofta måste ej patienten, om också motvilligt, särskildt
anklaga den omhuldade dansen såsom utgångspunkt för sina lidanden?”, fortsätter
han.231

Även om menstruationen inte är ett sjukligt tillstånd menar Anderson att den
ändå gränsar till det, eftersom blodhalten i genitalierna ökar (s. k. hyperemi) och
därmed exciterar (ung. ’överstimulerar’) hela nervsystemet. Vad händer då om en
menstruerande kvinna går på bal? Enligt Anderson är en bal

ett slags sinnenas rus med mer eller mindre lösta tyglar; der är kroppsrörelse,
äfven af häftigt slag och detta under ganska olämplig klädsel, nemligen i en
trång, obeqväm drägt och i förening med det tvång i många hänseenden som
en lång bal medför; der är upphettning i högsta grad, och anledningar till för-
kylning erbjuda sig från olika håll. Det ligger då ingen öfverdrift i att säga,
att varje qvinna, som under pågående menstruation beträder en bal, dermed
sätter på spel sin framtida helsa.232

Efter att ha listat diverse svårbehandlade sjukdomar som kan uppstå efter menstru-
ationsrubbningar till följd av ansträngningar som dans – exempelvis avbruten men-
struation, inflammation i livmodern eller olika underlivssmärtor – frågar han
retoriskt om inte detta vore ett lämpligt område för profylax.233 Han vill återuppta
den ’urgamla’ seden att omge menstruation, förlossning och barnsäng med lugn och
ro, och menar att ”naturen sjelf genom ett så framstående symtom som blödningen
liksom tillropat ett gif akt!”234 Den profylax Anderson föreslår är enkel och innebär
”att organismen ej störes i sin periodiska förrättning, att den ej under ett tillstånd, då
den från flera håll är lätt sårbar, utsättes för fiendtliga inflytelser.”235 Men det tonlä-
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ge Anderson använder står inte i paritet med det enkla budskapet utan ter sig med
hans eget språkbruk snarare ”mosaiskt”, kanske i enlighet med de ”urgamla” sed-
vänjor som han hävdar att han på medicinska grunder vill återföra.236 Gynekologen
och den före detta teologen Anderson hänvisar till en Natur som emellanåt kan vara
så ”långmodig” att

de gröfsta kränkningar af hennes tydliga bud och rätter ej omedelbart häm-
nas, såsom då menstruationen afsiktligt, genom kalla injektioner, kalla fotbad
supprimeras [sic] gång efter annan, utan att påfallande olägenheter deraf för-
spörjas. Men först och främst är att märka, att strafflösheten mången gång
endast är skenbar, nemligen då straffet kommer så smygande och långt efter
det begångna brottet, att deras inbördes samband ej är alldeles uppenbart.
Och för det andra gör sig ju straffet tyvärr alltför ofta gällande på ett alldeles
omisskänneligt sätt. I allmänhet föreligger väl heller ingen erfarenhet för att
naturen låter sina bud mera ostraffadt kränkas än någon annan myndighet.237

Anderson tycks alltså uppfatta läkaren som uttolkare av den hämnande natur som
kvinnor måste lyda för att bibehålla både sin egen och framtida generationers hälsa.
Han hade även tidigare framställt liknande hotfulla scenarier. I artikeln ”Om de
puerperala inflammationerna i och omkring lifmodern”, som delvis låg till grund
för den senare, skrev han år 1873:

Likasom på gränsorter mellan fiendtliga områden laglösheter oftare begås,
svårare beifras, så gäller om puerperium [barnsängstiden], som ju utgör en
gränsort mellan det fysiologiska och det patologiska gebitet, att det påkallar
en särskild vaksamhet för att uppdaga, när och på hvilken punkt obetydliga
regellösheter öfvergå till sådana kränkningar, som ej få passera oanmärkta.238

I ”Om qvinnosjukdomarnes freqvens och prophylaxis” hävdade han att ”läkekons-
tens utöfvare” i denna viktiga fråga borde vara en ”permanent internationel sani-
tetskommission.”239 Som avslutande brasklapp tillägger Anderson att inte heller de
profylaktiska åtgärderna får gå till överdrift. Han frågar retoriskt:

Är det meningen att det qvinliga slägtet skall ytterligare bortklemas? Är det
meningen att motverka hvad ju allmänt betraktas som kraftiga medel till hel-
sans bevarande och stärkande, såsom ridt, bad, skridskoåkning m. m.? Är ej
slägtets härdande en ofta upprepad lösen för dagen? Låtom oss dock erkänna,
att kroppens härdande är en rätt komplicerad uppgift, hvarmed i oskickliga
händer olycksbringande ofog alltför ofta bedrifvits; för öfrigt är det äfven för
den allmänna uppfattningen tillräckligen begripligt, att förståndig profylax å
ena sidan och en sund, för klemighet främmande uppfostran å den andra ej
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såsom fiendtliga element motarbeta, utan samverka med hvarandra; de mot-
säga ej, de komplettera hvarandra.240

Nej, kvinnosläktet borde varken klemas bort eller tillåtas utsätta sig för något alltför
ansträngande eller upphetsande i samband med menstruation, förlossning eller
barnsäng. De manliga läkarna skulle enligt Andersons båda sista vetenskapliga
publikationer samtidigt uttolka Naturen, förmedla kunskap och i allt större utsträck-
ning även övervaka kvinnors (sunda) leverne. Läkaren tecknas därmed som en nöd-
vändig följeslagare för kvinnor i fertil ålder. I Medicinen som samhällslära
identifierar sociologen Eva Palmblad ett liknande läkarvetenskapligt förhållnings-
sätt hos Henrik Berg, läkare, folkfostrare och långvarig utgivare av den populärve-
tenskapliga hälsotidskriften Hälsovännen, som hon benämner ”mediko-teologi”.
Enligt Palmblad präglades denna utpräglat retoriska hälsolära, som förenade kris-
tendom och medicin, av grundsatsen ”lyd naturen”. Lydnaden skulle enligt Palm-
blads tolkning av denna logik belönas med välbefinnande och långt liv; medan
försyndelser skulle följas av sjukdom och död.241

*
Efterträdaren Wilhelm Netzel skrev en något märklig nekrolog över Anders Ander-
son för Hygiea. Det är knappast fråga om någon hyllning till svensk gynekologis
förste ämnesföreträdare, snarare ett vetenskapspolitiskt avståndstagande samt indi-
rekt egen profilering.242 Inledningsvis framställer Netzel Andersons val att bli ob-
stetriker och gynekolog som slumpbetonat och därmed som ett icke-val: ”Det lär
väl snarare hafva varit den tillfälligtvis ledigblifna platsen [som adjunkt vid barn-
bördshuset], som vände hans håg i denna rigtning.”243 Netzel ifrågasätter om detta
verkligen var speciellt lyckat. Kanske skulle forskningen inom områden som ana-
tomi eller inre medicin, passat honom bättre än ”den ständigt oroande, snabbt och
beslutsamt ingripande så ofta fordrande obstetriska och gynekologiska praktiken”,
244 funderar den betydligt mer radikalinterventioniskt inriktade Netzel, och markerar
därmed sin uppfattning om gynekologins ämneskaraktär. Som vetenskaplig författa-
re ger Netzel Anderson med nöd och näppe godkänt – han har enligt honom skrivit
”mindre än man kunnat önska”; blott fyra mer utförliga arbeten.245 I minnesteck-
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ningen beklagade Wilhelm Netzel att Anderson så sällan publicerade vetenskapliga
texter.246 Både detta och det faktum att Anderson ytterst sällan höll föredrag i
Svenska Läkaresällskapet – om han än när han väl gjorde det sägs ha talat kort och
koncist – förklarade Netzel med hans utpräglat blygsamma och tillbakadragna ka-
raktär. Efter att Netzel skrivit att Anderson knappast var ”någon vida beryktad läka-
re” och inte heller hade någon vidsträckt praktik tycks han försöka att släta över
detta något: ”såsom praktisk läkare var [Anderson ändå] tillräckligt framstående,
för att intet behöfver med tystnad förbigås”.247

Några förtjänster tillerkänner ändå Netzel Anderson: dels som lärare, och dels
i möte med patienterna. Som lärare visade Anderson enligt Netzel prov på intresse,
engagemang, klarhet, skarpsinne och lärdom. Tyvärr naggas dock även denna gär-
ning i kanten av att Anderson aldrig publicerade sina ”katedrala föreläsningar” om
obstetriska operationer, som enligt Netzel skulle ha gjort sig utmärkt som lärobok.
Den sistnämnda förtjänsten erkänns emellertid helt utan förbehåll – Anderson ver-
kade med läkaredens primum non nocere, ”i första hand icke skada”, som ledstjärna
och var mycket varsam mot sina patienter. Enligt Netzel ingav Andersons lugn,
säkerhet, försynthet och välvilja patienterna stort förtroende, aktning och tillgiven-
het.248

Måhända låter detta omdöme vackert, men som vi kommer att se längre fram
rankades vare sig pedagogik eller empati speciellt högt när en professors veten-
skapliga meriter skulle sammanställas. Ur den synvinkeln ter sig Netzels beröm
tvetydigt. Likaledes kan hans karaktärisering av Anderson som mycket tillbakadra-
gen och i besittning av ”gammaldags heder och rättrådighet”249 uppfattas som
aningen syrlig – omdömen som dessa kan tänkas ha varit hedrande för exempelvis
barnmorskor, sjuksköterskor eller för vissa manliga yrkeskårer, men knappast för
den förste ämnesföreträdaren för ett nytt medicinskt fält med långtgående heroiska
ambitioner att revolutionera kirurgin.250 Med anledning av det senare summerar
Netzel sin företrädares insatser med orden ”Större gynekologiska operationer utför-
de Anderson nästan aldrig.”251 Som förmildrande omständigheter anför han att An-
derson var av en äldre generation och saknade kirurgisk skolning (vilket med tanke
på Andersons kir. mag. från KI år 1857 väl inte är alldeles rättvisande), samt tilläg-
ger att Anderson trots detta aldrig tog avstånd från de kirurgiska behandlingarna.
”Ej underligt då, att han, som aldrig haft tillfälle att syssla med kirurgisk praxis,
skulle afstå från att sjelf företaga större operationer; men det länder honom till stor
heder, att han alltid med sitt gillande styrkt och med sin auktoritet stödt sådane yng-
re kamrater, som med tillbörlig klokhet och insigt egnade sin verksamhet deråt”,
som Netzel – själv en av dessa kloka ”yngre kamrater” – formulerar förhållandet.252
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Kapitel 3
DEN ”NETZELSKA PERIODEN”253

Wilhelm Netzel var till skillnad från Anders Anderson ingen poet, däremot respek-
terad och högt hållen av sina kollegor. Efter Netzels död år 1914 publicerade hans
efterträdare, Frans Westermark, en minnesteckning som inleds:

Natten till den 8 februari detta år avled i sitt hem i Stockholm Läkaresällska-
pets hedersledamot, emeritus professorn i obstetrik och gynekologi vid Ka-
rolinska med. kirurgiska institutet, medicine doktorn Nils Wilhelm Netzel,
nära 80 år gammal.

Med honom gick ur tiden en man, som kan betecknas som en banbrytare i
vårt land för den gynekologiska och obstetriska vetenskapen, och djupt rörda
stå vid hans bår jämte hans familj och hans närmaste vänner talrika lärjungar
och tusenden av kvinnor, för vilka han varit en tröstare i svåra stunder och en
räddare i allvarliga sjukdomsfall.254

Banbrytare – det adjektivet tycks alla Wilhelm Netzels minnestecknare och kolle-
gor använda om honom; andra ofta återkommande – manligt och professionellt
konnoterade – omdömen lyder logisk, grundlig, metodisk, lugn, säker, skarp, ärlig
och självkritisk; därtill var han känd för att speciellt mot sina studenter vara ford-
rande, kort och kärv om än rättvis, omutligt sanningsenlig, men emellanåt även
sarkastisk eller rent av öppet hånfull.255 Mot slutet av sitt liv lär han liksom Anders
Anderson ha varit tystlåten och sluten, men sägs tidigare åtminstone privat ha varit
öppen, meddelsam och gästfri.256 Han var också flitig som vetenskaplig skribent.257 I
det mesta tycks han alltså – åtminstone enligt gynekologins interna historieskriv-
ning – ha varit Andersons motsats, eller åtminstone dennes (i sammanhanget positi-
va) kontrast.

I detta kapitel kommer de gynekologiska operationerna att behandlas närmare
med utgångspunkt i Netzels publicerade fallskildringar. Netzels exempel belyser
gynekologin som kirurgisk disciplin samt som den arena där bukhålekirurgins eta-
blerades på bred front.

*
Grosshandlarsonen Nils Wilhelm Netzel (1834-1914) utbildade sig till läkare i
Uppsala, där han blev medicine kandidat 1858, medicine licentiat 1861, ledamot av
Svenska Läkaresällskapet samma år, och slutligen år 1865 medicine doktor på av-
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handlingen Om de puerperala förändringarna inom lifmodern. Under åren 1862-63
företog han studieresor till Wien, Prag och Berlin; år 1875 till England och Skott-
land.258 Samma år som han disputerade blev han adjunkt i obstetrik och gynekologi
för Anders Anderson vid KI. År 1866 gifte han sig med den i Sverige utbildade och
verksamma finska pianisten och kompositören Laura Constance, född Pistolekors
(1839-1927), året därpå föddes dottern Sigrid Hedda, senare filantrop och ung-
domsledare i Kristna Förbundet Unga Kvinnor; år 1869 sonen Nils Fredrik, senare
läkare vid Strömsholms hingstdepå; samt år 1876 dottern Laura.259 År 1879 ut-
nämndes Netzel till så kallad extra ordinare (e. o.) professor, vilket var en lärarbe-
fattning, och år 1887 tillträdde han KI:s ordinarie professur i obstetrik och
gynekologi. Han var dessutom direktör för Allmänna barnbördshuset i Stockholm,
chef för den nyinrättade gynekologiska kliniken vid Sabbatsbergs sjukhus från 1880
till 1893, samt från 1893 för den då nyinrättade gynekologiska kliniken vid Serafi-
merlasarettet. Även efter pensionen år 1899, då han lämnade alla befattningar, följ-
de han med i den gynekologiska litteraturen. Annars ägnade han sina sista år åt sin
privata passion, botaniken, och åt att arbeta på det herbarium som han senare lär ha
donerat till Stockholms högskola.260 Som vi ska se i kapitel 8 var Netzels karriär
typisk för den akademiskt verksamma manliga gynekologen.

Den lyckade gynekologen
Genom de postuma omdömena framstår Wilhelm Netzel alltså som ett exempel på
den lyckade gynekologen. Sedan dess har denna bild vidarebefordrats och kontinu-
erligt återinskrivits i den svenska gynekologihistoria som hellre velat se honom än
Anderson som disciplinens anfader. Enligt detta mönster kallade Emil Bovin år
1916 Netzel för ”den moderna gynekologins förste representant vid vårt lands hög-
skolor”.261 Anders Anderson må ha varit gynekologins förste representant i formell
bemärkelse, som ”i överensstämmelse med sin tid [representerade] en huvudsakli-
gen medicinsk och anatomisk riktning inom gynekologien”, men någon ”modern” –
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det vill säga kirurgiskt inriktad – representant var han alltså inte enligt Bovin.262

Bovin, som inte sparade på superlativen, ville rent av ge vad han ansåg vara den
svenska obstetrikens och gynekologins ”storhetstid” epitetet ”den netzelska perio-
den”.263

Ett par år tidigare hade Elis Essen-Möller beskrivit Netzels gärning som
”vägbrytande”; tillsammans med Sven Sköldberg hade Netzel varit den som gjort
”mest för ovariotomiens insteg och utveckling i vårt land” – och följdaktligen för
den moderna gynekologin som helhet.264 Essen-Möller nämer inte ens Anderson.
Det gjorde däremot Frans Westermark, något mer försiktigt än Emil Bovin men
ändå enligt det historiografiska mönster som enligt min mening mycket tidigt bilda-
de kanon. Westermark inledde med att betona hur ung gynekologin var som disci-
plin i Sverige:

[Netzels] lärare, professor Anders Anderson, var den förste som undervisade
i gynekologi i vårt land, men på hans tid drevs denna gren så gott som ute-
slutande som en medicinsk disciplin. Den kirurgiska æran inom gynekologi-
en kände man ännu icke hos oss, men däremot hade den börjat i England,
Tyskland och Frankrike.

Ehuru Netzel på goda grunder måste betecknas såsom banbrytaren för
den kirurgiska riktningen av gynekologien i vårt land, var han från början
icke skolad såsom kirurg, utan måste betraktas fullständigt som autodidakt i
detta hänseende; möjligen kan han hava tagit något intryck av Sven Sköld-
berg, som efter en studieresa till England utförde en rad lyckliga ovariotomi-
er, men någon skolning erhålles icke endast genom åseende eller beskrivning
av operationer. Det samma kan sägas om de studieresor, genom vilka Netzel
sökte utvidga sitt vetande. Så är bekant, att han under en resa till England och
Skottland våren 1875 följde Spencer Wells och Keiths gynekologiska opera-
tioner, speciellt ovariotomier.265

Ur denna och liknande passager kan man utläsa att den läkare som aspirerade på att
bli en modern och framgångsrik gynekolog med nödvändighet även måste vara,
eller bli, en skicklig kirurg. Genom att Westermark – liksom tidigare Netzel beträf-
fande Anderson – skildrar föregångaren som kirurgisk autodidakt menar jag att han
lyckas antyda tre saker: för det första vilken utomordentligt snabb utveckling gyne-
kologin varit stadd i; för det andra hur skicklig företrädaren lyckades bli, sin relativt
ringa utbildning till trots; och för det tredje hur långt disciplinen – och därmed även
författaren själv, här Westermark – nått sedan dess. Därmed skrivs den egna samti-
den in som den första verkligt moderna, nu i bemärkelsen professionella, eran.

Något som ytterligare kan utläsas ur detta citat är den enorma betydelse in-
greppet ovariotomi tillskrivs. Om inte ovariotomins främste introduktör i Sverige,
Sven Sköldberg, dött i så unga år skulle han – tycks det – sannolikt haft goda möj-
ligheter att bli den som skulle ha kunnat räknas som svensk gynekologis ”anfader”.
Nu blev detta i stället Netzel, och Netzel fortsatte att utveckla ovariotomins meto-
der. Enligt gynekologihistorieskrivningens kanon följs ovariotomierna senare av
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andra ingrepp eller innovationer, i Netzels fall kanske framförallt av kejsarsnittet,
där han utvecklade en ny suturteknik för livmodern (med suturer avses stygn eller
sömnad). Netzel var också känd för studier av förändringar i livmodern i samband
med graviditet och förlossning (då benämnda puerperala, idag obstetriska föränd-
ringar); barnsängsfeber; utomkvedshavandeskap (extrauteringraviditet); så kallad
placenta prævia totalis (ett tillstånd där moderkakan ligger framför livmodermyn-
ningen); så kallad kronisk uterusinversion eller inversio uteri (ett tillstånd där liv-
modern är in- eller utvänd mot eller genom yttre modermunnen); samt om olika
typer av tumörer på äggstockarna.266 I det följande ska jag utifrån några nedslag i
Netzels vetenskapliga arbeten dels skissera hans karriär, dels glimtvis skildra både
läkares och patienters villkor i det sena 1800-talets gynekologi.

Medicine doktor

Den 8 mars år 1865 försvarade Wilhelm Netzel sin medicine doktorsavhandling i
Uppsala universitets berömda anatomiska teater. Som traditionen bjöd inleddes
skriften med en kortfattad historisk överblick, där Netzel skisserade anatomin på
Vesalius tid som en vattendelare. Dessförinnan hade anatomerna enligt honom
överfört rön från studiet av djur till människan och därmed gjort grova misstag vad
gällde livmoderns anatomi, medan de från och med Vesalius framställde livmodern
”naturtroget” och med ”allt rigtigare och fullständigare beskrifningar”.267 Nästa sto-
ra steg i studiet av den gravida livmodern och ägget togs enligt Netzel av William
Hunter, den brittiske 1700-tals anatomen och obstetrikern som bland annat skrev
Anatomia uteri humani gravidi år 1774.268 Under 1800-talet inföll upptäckterna allt
snabbare tack vare mikroskopet, men, skrev Netzel, ”Materialets sällsynthet och
undersökningens svårighet hafva dock vållat att många vigtiga frågor ännu äro obe-
svarade och att stridiga åsigter i många fall ännu göra sig gällande.”269 En del av
dessa sökte han att besvara eller åtminstone att precisera närmare, bland annat be-
träffande vad som sker i livmodern i samband med menstruation, ”förändringar,
som i smått äro en förebild till dem, hvilka under hafvandeskapet inträda.”270 Även
om de viktigaste fysiologiska processerna i samband med menstruation försiggick i
äggstockarna så påverkades även livmodern, framförallt genom tillflöde av ”när-
ingsmaterial”. Netzels vetenskapliga retorik i den bildrika beskrivningen av detta
kroppsliga flöde minner närmast om en köttets poesi, där det köttsligas expan-
derande karaktär rymmer anstrykningar av hotfullhet:
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Hela lifmodern ansväller, blir saftfullare och lösare i sin textur, utan att nå-
gon nybildning af väfnadselementer eger rum. Slemhinnan förtjockas ganska
betydligt, så att den stundom mäter 2-3´´ i genomskärning; den blir lös och
lucker samt lägger sig i stora och vulstiga veck. Körtlarne, som vidga sig och
förlängas, afsöndra slem i ymnighet. Epithelialcellerne i corpus uteri afstötas
i riklig mängd, så att slemhinnan förlorar sitt glatta utseende och blir ruggig
och ojemn. Kärlen vidgas och utspännas af blod och redan tidigt uppträda
små extravasater, så att det afgående slemmet blir rödfärgadt. Sednare ökas
blodtilloppet allt mer och talrika bristningar af kärl uppkomma, så att stund-
om en rätt betydlig blödning eger rum.271

Utläggningen avslutas emellertid högst lakoniskt: ”Kolikartade smärtor eller så
kallade menstrualvärkar uppkomma härvid nästan alltid.”272 En liknande process, än
mer graviditetsliknande än menstruationen, uppträder i samband med utomkveds-
havandeskap och Netzel beskrev den i jämförbara ordalag.273 Det diffusa, upplösta,
uppluckrade och slemmiga har överhuvudtaget en framträdande plats i de beskriv-
ningar som gynekologerna gav av såväl fysiologiska processer som gynekologiska
operationer samt dissektioner av kvinnliga underliv. Inte minst gällde detta Netzel,
som i synnerhet under 1870- och -80-talet gav talrika exempel på sin strävan att
rensa, torka och på det hela taget söka skapa ordning i kvinnors buk- och bäcken-
hålor.274

Netzel menade att det var fullkomligt säkerställt att kvinnors menstruationspe-
riod var en mänsklig motsvarighet till däggdjurhonornas brunstperiod, vilket visar
att han liksom andra samtida auktoriteter på området ansåg att kvinnors möjligheter
att bli gravida var störst i samband med menstruation.275 De förändringar som sked-
de i livmodern under menstruationen menades syfta till att förbereda ”äggets motta-
gande och herbergerande.”276 När det befruktade ägget därefter upptogs i
livmoderslemhinnan fortsatte det att växa. I resten av avhandlingen diskuterade
Netzel dels den processen, dels exempelvis livmoderslemhinnans och moderkakans
tillväxt. Den senare var möjlig att följa under obduktioner av nyligen avlidna gravi-
da kvinnor, både med blotta ögat och med hjälp av mikroskop och infärgning med
salpetersyrad silveroxid eller svag kromsyrelösning.277 Vad gällde livmoderslem-
hinnan var det möjligt att genom ”ett mikroskopiskt tvärsnitt af i chromsyra härdadt
preparat […] få en vacker bild af slemhinnans olika utseende från botten till den
fria ytan.”278 Netzel fortsatte de mikroskopiska undersökningarna med en kronolo-
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giskt uppställd presentation som följde graviditetens alla stadier, fortsatte med ef-
terbörden efter både missfall och förlossning, och avrundade med ”den tomma och
fullburna lifmodern”.279 Han diskuterade också den ”icke gravida uterus” och den
gravida livmoderns utveckling hos först- respektive omföderskor; andra forskares
vivisektionsbaserade rön om sammandragningar; hur livmoderns insida ser ut efter
en förlossning et cetera.280 Avslutningsvis konstaterade han att livmodern aldrig
återfår samma utseende som innan en graviditet ägt rum, ju fler graviditeter och
förlossningar desto större förändringar.281

1870-tal: Ovariotomist
Under 1870-talet höll Wilhelm Netzel en mängd föredrag i Svenska Läkaresällska-
pet om ovariotomier, varav de flesta senare publicerades i utförlig form i Hygia och
SLS under rubriker som ”Fall av ovariotomi” (1871); ”Ovarialcysta” (1873); ”Om
ovarialtumörer och ovariotomi” (1874); ”10 ovariotomier; 3 döda, 7 tillfrisknade”
(1874) och ”13 ovariotomier, utförda under 1874” (1875) (bild 11-12). Några år
tidigare hade Netzel varit en av de återkommande åskådarna vid Sven Sköldbergs
ovariotomier. Den första ovariotomi Netzel själv utförde var för övrigt på en patient
som Sven Sköldberg haft ”godheten att öfverlemna” till honom.282 I det följande ska
jag skildra detta samt ytterligare några av Netzels första fall.

Bild 11. Sammankomst i Svenska läkaresällskapet 1879, gravyr efter teckning av Carl Lars-
son.
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Debut

I december år 1867 hade den ogifta 36-åriga folkskollärarinnan A. I. vänt sig till
Sven Sköldberg för smärtor i underlivet. Först följande sommar hade Sköldberg
kunnat urskilja en tumör, som därefter hastigt tillväxte. Våren därpå försvagades A.
I.:s krafter till den grad att hon fick svårt att sköta sitt arbete. Hon yrkade på opera-
tion och Sköldberg sände henne till Wilhelm Netzel. När Netzel undersökte henne
var buken utspänd av en fluktuerande tumör (en elastisk knuta), som sträckte sig
ända upp till revbenen.283 Den 19 juni år 1869 opererade Netzel med ett snitt genom
bukväggen. Han fann tumören omsluta äggledaren och vara stor som ett manshu-
vud, fri, alltså inte fastvuxen, och fylld av en stor mängd tunn, klar vätska, som han
tömde. Efter tömningen drog han ut både äggledare och cysta genom buksåret. Ef-
tersom cystan var fäst nästan utan ’stjälk’ (pedunkel) nära det breda ligamentet (li-
gamentum latum) brände Netzel den fri genom att fästa en brännklämmare om dess
bas. Ingen blödning uppstod efter avbränningen, endast lite blod hade kommit in i
bukhålan under operationen och den vänstra äggstocken syntes frisk – så långt hade
alltså allt gått väl. Netzel förenade buksåret ”med 3 djupa silkes- och 8 ytliga me-
tall-suturer.”284 Trots den lyckade operationen och att A.I. inte drabbades av några
postoperativa sjukdomssymtom medförde smärtorna ändå att det dröjde en hel må-
nad innan hon kunde lämna sjukbädden. Enligt Netzels rapport tog det även därefter
lång tid innan hon helt återfick krafterna. Detta till trots kunde hon redan på hösten
återgå till sin lärarinnebefattning, varefter hon så småningom förbättrades. Fall-
skildringen slutade med en för Netzel karaktäristiskt återhållsam optimism: ”Förny-
ade undersökningar hafva gifvit vid handen, att ingen ny tumör bildat sig och att
ingen resistens qvarblifvit i omgifningen af operationsstället.”285

Bild 12. Wilhelm Netzel (1834-1914) efterträdde så småningom Anderson på professuren i
obstetrik och gynekologi vid KI och var vid denna tid en flitig föredragshållare i Läkaresäll-
skapet.
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I samma artikel redogjorde Netzel för ytterligare två fall, den ogifta 57-åriga
A. B., som han med lycklig utgång opererade i maj år 1870 – två veckor efter ope-
rationen sändes hon hem, och han konkluderade: ”Jag har sedermera återsett henne
flera gånger, då hon förklarat sig alldeles frisk, och hon har kunnat återtaga sin
ganska ansträngande verksamhet att idka handel på öppna torget”286 – liksom ett
tredje fall, som slutade med patientens död.

Netzel diskuterade det fatala fallet mer utförligt än de två tidigare med moti-
veringen att ”den ogynnsamma utgången och det deraf uppkomna tillfället att få
göra obduktion” enligt honom gjorde det extra intressant och lärorikt, vilket var ett
karaktäristiskt netzelskt förhållningssätt.287 Därmed kunde både en utgång där pati-
enten överlevde och en där patienten dog anses gynsamma, om än det senare inte
för patienten så dock för läkaren/Vetenskapen.

Patienten i fråga, den ogifta 32-åriga M. J., hade remitterats till Netzel av pro-
fessor Anderson på hösten år 1870. Anderson hade funnit en misstänkt tumör på
äggstocken halvtannat år tidigare. När den tillväxt ytterligare och M. J. blivit infor-
merad om sjukdomen och om en radikaloperations möjligheter beslöt hon ta risken
att låta sig opereras. Hon övergick i Netzels vård. När han undersökte henne den 3
november fann han att hon hade ”ett friskt utseende”, att hon ”ännu, ehuru ej lika
mycket som förut, deltaga i husets sysslor och hon orkar dagligen göra en prome-
nad från början af Storgatan till Djurgårdsbron, men hon måste gå långsamt, för att
ej få hugg i sidan.”288 M. J.:s buk var olikformigt utspänd, men hon var inte mager
och tycktes i övrigt vara frisk. Operationen uppsköts till efter förestående menstru-
ation. Den 23 november var det dags. M. J. nedsövdes med kloroform, varpå Netzel
gjorde ett diagonalt buksnitt rakt nedanför naveln. Den del av tumören som då
framskymtade var tydligt fluktuerande. Med hjälp av en grov trokar (ett instrument
bestående av ett rör med en uttagbar skarp stillett (bild 13-14)) punkterades tumö-
ren och tappades på ”ett par qvarter klar, tjockflytande seg vätska”.289 Därefter för-
längde Netzel buksnittet både uppåt och nedåt till 11 centimeters längd, varpå
tappningsprocessen gjordes om på en annan del av tumören. Sedan kunde tumören
dras fram genom buksåret. Inte heller den här tumören hade några besvärliga sam-
manväxningar; liksom i det första fallet brändes den loss med hjälp av brännjärn;
och inte heller nu uppstod någon blödning från brännytan. Netzel rengjorde i bäck-
enet med svamp, varpå han sydde såret med fyra djupa silkessuturer medtagande
peritoneum (bukhinnan), samt med 8 ytliga metallsuturer. Ovanpå det hela lades en
kompress med ”karbololja, charpi, vadd och häftor”.290 Ingreppet, inklusive sövning
och sömnad, hade tagit 45 minuter. (Charpi, eller charpie-vel, är ett slags gasbinda
eller till trådar sönderplockat linne; karbolsyra, en äldre benämning på fenol, är
desinficerande men också starkt frätande och kan skada hud och slemhinnor. Den
berömde skotske kirurgen Joseph Lister började att i olika former och koncentratio-
ner använda karbolsyra i samband med operationer år 1867; år 1869 infördes syran
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i farmakopén. Under 1800-talets sista decennier utgjorde karbolsyra, sublimat och
lysol de vanligaste antiseptiska medlen. Antiseptik betyder ordagrant ”motgift” och
antiseptiska medel användes i bakteriedödande syfte.291)

Bild 13-14. Trokarer återgiva i Carl Schroders Handbuch der Krankheiten der Weiblichen
Geschlechtsorgane (1879). Instrumentet trokar består av ett rör med en uttagbar skarp stillett
och användes för att punktera och tappa tumörer på ” vätska.

När M. J. vaknade led hon av rysningar och svettningar, matthet, kräkningar, feber
och stigande puls. Natten blev orolig. Nästa dag fick hon en morfininjektion, följd
av fem timmars sömn varpå hon mådde lite bättre. Pulsen var dock fortsatt hög och
buken meteoristisk, det vill säga uppspänd av gaser, vilket mot kvällen tilltog ytter-
ligare. Hon gavs morfin än en gång, men även den andra natten blev orolig. Dagen
därpå, den 25 november, var M. J. orolig och illamående; pulsen uppe i 130; buken
så spänd att stygnen inte kunde tas bort. Såret vätskade och hon gavs kalla omslag
och isblåsa på magen, gråsalva i ljumskarna samt invärtes kinin och kalomel, vilket
framkallade häftiga kräkningar. (Gråsalva är en kvicksilversalva; kinin kallas även
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kina eller chinin och är ett ämne som utvinns ur kinaträdets bark; kalomel består av
fälld kvicksilverklorur.) Ett lavemang resulterade enbart i att en smärre mängd gas
utdrevs; uppförandet av ett långt elastiskt rör i anus endast i svår smärta. På kvällen
hade meteorismen och febern tilltagit ytterligare. Trots en ny morfininjektion blev
natten svår med ständiga kräkningar; följande dag, den 26 november, blev M. J.s
tillstånd allt sämre. På kvällen dog hon, tre och ett halvt dygn efter operationen.292

En obduktion visade att tarmarna var gasfyllda, att det fanns ett par matskedar
varig vätska i fossa Douglasii (en grop i botten av bukhålan mellan ändtarmen och
livmodern) och att en häftig bukhinneinflammation (peritonit) hade spridit sig från
brännytan. Tumören hade varit stor som ett barnhuvud. Den bestod av två hålor,
som båda hade tömts vid operationen; sammanfallen och utbredd var den 25 cm
lång och 20 cm bred.293

Avslutningsvis ställde Netzel den svåra frågan om operationen varit berättigad
i detta fall. Fallet hade varit högst gynnsamt: patienten ung och i övrigt frisk, och
hon önskade själv opereras. Svulsten var fördelaktigt beskaffad; operationen förflöt
utan problem och ”i patientens eget hem, der alla nödiga förberedelser företagits
och alla möjliga omsorger kunde egnas henne. Jag behöfver ej tillägga, att jag med
särdeles noggrannhet sökt undanrödja hvarje möjlighet till infektion genom mig,
assistenter eller instrumenter.”294 Men, fortsatte Netzel, om man inte hade opererat
hade patientens livstid tveklöst kunnat bli ganska lång, ”och hennes helsa ännu nå-
gon tid temligen orubbad. Diskussionen om ovariotomiens berättigande i allmänhet
är väl sedan länge afslutad, men om rätta tidpunkten för densammas utförande äro
ännu tankarne ganska delade.”295 Tidpunkten för utförandet av ovariotomier liksom
huruvida cystan skulle tappas eller ej innan operation var aktuella frågor bland gy-
nekologer världen över. Att operera i läkarens eller patientens hem snarare än på
något sjukhus, riskabelt fullt med smittoämnen, var inte kontroversiellt år 1870.296

*
I början av år 1874 publicerade Wilhelm Netzel beskrivningar av sina sju närmast
följande ovariotomier i den 17 sidor långa och summerande artikeln ”10 ovarioto-
mier; 3 döda, 7 tillfrisknade”. De patienter som avlidit – fallen 4, 5 och 6 – dog till
följd av blodförgiftning (septikemi) och bukhinneinflammation (peritonit). Vid si-
dan av de refererade 10 fallen hade ytterligare en patient avlidit, en kvinna som
Netzel hade börjat operera men ej kunnat slutföra en ovariotomi på eftersom tumö-
ren hade alltför komplicerade adherenser eller sammanväxningar. Han beklagade
djupt det faktum att de båda ”medellösa” kvinnorna, patient nummer 4, den gifta
47-åriga 3-barnsmamman M. K. R., samt patienten med den ofullbordade ovario-
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 Se t. ex. Netzels nedlåtande kritik av Florence Nightingales Om barnbördsinrättningar i Hygiea,

1872, 181-188; eller hans artikel ”Om pedunkelbehandlingen vid ovariotomi” i Nordiskt medicinskt
arkiv, 1878: 3, 27. Se även Porter, The Greatest Benefit to Mankind, 369-374; Öberg, Barnmorskan och
läkaren, 191; Ulrika Graningers avhandling Från osynligt till synligt: Bakteriologins etablering i sekel-
skiftets svenska medicin (Stockholm, 1997), passim; spec. 324f om barnsängsfeber och antiseptik; Mos-
cucci, The Science of Woman, 153-156. Om sjukhus som smittohärdar, Lister och antiseptik se Risse,
Mending Bodies, 361-378; samt Granshaw, ”’Upon This Principle’”, 17-46, 202-212.
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tomin, av kostnadsskäl tvingats flytta till sjukhus efter sina respektive operationer,
vilket han fann vara den främsta anledningen till deras död.

Ingreppet på M. K. R. utfördes i juli år 1871. Följande vecka blev hon dålig
med hög puls och hög feber, varpå tillståndet så småningom stabiliserades. Efter en
månad kunde hon flyttas till Serafimer-lasarettet. Kort därefter blev buksåret emel-
lertid åter inflammerat, svulsten återkom och tappades på vätska. Öppningen från
tappningen täcktes med karbolsyrepasta, men uppvisade trots det snart symtom på
inflammation. I oktober dog hon av blodförgiftning, 10 veckor efter operationen.297

Även kvinnan med den ofullbordade ovariotomin flyttades några dagar efter in-
greppet till Serafimerlasarettet. Buksåret hade inte förenats ordentligt och blev in-
flammerat. Antiseptiska sköljningar till trots avled hon tre veckor efter operationen.
Efterföljande obduktion påvisade en utbredd inflammation i bukhålan.298 Netzel
menade att båda dessa patienter haft större chans att klara sig om de kunnat vistas i
privata bostäder; den ”ofullbordade” likaså om han vågat fullborda operationen.

Eftersom även hans tre därpå närmast följande hade dödlig utgång gjorde
Netzel antagandet att

mången [torde] förvåna sig öfver, att jag det oaktadt vågade vidare åtaga mig
att göra ovariotomier. Det var också med största tveksamhet som jag beslöt
mig härför, och mitt första gynnsamma fall efter så många olyckliga var ett
sådant, der det väl ej kunde vara något tvifvel om, att en snar operation vore
alldeles nödvändig. Pat. hade under lång tid varit under min behandling, och
jag hade redan från början lofvat att operera henne.299

Patienten i detta fall, den 44-åriga änkan och enbarnsmamman E. W., opererades
som nummer 7 och tillfrisknade utan några större problem, om det än dröjde nära
på tre veckor innan hon kunde lämna sjukbädden. Hon följdes av ytterligare sex
patienter samma år, som alla överlevde.

Året därpå fortsatte Netzel artikelsviten om egna ovariotomier med ingreppen
nummer 14 till och med 26. Fallskildringarna har nu blivit kortare och mer koncisa,
och det är tydligt att ingreppet blivit mer rutinmässigt: i genomsnitt utförde Netzel
en ovariotomi i månaden, i oktober 1874 utfördes hela fyra ingrepp. Av dessa 13
ovariotomier slutade 10, eventuellt 11 lyckligt (den sista utfördes så sent som den
26 december, och faran var då artikeln skrevs ännu inte över för patienten, den
ogifta 28-åriga M. K). Flera av fallskildringarna avslutas med att patienten efter
genomförd operation ”fullkomligt återvunnit sin helsa”, ”fullt tillfrisknat” eller
uppvisat ett ”Hastigt tillfrisknande.”300 Av de två som avled – patient nummer 16,
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den gifta 43-åriga trebarnsmamman C. E., samt patient nummer 23, den likaledes
gifta 33-åriga trebarnsmamman K. H. – dog den förstnämnda till följd av ”en ymnig
blödning…från de afslitna adherenserna [sammanväxningarna]”; den andra på
grund av en häftig bukhinneinflammation.301

I internationellt sällskap

Att Netzel vid denna tidpunkt fann ovariotomin vara fullt etablerad gav han också
uttryck för i ett par essärecensioner. Både fallstudier och recensioner gör mer än att
enbart beskriva ett ingrepps utveckling: själva publiceringen bidrar till att normali-
sera ingreppet i fråga och att göra det till en del av den professionella repertoaren. I
”Om ovarialtumörer och ovariotomi”, behandlar Netzel bland annat verk av brittis-
ke Thomas Spencer Wells och amerikanske Washington L. Attlee, ”verldens erfar-
naste ovariotomer, med resp. 500 och 300 utförda operationer”.302 Även
essärecensionen ”Hysterotomi”, om Jules Péans och L. Urdys verk Hysterotomie:
De l’ablation partielle ou totale de l’uterus par la gastrotomie, inleds med ett reso-
nemang om ovariotomier, som beskrev som i det närmaste rutinartade ingrepp – ”en
af alla och utan tvekan utförd operation”.303 Retorik eller ej; enligt Netzel visade
detta att den gynekologiska kirurgins utveckling hade nått så långt att den nu var
redo att gå vidare med fler typer av kirurgiska ingrepp:

att än vidare utvidga sitt område genom att ur bukhålan aflägsna en annan art
af stora och särdeles ofta förekommande svulster, de från uterus utgående
myomen. Redan tidigt och företrädelsevis innan den differentiela diagnosen
mellan uterina och ovariela svulster vunnit sin nuvarande utveckling, hände
det, att operatörer, som öppnade bukhålan i afsigt att verkställa ovariotomi,
funno sig hafva begått ett diagnostiskt misstag, i det svulsten befanns vara en
uterintumör. Såsom regel gälde då att skyndsamt förena buksåret och lemna
tumören orörd. Men det dröjde ej så länge innan en och annan djerf kirurg
under sådana förhållanden beslöt och utförde en operation, hvarigenom ute-
rintumören aflägsnades.304

Men även om tiden nu var inne att också ta sig an uterusmyom och hysterotomier
(livmoderoperationer) behöll ändå ovariotomierna sin plats högt uppe på den gyne-
kologiska dagordningen.305 Detta gav bland annat första numret av den nordiska
tidskriften Gynækologiske og obstetriciske meddelelser uttryck för. Tidskriften ut-
gavs mellan 1877 och 1893 under professor Frantz Howitz ledning, med säte i Kö-
penhamn och under medverkan av docent Wilhelm Netzel från Sverige, docent
Fredrik Saltzman från Finland samt professor Edvard Schønberg från Norge. Denna
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redaktion kvarstod under tidskriftens hela livstid; när den sista årgången utkom
hade samtliga redaktionsmedlemmar blivit professorer vid sina lärosäten. I det för-
sta numrets förord skriver Frantz Howitz att han startat tidskriften med tanken att
samla intressant information om vad som händer på gynekologins och obstetrikens
område på ett enda ställe, vilket redan gjorts i större länder, och att han hoppas att
kunna knyta allt fler av såväl Danmarks som ’brödraländernas’ (”Broderrigernes”)
läkare till tidskriften. Gynækologiske og obstetriciske meddelelser var tänkt att ut-
komma med ungefär två nummer per år och innehålla ”deels originale Undersøgel-
ser af de for Tiden vigtigste Spørgsmaal i de omhandlede Videnskabsgrene, deels
en sammenstillende Kasuistik, deels endelig en Oversigt over, hvad der maatte være
fremkommet af Nyt og Godt i den udenlandske Literatur.”306 Den första artikeln var
skriven av Howitz själv och inte alltför överraskande handlade den om just ovario-
tomier: ”Bidrag til Læren om Kontraindikationer for Ovariotomien”. Artikeln var
drygt 40 sidor lång, vilket senare visade sig vara ett relativt vanlig omfång.307

Ytterligare ett uttryck för den vikt man inom disciplinen fäste vid ovariotomi-
erna ger det tillkännagivande som Netzel år 1882 förmedlade via Hygiea från den
amerikanske kollegan Joseph Edward Janvrin. I USA förbereddes översiktsverket A
System of Gynæcology, och Janvrin skulle skriva ett kapitel om ovariotomins histo-
ria och statistik. Detta var en svåröverskådlig uppgift: ”To obtain complete statistics
of all ovariotomies done in the three quarters of a century of the history of the ope-
ration, is a task quite impossible, as many of the earlier ovariotomists are dead, and
their records lost.”308 Janvrin befarade också att de samtida gynekologerna skulle
vara ovilliga att ta sig tiden att insända uppgifter till honom i New York, men bad
alla att innan årets slut göra denna tidsmässiga uppoffring för en sammanställning
som skulle vara vetenskapligt värdefull. Han medsände 21 frågor, om exempelvis
operatören, patienten, tumörens beskaffenhet, om antispeptiska åtgärder vidtagits
och om ingreppets utgång – det vill säga om patienten överlevt eller dött. Netzel
och hans svenska kollegor fortsatte att skriva artiklar och inför Läkaresällskapet
rapportera ovariotomier, men nu lämnar vi dem därhän för att i stället se till Netzels
övriga verksamhet.309
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Vetenskaplig handlingskraft
Under sitt mycket produktiva 1870-tal ägnade sig Netzel inte enbart åt ovariotomi-
er. Han höll även föredrag och publicerade fallstudier och artiklar om urinfistelope-
rationer, fall av laparotomi (buksnitt) och hæmatoma vulvæ (blodansamling i
vulva), den så kallade freundska totalexstirpationen av livmodern (fullständigt ki-
rurgiskt avlägsnande av hela livmodern), Porros hysterotomi i förening med kejsar-
snitt (kirurgiskt borttagande av den gravida livmodern genom buksnitt), fall av
plötslig död efter förlossning, inversio uteri chronica (kroniskt in- eller utvänd liv-
moder), livmoderblödning före förlossningen, hæmatocele pelvica (blodansamling
mellan moderkaka och livmoder) samt utomkvedshavandeskap.310

Att gå på djupet

År 1876 publicerade Wilhelm Netzel en artikel om en metod att med hjälp av
pressvamp utvidga livmoderhalsen (dilatation av cervikalkanalen). Syftet med den-
na utvidgningsmetod, som utarbetats av den skotske obstetrikern och gynekologen
Sir James Young Simpson, var att ge gynekologen diagnostiskt och terapeutiskt
tillträde till livmodern. Detta var och är nödvändigt för att operera i livmodern (idag
görs sådan utvidgning exempelvis i samband med aborter, missfall, uteruspolyper
eller vid misstanke om livmodercancer).311 Men vid sidan av det rent praktiska hade
den nyvunna möjligheten att få tillträde till livmodern även ett starkt symboliskt
värde. Netzel kombinerar i artikeln frågor om smitta med frågor som senare skulle
bli aktuella genom olika behandlingsmetoder av förment patologiska livmoderlägen
medelst så kallade pessarier (ej att förväxla med det preventivmedel som idag be-
nämns ”pessar” (bild 22-23)).

Inledningsvis lyfter Netzel fram läkarvetenskapens och i synnerhet den samti-
da gynekologins stora framsteg:

Det är för vår tids läkare en oeftergiflig pligt att i hvarje sjukdomsfall anställa
en, så vidt möjligt, noggrann och fullständig undersökning af det sjuka orga-
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net. Undersökningstekniken har i våra dagar inom alla läkarekonstens områ-
den gjort förvånande framsteg, och nya metoder hafva blifvit införda, genom
hvilka det blifvit möjligt att bestämma naturen af sjukdomar, som man for-
dom alls icke eller endast ofullständigt kunde igenkänna. Icke minst hafva
sådana framsteg vunnits inom gynekologiens område; äfven der hafva tid ef-
ter annan nya undersökningsmetoder uppkommit, hvilka tjenat till att utvidga
diagnostikens och terapiens gränser.

Ett vigtigt rum ibland dessa intager den först af Simpson begagnade ut-
vidgningen af cervikalkanalen genom pressvamp. Derigenom har man vunnit
möjligheten att införa fingret i lifmoderns kavitet och att sålunda, så noggrant
som möjligt, utröna beskaffenheten af dess väggar och innehåll, äfvensom att
genom den vidgade kanalen införa instrument och företaga mindre eller stör-
re operativa åtgärder.312

Därefter betonar Netzel att metoden är betydelsefull inte enbart diagnostiskt, utan
även som förberedelse för kirurgiska ingrepp. Som enbart undersökningsmetod
skulle de stora risker som den medförde för patienten inte kunna rättfärdigas, men
om metoden användes med urskiljning – det vill säga om riskerna noga vägdes mot
den eventuellt positiva inverkan en operation skulle kunna ha på patientens hälsa –
så var den enligt Netzels mening väl värd att tillämpa. Riskerna med pressvampdi-
latationen var enligt honom två: dels att svamparna luckrade upp ytan på slemhin-
nan i livmoderhalsen med resultat att den uppluckrade slemhinnan trängde in i
svampens porer och därför en stor del av slemhinnans yta drogs loss när svampen
togs ut, vilket i sin tur framkallade en blödning; dels att svampen sög upp vätska
och så småningom blev infekterad till följd av tillströmning av luft genom vagina.
Svampen absorberade snabbt utifrån kommande ämnen, varför risken för giftiga
infektioner var stor. Som anhängare av antispetiska metoder och i syfte att motver-
ka exempelvis blodförgiftning brukade Netzel därför preparera pressvamparna med
en blandning av gummilösning och antiseptiska medel, exempelvis karbol- eller
salicylsyra. Eftersom det dessvärre inte förhindrade infektion var det viktigt att
svamparna inte satt inne för länge. Netzel rekommenderade fyra till sex timmar som
övre gräns; han ansåg att den vanligast förekommande rekommendationen – 8 till
12 timmar – var direkt skadlig. Helst skulle inte fler än två till fyra svampar använ-
das i följd. Det vore önskvärt att finna ett annat medel än pressvampen; i brist på
alternativ borde den dock användas så restriktivt som möjligt, ansåg Netzel.313

Återstoden av artikeln ägnade Netzel åt erfarenheter gjorda i samband med
två patienter, den den 42-åriga A. O. och den 37-åriga E. S., som hade remitterats
till Netzel av Josef Pippingsköld, professor i obstetrik och pediatrik i Helsingfors.
Båda kvinnorna avled dessvärre i sviter av ingreppen; de efterföljande obduktioner-
na påvisade akuta bukhinneinflammationer.

E. S. hade länge varit sjuklig och led till följd av svåra menstruationsblöd-
ningar av anemi (blodbrist). Två år tidigare hade en livmodersvulst diagnosticerats;
vid Netzels undersökning visade sig svulsten vara mjuk och elastisk, förskjutbar
från sida till sida under bukväggen. Enligt Netzel ville E. S. bli befriad från den
”och förklarade sig beredd att genomgå hvilken operation som helst, om blott den
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gåfve någon utsigt till möjlig framgång.”314 För att ta reda på om svulsten var av
sådan art att den kunde avlägsnas vaginalt genom exstirpation eller enukleation
(”utskalning”) ansåg Netzel att en fullständig intrauterin undersökning (undersök-
ning inom livmodern) var nödvändig. Undersökningen förbereddes genom att han
på kvällen den 12 juli år 1876 lade in ett par så kallade laminariastift i E. S. livmo-
derkanal. Stiften bestod av torkade stjälkar av algen Laminaria digitata, som sväller
när de blir fuktiga och vars glatta yta dels inte sårade slemhinnan på samma sätt
som svampen, och dels var smalare och inte svällde lika mycket.315 Därför var de
lämpliga att påbörja en dilatation eller utvidgning med. Morgonen därpå togs stiften
ut och ersattes med en pressvamp i den nu något vidgade kanalen. Mitt på dagen
byttes den mot en större svamp; på kvällen visade sig vidgningen inte vara tillräck-
lig varför en mycket grov svamp infördes. Den fick sitta inne ända till nästa för-
middag. När den uttogs hade livmoderkanalen utvidgats så mycket att Netzel utan
svårighet kunde sträcka in hela sitt finger. Men eftersom tumören dels var för stor
för att kunna dras ned särskilt långt i patientens bäcken, dels enbart två fingrar kun-
de föras in i hennes vagina, så nådde Netzel oaktat utvidgningen inte särskilt långt
in i livmoderskaviteten. Undersökningen visade ändå att en utskalning av svulsten
inte var möjlig, vilket bekräftades genom undersökning med sond. Därefter avbröts
det kombinerade ingreppet och undersökningen. För att minska infektionsrisken
sprutades ett gram utspädd järnkloridlösning in i livmodern med hjälp av en långpi-
pad spruta; vagina sköljdes med karbolsyrevatten.316 Några dagar senare fick pati-
enten kraftiga flytningar; på det sjätte dygnet uppträdde symtom på
bukhinneinflammation som frossbrytningar, feber och magont. E. S. tillstånd för-
värrades; den 26 juli avled hon. Obduktionen visade att livmoderns storlek på grund
av svulsten motsvarade en graviditet i sjätte månaden, att hon led av blodbrist i alla
organ samt hade en utbredd bukhinneinflammation i bäckenet (bild 15-19).317
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Bild 15-17. Instrument för att utvidga livmoderhalsen i syfte att ge gynekologen tillträde till
patientens vagina via livmodern. 15: laminariastift före samt efter användning (ur Pozzi). 16:
Pressvampar (ur Schroeder). 17: Hegars stift (ur Pozzi).
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Bild 18-19. 18: Ytterligare tre typer av instrument för utvidgning av livmoderhalsen. 19:
Bukhinnan sys efter en hysterektomi utförd genom vagina, ett ingrepp som krävde utvidg-
ning av livmoderhalsen (bilderna ur Pozzi).
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A. O. led sedan närmare ett halvår tillbaka av rikliga blödningar från livmo-
dern. Hon sade sig inte veta anledningen och förnekade bestämt att de kunde bero
på missfall, vilket Netzel annars tycks ha uppfattat som en möjlig orsak. Trots en
stark kroppskonstitution hade blodförlusten gjort henne svag och anemisk och hon
klagade över smärtor i bukens nedre högra del. Vid undersökning fann Netzel två
myom, ett stort som ett ägg på livmoderns övre framsida; ett andra och något mind-
re i vänstra fornix (valv i vagina mellan vagina och livmoderhals). Den 17 augusti
år 1876 intogs A. O. på Serafimerlasarettet för intrauterin undersökning. Liksom
fallet varit med E. S. föregående månad inledde Netzel vidgningen med ett par la-
minariastift den första natten; följande morgon, den 24 augusti, sattes en pressvamp
in, som vid middagstid och därefter på kvällen byttes mot allt grövre svampar. Un-
der tiden ökade patientens ömhet i buken. När svamp nummer tre togs ut följande
morgon kunde Netzel föra in sitt finger ända till toppen av livmoderhålan. Slemhin-
nans yta var något ojämn, men ingen tumör påträffades. Efteråt sköljdes livmodern
med kromsyrelösning, följt av upprepade antiseptiska vaginalinjektioner. A. O.
drabbades snart av tilltagande frossbrytning, feber, smärtor och illaluktande flyt-
ningar. Den 31 augusti visade hon symtom på svår blodförgiftning och dog.318 Lik-
öppningen visade en allmän bukhinneinflammation, mest intensiv i bäckenet. På
främre sidan av den förstorade livmodern återfanns ett runt, hårt myom; mellan
livmodern och livmoderhalsen ett något mindre; dessutom ett par helt små på och i
livmoderväggen. Den högra äggledaren visade sig vara svullen och inflammerad;
äggstocken blodig och förstorad.

Efter att ha skildrat båda fallen inklusive liköppningarna summerade Netzel:
”Enligt min öfvertygelse var i begge dessa fall pressvampdilataionen både indicerad
och berättigad.”319 I det första fallet hade patienten redan varit så dålig att hon svä-
vade mellan liv och död. Dilatationen var nödvändig för att kunna besluta om ope-
ration; patienten ville opereras och tvekade inte inför riskerna. Netzel ansåg att
främsta orsaken till dödsfallet var patientens svaga tillstånd – på grund av det klara-
de hon inte inflammationer som annars kunde ha fått mindre allvarliga följder. Den
dödliga blodförgiftningen hade troligen orsakats av att äggstockscystan brast och att
dess variga innehåll spreds i bukhålan; inflammationen hade förmodligen uppkom-
mit som en följd av pressvamparna. Hade då utgången kunnat bli en annan med en
hysterotomi (idag benämnd hysterektomi), det vill säga om Netzel i stället hade ope-
rerat bort livmodern med ett buksnitt, och pressvampdilatation därmed inte behövt
användas? Möjligen, spekulerade Netzel. I det andra fallet var orsaken till kvinnans
blödningar fortfarande oklar; de kunde tänkas ha berott på myomen, men också på
missfall. Att hon dött till följd av blodförgiftning var säkerställt, men:

Om denna infektion ensamt får skrifvas på pressvamparnes räkning, eller äf-
ven derpå att fallet behandlats på den gynekologska kliniken [på Serafimer-
lasarettet] kan vara svårt att afgöra. Att ett falls tillgodogörande för klinisk
undervisning och operationens utförande på ett stort sjukhus öka möjlighe-
terna af septisk infektion, behöfver dock icke vidare utläggas.320
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Både pressvamparna och sjukhusmiljön var riskabla ur smittsynpunkt, vilket som
varit värst just i detta fall var omöjligt att säga. Men, summerade Netzel, utvidg-
ningen hade pågått väl länge, sammanlagt 36 timmar. Framgent ville han rekom-
mendera 24 timmar som övre gräns. Även om Netzel inte anger A.O.:s civilstånd
eller klasstillhörighet tyder såväl Netzels omdömen och det faktum att hon lades in
på Serafimerlasarettet på att hon var en ogift kvinna ur de lägre samhällsklasserna.

Expert på bukhålekirurgi
De opererande gynekologerna var på 1870- och 80-talet auktoriteter på bukkirur-
gins område och det hände att de inbjöds som experter på även andra än gynekolo-
giska bukhåleingrepp. År 1879 utförde Wilhelm Netzel genom buksnitt en
operation på en patient som hade tarmocklusion (tillslutning av tarmen);321 och på
hösten 1881 opererade han bort en cancerangripen njure i vad som är känt som den
allra första njurexstirpationen i Sverige.322 Netzel säger sig i allmänhet ha varit re-
striktiv med att utföra annat än gynekologiska operationer och enbart utfört dylika
då ”en laparotomi kan anses vara enda möjligheten till räddning ur hotande lifsfara,
under förutsättning att den rikliga erfarenhet om laparotomi, som jag under många
år förvärfvat, måhända skall kunna berättiga mig härtill.” Karaktäristiskt självrann-
sakande och med diplomatisk ödmjukhet i förhållande till andra discipliner tillägger
han: ”Denna djerfhet, som mången måhända skall kalla förmätenhet, har olyckligt-
vis hittills endast medfört olycklig utgång.”323

Sveriges första njuroperation

Den 53-åriga kvinnliga patienten hade varit frisk större delen av sitt liv. I anamne-
sen angavs att ingen släkting veterligen hade lidit av kräfta (cancer); hon hade levt
”under goda hygieniska förhållanden”, haft ett kroppsligen ansträngande arbete
samt menstruerat regelbundet och normalt mellan 18 och 46 års ålder, varpå hon
gick in i klimakteriet.324 När hon vid 28 års ålder varit gravid i tredje månaden hade
hon drabbats av svår sorg som medförde häftiga ångestanfall, gråtattacker, tryck
över bröstet, andnöd, krampaktiga ryckningar i armar och ben samt omtöcknat
medvetande. Anfallen inträffade fem till sex gånger per dygn och återkom därefter
regelbundet höst och vår samt vid häftiga sinnesrörelser. Trots det blev förlossning-
en normal och hon födde ett friskt och fullgånget barn. Senare i livet fick hon pro-
blem med ymniga menstruationsblödningar och ryggvärk, för vilket hon med
relativt gott resultat behandlades av Sven Sköldberg.325 Några år senare fick hon
åderbråck på benen; därefter brast vener i benen vid ett par tillfällen, vilket ledde
till häftiga blödningar. Någon gång omkring år 1879 observerade patienten en
knytnävsstor, hård knöl i högra sidan av buken; under det senaste året hade den
börjat att växa allt hastigare, samtidigt som hon fick trängningar vid urinkastning.
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Av och till var urinen blodig, emellanåt svartbrun och levrig. Patienten uppgav att
hon på senare tid haft svår värk i ryggen. Netzel såg henne första gången i decem-
ber 1879, därefter sommaren 1881. Hon hade då svåra smärtor och problem att
sköta sina åtaganden. Netzel ville lägga in henne på Sabbatsbergs sjukhus dels för
de kliniska demonstrationernas skull, dels för att han ansåg att en exstirpation vore
möjlig. Kvinnan ville själv opereras, enligt Netzel satte hon

dertill sitt enda hopp, efter som jag naturligtvis måst säga henne, att på annat
sätt ingen förbättring var möjlig. Jag har icke att förebrå mig att hafva fört
patienten bakom ljuset i afseende på den betydliga faran af en operation, men
då jag sjelf ansåg en lycklig utgång möjlig, kunde jag icke underlåta att också
underrätta patienten om denna min tanke. Det var naturligtvis de under de
sista åren allt oftare företagna njurexstirpationerna, som i detta afseende ing-
åfvo mig någon förhoppning, och som efter mycken tvekan bestämde mig för
att utföra operationen.326

Enligt Netzel hade den allra första njurexstirpation där patienten överlevde utförts
av den tyske kirurgen Gustav Simon i augusti år 1869, och sedan dess hade ytterli-
gare drygt 50 utförts, om än med mycket hög dödlighet. Simons njuroperation hade
enligt Netzel varit ”beundransvärd” både ”på grund af dess ovanliga orsak och
lyckliga utgång, som ännu mer för det sant vetenskapliga sätt, hvarpå dess utförbar-
het och rättmätighet på förhand bestämdes genom undersökningar och experi-
ment.”327 Netzel ville se den som ett konkret inlägg i vivisektionsdebatten – om inte
Simon tidigare hade opererat bort njurar på levande djur trodde han inte att denne
skulle ha kunnat lyckas med denna första operation på en människa. Genom Simon
förelåg alltså ett högst konkret samband mellan fysiologins vivisektioner och buk-
håleoperationerna, samt i Netzel ett direkt uttryck för disciplinernas samhörighet
vad beträffar uppfattning om vetenskaplighet och vetenskapande.

När Netzels patient lades in på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm den 6 okto-
ber år 1881 var hon mager, klen och sjuklig med betydligt förstorad buk. Vid pal-
pation fann han en fast och knölig tumör, 27 centimeter lång och 14 centimer bed.
Under den tid hon låg inne för observation växlade urinen mellan att stundom vara
klar, understundom likna rent blod. Den 26 oktober opererades hon med ett 20 cen-
timeter långt buksnitt. Tumören låg delvis fri i bukhålan, men var under bukhinnan
förenad med många både små och stora blodkärl. De största kärlen underbands
dubbelt, varpå svulsten lösgjordes i etapper; blödningen minskades medelst kläm-
pincetter och kompression.328 Vid ett tillfälle lossnade ligaturen (stygnen), vilket
fick till följd att såret började blöda häftigt. Netzel lyckades dock stoppa blödningen
genom att först klämma åt stumpen med fingrarna, sedan anlägga den så kallade
Nelatons tång och därefter sy med dubbel tråd. Sedan bortogs alla klämpincetter
och ersattes med ligaturer. Det stora såret, det vill säga buksnittet, rengjordes med
svampar indränkta i karbollösning – en stor svamp lades in i den öppna buken me-
dan ett insnitt gjordes i ländtrakten. Genom detta snitt infördes två grova dränagerör
till buksåret i avsikt att samla och föra ut var; det ena röret var vinklat uppåt, det
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andra nedåt. De fästes med silvertråd i ändarna, varpå såret rengjordes och förena-
des. Därefter rengjordes bukhålan varpå buksåret syddes och antiseptiskt förband
lades över båda såren. Netzel avslutar redogörelsen med att kort summera hur på-
frestande den två timmar långa operationen varit för patienten: bukhålan hade hela
tiden varit vidöppen och tarmarna delvis legat utanför. Även om de i görligaste mån
varit täckta av varma svampar och karboldukar hade de ändå emellanåt både blot-
tats och klämts; ”Dertill afkylningen och karbolspray’n samt blodförlusten. Pat. var
i följd deraf vid operationens slut högeligen kollaberad [’kraftlös’, ’kollapsad’],
kall, med knappt kännbar puls.”329 Fyra timmar efter operationen avled hon, denna
första patient att få en njure bortopererad i Sverige. Vid liköppningen påträffades
fler tumörer. Den kände patologen Axel Key undersökte både den bortopererade
njuren och levern, som även den visat sig vara svulstangripen. Netzels omdöme
efter obduktionen var att operationer i så sena stadier av kräfta inte borde utföras
eftersom det inte var möjligt att rädda patienterna.330

Att operera livmödrar
Vid sidan av ovariotomierna blev kejsarsnittet så småningom ännu en milstolpe i
den moderna gynekologin. Inledningsvis var kejsarsnittet ett relativt desperat inrepp
som i brist på alternativ utfördes när en gravid kvinna hotade att dö oförlöst. Enligt
historikern Lisa Öbergs avhandling Barnmorskan och läkaren förekom spridda men
ofta svårverifierade uppgifter om kejsarsnitt utförda i Sverige före 1870, varav vissa
utförts på nyss avlidna kvinnor där läkarna lyckats lyfta ut och återuppliva bar-
nen.331

På senhösten år 1862 utfördes ett av de definitivt första kejsarsnitten. Opere-
rade gjorde Carl Benedict Mesterton, professor i kirurgi och obstetrik i Uppsala –
värt att notera är att det alltså var året efter att Mesterton utfört vad som brukar räk-
nas som den första ”lyckade” ovariotomin (det vill säga där patienten överlevde) i
Sverige.332 Omvårdnadsforskaren Barbro Holmdahl har skildrat detta första kejsar-
snitt: till barnbördskliniken i Uppsala inkom en tidig morgon den 34-åriga ogifta
förstföderskan Anna Dahlström med värkar. Barnmorskan Anna Norberg konstate-
rade snart att förlossningen inte skulle bli normal eftersom den lilla magra pigans
bäcken var trångt, varför hon tillkallade professor Mesterton. Mesterton blev myck-
et intresserad eftersom han hade läst mycket om kejsarsnitt men aldrig själv utfört
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ingreppet. Han konsulterade en kollega men beslöt att avvakta. När Anna Dahl-
ströms värkar förrvärrades framåt kvällen närvarade förutom en stor del av medi-
cinska fakulteten även stadens läkare och ett antal medicine studerande, vilket visar
på det intresse som det förväntade kejsarsnittet väckte. Vid 21-tiden underrättades
Anna Dahlström om att en operation var enda sättet att rädda både henne och bar-
net. Å ena sidan vore en operation riskabel för henne, å andra sidan skulle barnet dö
om hon födde den naturliga vägen eftersom enda möjligheten att få ut fostret annars
vore genom embryotomi, det vill säga att först stycka det med så kallat skarpa in-
strument.333 Mestertons journal förtäljer: ”Utan tvekan och med glatt mod väljer
Anna operationen”.334 Klockan 22 började han att i ljuset av oljelampor och med
assistans av sju läkare operera den med kloroform nedsövda patienten. Snart kunde
ett livlöst men välskapt flickebarn lyftas ut. Barnet upplivades med hjälp av iskalla
dukar och inblåsningar, medan det dessvärre stod sämre till med barnaföderskan. På
morgonen döptes flickebarnet i hyllning till Carl Benedict Mesterton och hans djär-
va första kejsarsnitt till Carola Benedicta Caesaria. De närvarande studenterna stod
faddrar och skänkte pengar till ett års underhåll för barnet. Anna Dahlström blev
allt sämre. Efter svåra blödningar och smärtor avled hon dryga dygnet efter opera-
tion.335 (Någon gång innan sin konfirmation bytte dottern dock det mestertonskt
klingande namnet till förmån för moderns, till Anna Caesaria.336)

När Wilhelm Netzel i juni år 1874 utförde sitt första kejsarsnitt resulterade det
i en artikel i ansedda Nordiskt medicinskt arkiv, som dessutom efter översättning
och viss omarbetning publicerades i Frankrike år 1876, vilket antyder att detta var
en viktig händelse i läkarvärlden.337 Den minutiöse Netzel tycks själv ha uppfattat
detta fall både som osedvanligt tragiskt och lärorikt inför kommande fall, och han
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vände och vred på vad som kunde eller borde ha gjorts annorlunda. Patienten, som
hade en svulst i nedre delen av buken samt stundtals plågades av smärtor besökte
Netzel för första gången i september 1873. Vid undersökning fann han två myom-
liknande livmodersvulster som kunde förklara patientens problem med smärtor,
förstoppning samt att hon efter tre års äktenskap ännu inte blivit gravid. Han trodde
emellertid inte att svulsterna skulle åsamka henne några större problem men bad
henne återkomma om tillståndet förändrades. Två månader senare besökte hon ho-
nom igen men han uppfattade ingen förändring. Vid hennes tredje besök, strax in-
nan jul, berättade hon att hon inte menstruerat sedan oktober, att hon hade
kväljningar, ofta behövde låta urin och inte kunde ligga på sidan. Tumören hade
påtagligt förändrats; än mer så vid det följande besöket i februari 1874, när det även
stod bortom tvivel att hon var gravid. Netzel inkallade professor Anderson för kon-
sultation. Teoretiskt fanns tre möjliga tillvägagångssätt, men inget av dem var
oproblematiskt: att reponera den i bäckenet inkilade svulsten, det vill säga att me-
kaniskt försöka ändra dess läge; att framkalla missfall; eller att avvakta. Det först-
nämnda hade Netzel redan försökt utan framgång, men han var beredd att göra nya
reponeringsförsök när förlossningsarbetet började. Vad gällde det andra så ville
Netzel gärna värna om fostret även om han ansåg att kvinnans liv hade högsta prio-
ritet:

Förmår uppoffringen af fostret att helt och hållet eller i högsta möjliga grad
befria modern från henne i annat fall hotande verklig lifsfara, så torde väl li-
tet hvar besluta sig för den därtill ledande åtgärden, men i motsatt fall måste
fostrets rätt också beaktas. I detta fall hade en abort helt visst kunnat blifva
högst vådlig för modern.338

Det tredje alternativet, att avvakta och låta graviditeten fortgå, skulle med relativt
stor sannolikhet leda fram till ett kejsarsnitt eftersom svulsten omöjliggjorde emb-
ryotomi; men det fanns också en liten möjlighet att svulstens läge skulle förändras
så att en naturlig förlossning trots allt blev möjlig. Ett kejsarsnitt var emellertid
långt från ofarligt – Netzel kallade det ”en bland de mest lifsfarliga operationer” –
men han misstänkte att ryktet om dess farlighet var överdrivet.339 Professor Ander-
son gav honom sitt stöd i att avvakta för att senare eventuellt göra kejsarsnitt; likaså
gjorde patienten. Netzel hade enligt egen utsago:

för såväl henne som för hennes man utförligt redogjort för min uppfattning af
förhållandena och ej dolt de möjliga faror, som i ena eller andra fallet hotade
henne, och jag hade ej låtit henne med ens fatta sitt beslut, utan gifvit henne
god tid att tänka öfver saken. Både hon sjelf och mannen öfverläto utan nå-
gon tvekan åt mig att handla så som jag funne riktigast, och hon förklarade
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sig fullt beredd att underkasta sig kejsarsnitt, om sådant skulle blifva af nö-
den.340

Men, skriver han också, ”[e]fter den utgång, som fallet sedan fick, kan det med
största skäl ifrågasättas, huruvida detta beslut var det rätta.”341

Inledningsvis fortsatte havandeskapet relativt normalt, bortsett från att my-
omen snabbt växte sig större. Den första störning som Netzel noterade var en liv-
moderblödning som inträffade ett par månader före den beräknade förlossningen,
senare åtföljd av fler blödningar. Den 10 juni uppträdde värkar; den 12:e var de så
kraftiga att förlossningen fick anses vara i gång, likaså avgick blodblandat vatten
som möjligen var fostervattnet. Det var nu som Netzel gjorde vad han i efterhand
förstod var fel – han väntade alldeles för länge med kejsarnittet. Den 13:e blev till
den 14 juni; natten till den 15:e dog fostret. Det stod nu fullständigt klart att tumö-
ren varken kunde förminskas genom tappning eller reponeras – detta försöktes av
Anders Anderson (på grund av smittorisken var det inte lämpligt att operatören
själv kom i kontakt med det döda fostret); och eftersom svulsten låg i vägen var inte
heller en styckning av fostret möjlig. Återstod kejsarsnitt.342

När patienten var nedsövd med kloroform lade Netzel buksnittet i den så kal-
lade medellinjen. Ingen större blödning uppstod då, men när det döda och ruttnande
fostret lyftes ut blödde det desto mer. Moderkakan lyftes bort så snabbt som möjligt
och Netzel sydde ihop livmodern. Att sy livmodern var i jämförelse med tidigare i
utlandet företagna kejsarsnitt inte någon självklarhet, men Netzel hade från början
planerat att sy. På grund av den häftiga blödningen visade detta sig också vara nöd-
vändigt. Operationen varade cirka 30 minuter.343

Vid uppvaknandet drabbades patienten av svår frossa, som gav med sig efter
en morfininjektion. På eftermiddagen hade både febern och pulsen gått ned och hon
tycktes må relativt väl. På natten sov hon lugnt utan att få mer morfin; nästa mor-
gon tycktes tillståndet vara förhållandevis stabilt. Så småningom började emellertid
buken att bli gasfylld och hon försämrades. Den andra natten blev orolig. Febern
steg, gaserna ökade, hon kräktes och började se deprimerad ut. Man sökte lindra
hennes tillstånd genom att driva ut gaser med hjälp av stora lavemang med terpen-
tin, is in- och utvärtes samt morfin. Likaså gavs stora doser kinin och konjak analt.
Den tredje dagen efter operationen fortsatte tillståndet att försämras. Gaserna i bu-
ken ökade ytterligare, hon fick andnöd, krafterna avtog; dessutom kräkningar och
hicka. I försök att utdriva gaser och avföring infördes ett elastiskt rör i ändtarmen,
men det kunde inte införas särskilt långt och gav inte heller mycket resultat. Även
nu sattes is, terpentivlavemang och morfin in, men till föga båtnad. På eftermidda-
gen dog hon. Följande dags obduktion visade på en utbredd bukhinneinflammation.
Livmodern, svulsterna, slidan och urinblåsan togs tillvara för eftervärlden genom
att prepareras i sprit.344
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När Netzel summerade fallet genom att diskutera det i förhållande till interna-
tionell litteratur i ämnet fann han 16 liknande fall. Av totalt 17 patienter hade endast
en överlevt; av barnen föddes nio levande, varav ett snart dog; de resterande sju var
döda redan före operation. ”Detta är i sanning ett bedröfligt resultat”, skrev Netzel,
”hvars orsak väl dels måste sökas i de ogynnsamma omständigheter, hvarunder i
många fall operationen blifvit utförd, dels säkerligen ligger i sjelfva komplikatio-
nens [livmodersvulster] egenskap af att utgöra ett hinder för lifmoderns normala
sammandragningar.”345 Med ”ogynnsamma omständigheter” under operationen
förmodar jag att han framförallt avsåg smittspridningens olika orsaker. Att detta var
ett stort problem märks inte minst genom att den vanligaste dödsorsaken i samband
med bukhåleoperationer var peritonit, det vill säga bukhinneinflammation. Netzel
styrker denna min tolkning när han något senare jämför kejsarsnitt med ovariotomi-
er: egentligen, menade han, var kejsarsnittet ett mycket enklare ingrepp att utföra än
ovariotomin. Att dödligheten detta till trots var så mycket högre efter kejsarsnitt
berodde enligt honom till allra största delen på ”kommunikation mellan uterin- och
bukhålorna”.346 I nästan alla obduktionsrapporter hade han funnit noteringar om att
stygnen i livmodern gått upp vilket lett till att blod och andra avsöndringar trängt in
i bukhålan och orskat bukhinneinflammationer och sammanväxningar. Enda sättet
att rädda en sådan patient brukade i allmänhet anses vara genom dränering – nedre
hörnet av buksnittet lämnades öppet för införande av en charpie-vel. En andra
mycket vanlig förklaring, vid sidan av närheten buk- och livmoderhåla, var att läk-
ningsprocessen efter kejsarsnitt till skillnad från vid ovariotomier (annat än undan-
tagsvis) försiggick under det känsliga barnsängsstadiet. Detta ville emellertid inte
Netzel gå med på. Till skillnad från många av sina samtida kollegor (exempelvis
uppsalagynekologen Otto Lindfors) uppfattade han puerperium som en fysiologisk
och inte patologisk process. Oftast förflöt graviditeter utan problem, hävdade Net-
zel.347

Netzels egen teori om hur kejsarsnittet bäst skulle göras säkert för patienterna
handlade om huruvida – och hur – den öppnade livmodern efter fostrets uttagande
bäst skulle förenas. Vissa operatörer lät livmodern förbli öppen efter ett kejsarsnitt
eftersom det ansågs vara för farligt att lämna kvar suturer i bukhålan; bland dem
som ville förena snittet ville de flesta fästa suturerna i bukväggen. Långt tidigare,
1769 respektive 1840, hade de franska läkarna Lebas de Mouilleron och Auguste
César François Godefroy enligt Netzel förenat först livmodern och därefter buksåret
med skilda suturer. Trots att både mödrar och barn överlevde i båda fallen hade
båda mött skarp kritik för vad som i deras samtid uppfattade som extremt riskabla
förfaranden, varpå detta sätt att förena såren övergavs.348 Det var emellertid detta
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tillvägagångssätt som Netzel valde i sitt fall. Den olyckliga utgången till trots me-
nade han fortfarande att denna metod hade stora fördelar. Sin egen (och patientens)
otur såg han som ett undantagsfall, i hög grad komplicerat av svulsterna. Netzel
avslutar artikeln med en programförklaring:

Ingenting kan vara mera klart än att ett fullständigt slutande af uterinsåret
måste vara i högsta grad önskvärdt, och särdeles mycket talar för att de i ute-
rinväggen kvarlämnade suturerna ej bör kunna medföra olägenheter, som
motväga deras nytta. Jag är därför alldeles öfvertygad om, att sådana suturer
nu mera icke allenast kunna användas, utan att det snarare måste anses orätt
att icke anlägga dem, och jag tviflar icke på att genom deras bruk samt ett
noggrant iakttagande för öfrigt af de lärdomar ovariotomien lemnat, kejsar-
snittet skall komma att blifva en mindre olycksbringande operation, än hvad
det förut varit.349

Framgent fortsatte Netzel att utveckla metoder för suturer även i samband med
andra bukhåleoperationer, som ovariotomier.350 Netzels levnadstecknare ville ge
honom äran av att ha ’uppfunnit’ suturen av livmodersåret – med ingreppet 1874
och artikeln 1875 lade han suturer i livmoderväggen sju år före Sänger: ”Hade Net-
zel skrivit på något av de större ländernas språk, hade kanske Sängers operation i
stället varit förbunden med Netzels namn”, menade Elis Essen-Möller.351 Nu hade
hans insatts förbisetts, trots den år 1876 till franska översatta artikeln. Frans Wes-
termark och Emil Bovin instämde med Essen-Möller. Dessa Netzels yngre kollgor
uppfattade honom som en pionjär och världsauktoritet på gynekologins och fram-
förallt kejsarsnittets område.352

Det allra första kejsarsnitt i Sverige där både moder och barn överlevde har
emellertid attribuerats till Mauritz Salin och utfördes år 1881. Salin använde i detta
fall det så kallade Porros kejsarsnitt, som ansågs vara det säkraste för kvinnan –
genom ett buksnitt lyfte läkaren ut hela livmodern och sydde därefter i hop bukså-
ret. Härigenom behövdes endast suturer i buken, men dessvärre gjorde Porros kej-
sarsnitt kvinnan steril.353 Emil Bovin menade att om Netzels metod ”omedelbart
vunnit beaktande, hade aldrig den 1878 uppdykande stympande Porro’s [sic] ope-
ration, eller supravaginal amputation av uterus efter utfört kejsarsnitt, för några år
lyckats förtränga det gamla s. k. konservativa kejsarsnittet.”354 (bild 19)

Utomkvedshavandeskap
Utomkvedshavandeskap (exempelvis extrauterin- och tubargraviditeter) var även
det problematiska tillstånd att hantera och inte minst att diagnosticera. Netzel var
tidigt ute när han med anledning av en avliden patient tog upp frågan till diskussion
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år 1882. Ett par år senare lyckades hans yngre kollega Mauritz Salin att genom ope-
ration rädda en patient med utomkvedshavandeskap.355 År 1892 diskuterade Netzel
två egna fall som slutat lyckligt efter att han opererat med buksnitt. Det första var
han i efterhand inte fullständigt övertygad om att det hade varit av nöden; eventuellt
kunde patienten i detta fall ha klarat sig även utan operation eftersom äggets ut-
veckling avbrutits mycket tidigt. Å andra sidan hade det utan operationen inte varit
möjligt att fastställa att fallet verkligen rörde sig om ett utomkvedshavandeskap –
det skulle kunna ha visat sig vara en inflammerad äggledar- eller äggstockssvulst.356

I det andra fallet hade det emellertid varit uppenbart att en operation var nödvändig.
Patienten, den 30-åriga ogifta ”tjenarinnan” K.J. hade några år tidigare varit sjuk i
något som Netzel menade kunde ha varit bäckenperitonit, men hade därefter varit
vid god hälsa. Alla tecken hade tidigt tytt på ett utomkvedshavandeskap, men K.J.
hade inledningsvis inte velat erkänna möjligheten av graviditet, en ovilja som san-
nolikt hade att göra med tidens normer för kön och klass och det faktum att han
representerade manlig överhet medan hon var ogift och sexuellt aktiv. Efter opera-
tionen hade hon enligt Netzel erkänt ”att hon under höstmånaderna plägat samlag
med en fästman, men att denne i slutet af okt. rest bort”; en uppgift som Netzel inte
ansåg sig behöva betvivla.357 Han daterade tiden för befruktning till slutet av okto-
ber och fann att embryot troligen dött redan i början av januari, en dryg månad före
den 12 februari företagna operationen.358

Det var i samband med en menstruation i november som K. J. hade börjat få
problem med smärtor; under december tilltog de. Så småningom blev hon klenare
och fick allt svårare att sköta sina arbetsuppgifter. Vid ankomsten till Netzels klinik
på Sabbatsbergs sjukhus den 25 januari 1892 var hon blek och svag och buken så
spänd och öm att han inte lyckades fullfölja den bimanuella undersökningen efter-
som hon då började kallsvettas och få allt svagare och snabbare puls. Efter ytterli-
gare några avbrutna undersökningsförsök lyckades han att genomföra en hel
undersökning först den 11 februari. Han ställde då diagnosen brusten tubargravidi-
tet (havandeskap i äggledaren); dagen därpå opererades hon med buksnitt. Bukhå-
lan visade sig rymma en hel del svart blod, och svulsten dessbättre vara lätt att
lösgöra. Därefter plockade Netzel bort allt levrat blod samt sköljde ren bäckenhå-
lan. Antiseptikern Netzel rengjorde också bukhålan och tarmarna – som delvis låg
utanför buken – innan han sydde igen buksnittet. När’svulsten’ sönderdelades visa-
de den sig ha rymts inom äggledaren och ha bestått av bland annat ägghinnor, na-
velsträng och ett litet embryo, 6 till 7 cm långt och ungefär 10 veckor gånget.
Efteråt hade K. J. feber och var länge trött och matt, men på vårdagjämningen den
21 mars kunde hon skrivas ut som frisk.359
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Avslutningsvis förde Netzel en generell diskussion om utomkvedshavan-
deskap där han åter konstaterade att tillståndet under de första månaderna var högst
svårdiagnosticerat. Ett av de få kännetecknen var ihållande mörka blödningar, som
dock kunde indikera också andra sjukliga tillstånd. En manuell bäckenundersökning
var främsta vägen till diagnos, menade Netzel, som inte ville tillstyrka för patien-
terna betydligt mer riskabla intrauterina undersökningar som sondering eller ut-
vidgning av livmoderkanalen (cervixdilatering). När väl diagnosen var ställd borde
operation utföras så snabbt som möjligt, eftersom ett utomkvedshavandeskap inne-
bar livsfara för patienten.360

En modern kliniker
Redan vid 1880-talets början, alltså flera år innan han övertog professuren i obste-
trik och gynekologi efter Anders Anderson, hade Wilhelm Netzel utfört en stor
mängd operationer på äggstockar, opererat på livmodern både vaginalt och med
buksnitt samt även opererat på njure och tarmar. Man skulle kunna säga att han
därmed hade mutat in en stor del av bukhålan som sitt verksamhetsområde. Under
resten av 80- och 90-talet stärkte han denna sin position i läkarvetenskapens avant-
garde. Att han år 1880 fick en egen modern gynekologisk klinik på det nyuppförda
Sabbatsbergs sjukhus var väsentligt bidragande; likaså när han 15 år senare fick en
nyinrättad klinik vid Serafimerlasarettet. Enligt Frans Westermark var det först i
samband med Netzels arbete på Sabbatsbergskliniken som hans verksamhet blev
riktigt framgångsrik: tidigare hade han opererat i patienternas hem eller i tillfälligt
inrättade sjukrum. På den egna kliniken kunde han utvecklas till att bli verkligt pro-
fessionell: från att vara ”något famlande” i sin kirurgiska teknik till att bli en ”mäs-
tare i snabbt och planmässigt opererande”, med förkärlek för laparotomier.361

Westermark tackar Netzels ”välsignelserika verksamhet” vid Sabbatsbergs- och
Serafimerklinikerna för framstegen i modern svensk sårbehandling, först antiseptik,
därefter aseptik.362 Något hårdraget skulle man kunna säga att Netzel under perioden
före Sabbatsbergskliniken dels lärde sig att operera, dels på nära håll fick se de
ödesdigra konsekvenserna av den tidens hygieniska rutiner, smitta och infektioner.
Under den senare perioden med de egna klinikerna hade han dels blivit en rutinerad
operatör; dels fått tillgång till nya rön inom bakteriologin samt gradvis utvecklade
metoder för att förebygga smitta.

Aseptik betyder bokstavligen ”frånvaro av gift” men fick snart betydelsen
”bakteriefri” behandling.363 Gränserna mellan antiseptik och aseptik var emellertid
flytande, vilket medicinhistorikern Lindsay Granshaw visat. Motståndare till Joseph
Listers bakterieteori samt antiseptiska metoder hade redan på 1860-talet propagerat
för att renlighet och hygien var lika verksamma eller rent av bättre än antiseptiska
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medel. Med det avsågs att patienterna, såren och områdena närmast såren skulle
hållas fria från smuts, vilket så småningom i allt högre utsträckning även innebar att
kirurgen och de kirurgiska instrumenten skulle hållas rena. 1880-talet, som ofta
framställs som en period av både intensifierad modernitet och modernitetskritik, var
också en medicinsk brytningstid. Under 1880-talet började antiseptikens föresprå-
kare och motståndare enligt Granshaw att närma sig en kompromiss. Antiseptiken
förenades med delar av den renlighetslära som använts även i samband med den
äldre miasmateorin om smitta – exempelvis att vitkalka väggar, flytta avträden eller
dass från sjuksalarna, skaffa rymligare lokaler med god ventilation samt unvika att
få in förorenad luft – vilket så småningom ledde till utvecklingen av aseptisk kirur-
gi.364

Smitta

Bukhinneinflammationer och blodförgiftningar i samband med gynekologiska och
obstetriska operationer var en aspekt av tidens problem med smitta; barnsängsfeber
en annan. Under lång tid krävde barnsängsfebern mängder av kvinnoliv. Netzel
konfronterades under hela sin läkarbana med denna farsot och blev en av de svens-
ka pionjärerna i kampen mot den och i tillämpningen av antiseptik (och senare
aseptik).365 Som vi redan sett exempel på använde Netzel karbolsyra i samband med
sina operationer i form av karbolsyrespray och karbolsvampar, alltså karbolsyrein-
dränkta svampar, som han använde för att torka rent inuti de öppnade bäcken- och
bukhålorna innan han åter förenade såren.

Historiker som Lindsay Bradshaw och Lisa Öberg har grovt delat in kampen
mot smitta i tre stadier, vilket jag redan antytt. Öberg (som specifikt har undersökt
barnsängsfeber) identifierar stadierna som 1) läkarnas försök att under 1870-talet
finna smittans orsak; 2) 1880-talssjukvårdens mer allmänna och lyckosamma till-
lämpning av antiseptik, som resulterade i att dödligheten minskade drastiskt både
bland barnsängskvinnor och andra nyopererade patienter, exempelvis vid Netzels
Sabbatsbergsklinik; 3) 1890-talets tillämpning av den aseptiska metoden.366 Till
skillnad från den bakteridödande antiseptiken innebar aseptiken alltså bakteriefri
behandling; dock fortsatte även antiseptiken att dryftas.367

En anledning till att man sökte alternativ till den antiseptiska metoden var de
nackdelar som blivit tydliga: i sökandet efter en optimal antiseptisk metod hade
läkare och barnmorskor varit mycket frikostiga i sin användning av karbolsyra.
Händer, instrument, patienternas underliv – allt som tänkas kunde sköljdes i kar-
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bollösning. Den generösa användningen resulterade bland annat i eksem. Eftersom
barnmorskor med sår på händerna inte fick tjänstgöra ställde det till med problem.
Den aseptiska metodens främsta medel var betydligt skonsammare för alla parter
och omfattade tvål, vatten och mekanisk rengöring, exempelvis med borste; först
därefter och vid särskilda behov skulle de antiseptiska medlen användas.368

*
Vid Svenska Läkaresällskapets årshögtid den 1 oktober år 1878 höll Wilhelm Net-
zel ett längre föredrag, senare publicerat i Hygiea, om barnsängsfeberns historia och
de mest framgångsrika sätten att förebygga den. Netzel anslöt sig i mångt och
mycket till den ungerske obstetrikern Ignaz Semmelweis teori om barnsängsfeber,
med en i etiologiskt hänseende tvådelad förklaringsmodell.369 Semmelweis menade
att barnsängsfebern dels kunde uppstå autogenetiskt, som en spontant uppkommen
infektion; eller heterogenetiskt, som en tillförd infektion. Netzel menade att den
andra varianten var vanligast, nämligen att ”sjukdomsprodukter” spreds från smit-
tade barnsängskvinnor.370 Att detta ofta och lätt inträffade fann han naturligt efter-
som förlossningar lämnade barnaföderskan underliv sårigt och därmed i hög grad
mottagligt för giftiga ämnen. Men hur skulle smitta kunna förhindras? Netzel me-
nade att det ”på detta rastlöst bearbetade fält återstår ett ofantligt arbete”, men han
hyste samtidigt tilltro till de antiseptiska metoderna.371 Ännu fanns ingen praktiskt
genomförbar eller fullständig metod för att tillämpa antiseptik under och efter för-
lossningar, men Netzel gav förslag på förebyggande åtgärder: för det första att om
möjligt göra förlossningen lätt och hastig; för det andra att efteråt regelbundet ge
barnsängskvinnan desinficerande sköljningar; för det tredje att läkares och all annan
vårdpersonal i likhet med alla instrument och redskap skulle vara fullkomligt rena,
förslagsvis tvättade i 3-5% karbolsyrelösning; och för det fjärde att den läkare eller
barnmorska som skött en barnsängssjuk patient eller medverkat vid obduktion för
en tid skulle avhålla sig från förlossningar.372

Vad gällde barnmorskorna menade Netzel att de helst inte skulle sköta annat
än normala förlossningar. Insjuknade barnsängskvinnor skulle skötas av någon an-
nan, ”hvilken qvinsperson som helst”, som sedan inte behövde närvara vid fler för-
lossningar. Ovanligt inkännande menade Netzel att det vore ”obilligt” att kräva att
barnmorskan ”hvilkens inkomster i allmänhet äro allt för små, skall uppoffra sin
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enda förvärfskälla, afsäga sig alla nya förlossningar, för att sköta en patient, som
måhända utan hennes förhållande insjuknat.”373 Och på samma sätt som en barn-
morska skulle avhålla sig från att vårda sjuka patienter borde även förlossningsläka-
re hålla sig undan obduktioner och patienter med smittfarliga sjukdomar för att inte
riskera att föra farliga ämnen vidare till barnsängskvinnor.

De kritiska barnbördshusen

Erfarenheter både från svensk och utländsk vård hade visat att barnbördshus var
den plats där smittspridningen var störst och där patienterna löpte störst risker att
insjukna. Netzel fann detta begripligt: ”Talrika förlossningar följa der tätt på hvar-
andra inom samma rum, samma personer måste tjenstgöra, samma instrument och
redskap användas för olika patienter. Ett förbiseende af gifna föreskrifter kan lätt
förekomma.”374 Hans främsta recept mot smittspridning löd färre undersökningar,
mer omfattande användning av antiseptiska medel, regelbundna byten av såväl
sjuksköterskor som redskap, liksom regelbunden vädring, rengöring och desinfice-
ring av lokalerna. Vid sidan av rutiner beträffande personal och lokaler så uppfatta-
de Netzel även patienternas klasstillhörighet som en försvårande omständighet vad
beträffade deras allmänna hälsotillstånd:

De på barnbördshusen intagna qvinnorna höra i socialt hänseende till befolk-
ningens lägsta klass. I allmänhet söka endast de skydd på barnbördshusen,
hvilka ej äro i stånd att på annat sätt skaffa sig vård under förlossningen. De
hafva ofta under hafvandeskapstiden måst utstå svåra umbäranden, deras sin-
ne är nedtryckt af sorger och bekymmer för framtiden; ofta införes patienten
till barnbördshusen från sjukhus och kurhus.375

Men trots problemet med klen hälsa bland de fattigaste utgjorde ändå epidemierna
av barnsängsfeber det största hotet mot barnsängskvinnorna, menade Netzel; även
de allra starkaste föll offer för dem.

Även om dödligheten i allmänhet var lägre för privatförlossningar än för för-
lossningar på barnbördshus så varierade mortaliteten mellan de senare inrättningar-
na. De senaste åren hade mortaliteten sänkts, vilket Netzel satte i samband med
omorganisationer samt noggrannare användning av antiseptiska medel. Han kon-
kluderade att de anläggningar som hade en högre mortalitet inte levde upp till sam-
tida krav. Därefter jämförde han barnbördsinrättningar i Stockholm, Preussen och
St Petersburg. Efter att St Petersburg vintern 1868 drabbats av en ovanligt svår
barnsängsfeberepidemi beslöt stadens sundhetsnämnd och polis sig för att reforme-
ra barnaföderskornas vård. Från att ha haft fem barnbördshus övergick man till att i
stället inrätta mindre så kallade asyler runt om i staden. En asyl skulle rymma en-
dast tre, i undantagsfall fyra, barnaföderskor samt bestå av ett förlossningsrum, två
sjukrum, kök och bostadsrum för barnmorska och annan personal (sjuksköterska,
kokerska och dräng). En ansvarig läkare skulle tillkallas i samband med svåra för-
lossningar och sjukdomsfall. Vidare skulle vården vara avgiftsfri för kvinnor som
kunde visa intyg på medellöshet och det skulle finnas möjlighet att vårdas anonymt.
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Syfilissmittade kvinnor skulle inte tas emot utan skickas till en annan ort. Med hjälp
av telegrafiska förbindelser skulle asylerna hålla sig à jour om varandras beläggning
så att en full asyl skulle kunna sända en barnaföderska vidare till en med plats. Så
snart som någon insjuknade i barnsängsfeber skulle de friska kvinnorna sändas hem
eller till en annan asyl; den eller de sjuka antingen sändas hem, till sjukhus eller
stanna kvar på asylen. Efteråt skulle asylen rengöras, vädras och stå tom i två veck-
or innan den åter togs i bruk. Den första asylen öppnade i december 1868; somma-
ren 1875 fanns elva verksamma asyler i St Petersburg. De hade visat sig fungera väl
– mortaliteten var låg, 1,1%, och kostnaderna hade blivit lägre än vid de stora barn-
bördshusen. Var denna modell något att införa i Sverige? Netzel ville trots fördelar-
na inte se svenska barnbördsinrättningar ersatta med asyler. Dels för att svenska
barnbördshus enligt honom inte hade högre mortalitet än asylerna, men framförallt
för att en nedläggning av barnbördshusen skulle medföra en allvarlig inskränkning
av utbildningen för läkare, en utbildning som i högsta grad låg i statens intresse.
Staten ”måste derföre göra uppoffringar för att bibehålla barnbördshusen såsom
undervisningsanstalter för läkare, men utrusta dem så, att detta kan ske utan fara för
patienterna”, avslutade Netzel.376

1880-tal: Sabbatsbergs gynekologiska klinik

När ett nytt sjukhus skulle öppnas på Sabbatsberg ansökte Karolinska Institutets
lärarkollegium hos stadsfullmäktige om att få öppna en eller flera kliniska avdel-
ningar för att bedriva undervisning. Det resulterade i en klinisk avdelning för kvin-
nosjukdomar, som öppnades i den sydvästra paviljongens nedre våning i oktober år
1879. Liksom övriga våningar på Sabbatsbergs sjukhus rymde den en stor sjuksal
med 24 sängar; ett så kallat dagrum; ett rum för sjuksköterskan; ett enskilt rum för
en eller två patienter; kök, badrum och toaletter. Det enskilda rummet avsågs inled-
ningsvis att användas som amanuensbostad, men Netzel ansåg att det behövdes i
sjukvården. Enligt hans första årsredovisning från kliniken, publicerad i Hygiea år
1881, användes det för ”ovariotomier och andra större operationer, vid hvilka det
företrädesvis ligger stor vigt uppå, att den antiseptiska metoden i all sin fullständig-
het användes. De opererade inflyttas icke i sjuksalen, förr än några dagar förflutit
och tillståndet icke derför lägger något hinder i vägen.”377 Undersökningar, lokal
behandling samt mindre operationer utfördes i dagrummet, som däremellan använ-
des av patienterna själva och därmed alltså hade dubbla funktioner. Då det mindre
rummet var upptaget förekom det att även större operationer utfördes i dagrummet,
varpå dess funktion som patienternas dagrum för en tid avstängdes.

Tidens berättigade rädsla för sjukhusen och dess smittorisker till trots fann
Netzel att beläggningen på avdelningen ändå varit god. De första månaderna hade
antalet patienter varit relativt lågt, men efter att avdelningen rönt uppmärksamhet
bland läkare och patienter var den ofta fullbelagd:
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Det var naturligtvis att befara, att många sjuka skulle sky denna afdelning
och uppsöka den icke-kliniska afdelning för qvinnosjukdomar, som finnes
inom samma sjukhus. Så har säkerligen också i många fall varit händelsen,
men fruktan för den kliniska afdelningen är dock icke så stor, som mången
tror. Ytterst sällan hafva de fall varit, der patienter för denna orsak önskat
blifva öfverflyttade till den andra afdelningen. Flera patienter hafva gerna
återinträdt på vår afdelning, och äfven sådana, som förut varit intagna på den
andra afdelningen, hafva hos oss funnit sig väl.378

Vidare gav Netzel ett par förklaringar till att kliniken blivit så pass eftertraktad:

Den omständigheten att alla undersökningar och all den behandling, som af
läkare behöfva utföras, kunna ske i ett särskildt rum (dagrummet), den så vidt
möjligt begränsade tillåtelsen för de tjenstgörande att undersöka de sjuka
samt det tillbörliga undseende, som visas de mera blyga och besvärade, torde
väl tillsammans vara förklaringen på ofvannämnda, för afdelningen gynn-
samma förhållande.

De tjenstgörandes antal är också aldrig stort. Tjenstgöringen är obligato-
risk samtidigt med den på den obstetriska afdelningen, der antalet praktikan-
ter ej får öfverstiga 12. Endast undantagsvis besökes kliniken af andra än
praktikanterna, och dessa äro aldrig alla tillstädes, emedan tjenstgöringen på
barnbördshuset alltid der qvarhåller ett par eller flere. Patienterna hafva så-
lunda icke att befara närvaron af ett stort antal tjenstgörande, såsom på andra
kliniska afdelningar kan vara händelsen.379

Patienterna undersöktes enskilt. Antalet närvarande läkarstuderande begränsades
och de mest ”blyga och besvärade” kvinnliga patienterna visades extra hänsyn.

Under hösten 1879 delades ledarskapet för avdelningen mellan Anders An-
derson och Wilhelm Netzel, år 1880 – det år då Anderson avgick – dessutom med
docent Mauritz Salin. Detta år var 184 patienter inskrivna vid kliniken. Av dem
utskrevs 125 som förbättrade eller friska, 26 som oförbättrade, 10 som döda. 23 av
dem låg kvar över årsskiftet till 1881.380 Netzel beskrev relativt kortfattat ett större
antal fall av bland annat olika typer av fisteloperationer; ovariotomier, varav en där
patienten överlevde i samband med graviditet; livmoderblödningar; livmoderbrist-
ningar i samband med förlossning; och livmodertumörer. 18 patienter hade varit
intagna för det senare; av dem hade 13 behandlats palliativt med subkutana injek-
tioner med ergotin (injektioner under huden), cervikaldilatationer (utvidgningar av
livmoderhalsen), och pensling av livmoderns slemhinna med etsande lösningar; en
fjortonde patient fick en polyp borttagen; en femtonde dog efter dilatering och på-
börjad operation. På de resterande tre patienterna utfördes laparohysterotomier, det
vill säga livmodern opererades bort genom buksnitt (idag benämnt hysterektomi).
Då laparohysterotomier enligt Netzel var ”temligen ovanliga” i Sverige redogjorde
han något mer utförligt för dessa.381

Netzel återkom med raporter från Sabbatsbergskliniken: de första mycket
långa, senare allt kortare och mer koncisa tills de blev närmast tabelliknande.
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Sommaren 1882 publicerade han en 45-sidors essäartikel om två delar i Hygiea;
följande år kompletterad av en årsrapport för år 1882 om 30 sidor. De följde samma
mönster som den första, med kortare eller längre fallbeskrivningar av de mest fre-
kventa sjukdomarna respektive mest intressanta fallen. Som tidigare gav den själv-
rannsakande Netzel störst utrymme åt de olyckliga fallen, där patienterna
feldiagnosticerats, felbehandlats och/eller dött.382 Går vi några år fram i tiden till
rapporten för år 1888 finner vi den vara meddelad av Netzels nytillträdda amanuens
Karolina Widerström, vara enbart två sidor lång samt bestå av en kvantitativ upp-
ställning av utförda operativa ingrepp med antal levande respektive döda patienter
angivet. Detta år hade 153 operationer utförts, följda av enbart 7 dödsfall – en an-
märkningsvärt låg siffra jämfört med dödligheten det föregående decenniet.383

*
Under tiden för Netzels karriär fortsatte institutionaliseringen av disciplinen gyne-
kologi och obstetrik; likaså befästes dess kirurgiska inriktning. Gynekologernas
publiceringsverksamhet var ett viktigt inslag i utvecklingen och bör förstås som en
professionell strategi vars betydelse överskred själva informationsvärdet i texterna.
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Kapitel 4
UPPSALA: OTTO LINDFORS

Lundabördige Otto Lindfors blev år 1893 den första professorn i obstetrik och gy-
nekologi vid Uppsala universitet. Han var bland annat känd för sina många kejsar-
snitt, opererationer av utomkvedshavandeskap, så kallade ventrofixationer av
livmodern (operation av bakåtlutande livmoder för att göra den framåtlutande) samt
för att ha lanserat en ny metod att behandla navelsträngsbråck. I Netzels efterföljd,
som ju vid sidan av de specifikt gynekologiska operationerna varit en pionjär på
bukhålekirurgins område, skrevs Lindfors in i skandinavisk medicinhistoria som
den förste som opererade bort en mjälte.384 Liksom Netzel var han även en flitig
vetenskaplig författare. Med Otto Lindfors kan vi också återvända till poesins och
tillfällighetsversens landskap – om han än inte som Anders Anderson blev ledamot
av Svenska akademin så belönades dock en mycket ung Otto Lindfors år 1874 med
akademins mindre guldpenning för ”En sommarsaga från Vermland”.385

Dikt…
I likhet med Anders Anderson kan även Lindfors samlade skriftställarskap sägas
förena det poetiska och det vetenskapliga inom ett gemensamt könskomplementärt
ramverk. I ”En sommarsaga…”, som Lindfors skrev strax innan han påbörjade sina
medicinska studier, möter den väna och naturliga 17-åriga värmländska Alice den
stilige unge läkaren Harald. Under en promenad ”genom björkbevuxen dal” följde
han henne genom snåren när:

nästan omedvetet trycktes
in den tanken i hans själ:
han var blott en stoftets träl,
hvilken omotståndligt rycktes
efter detta högre väsen;
hon var drottning öfver djuren,
öfver blommorna och gräsen,
hyllad gladt af all naturen.
Hvar hon gick, hans fagra tärna,
blommade i hennes spår
äng och klippor, skog och snår
liksom för den unga vår.
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Se, en liten ”skogens stjerna”
vänligt ler hans blick emot, der hon nyss har satt sin fot!386

I diktens femte sång får de stiliga unga tu – ”bägge malm af äkta halt”387 – dansa
samman på bal:

Klädd i hvitt med rosenknoppar
kring sitt hår och perledroppar
slingrande kring hals och barm,
leende med läppar friska,
som om frid och helsa hviska,
hjerteglad och purpurvarm
flög Alice vid Haralds arm;
älfvolätt knappt golf hon rörde.
Hvad hon njöt! – Hur väl han förde,
hur elastiskt mjukt och jemnt
och dock kraftfullt och bestämdt!388

Inte allt för överraskande avslutas diktverket med att det unga parets förlovning
eklateras.

I senare dikter möter läsaren även läkaren Lindfors, exempelvis i hyllningar
till kollegor389 eller i den något märkliga ”Julafton på anatomisalen: En gammal
dissekant-sägen”. Den inleds med en beskrivning av salen och de närvarande:

I dag har ju ”salen” tagit
En underbart hygglig min
Man ”majat” den, prytt och tvagit
Och borden åt hörnen dragit
Och skaffat sig punsch och vin.
Studenter, en hemlös skara,
Som stannat bland köld och lik,
I dag låtit fliten fara
Samt sina ”partier” vara
I ro under fuktad flik.
Bröstkorgar och ben och bäcken
Bland granruskor titta fram;
Han var som förvandlad fläcken.
Och själfva den värste gäcken
För skämtandet satt en damm.

Efter pyntandet tog juldryckerna och glammet vid. De unga studenterna började
skämta med assistenten, den gamle fältläkarstipendiaten, som blivit kvar på anato-
men, och mana honom till ett skämtsamt tal. ”Råbarkad men god i grun-
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den,/Varmhjärtad, ett barn af stunden” ville han dock inte skämta vid en tid som
denna:

Han smålog och höjde glaset;
Det löjet som en apell
Förstummade plötsligt raset:
”Kamrater, det här kalaset
Ju firar en julekväll.
En sed var – jag än vill minnas –
Julgåfvor ge bort. Men hvad!
Om här också skulle finnas
En skänk, kanske värd att vinnas,
En frände att göra glad.
Det ligger i svartan kista
Ett lik, som vi än ej rört:
Tjänsteflickan, det offret sista,
Som gett hvad det ägt att mista,
Hvars kärlek till brott förfört.
Lyft locket! – Så ung och fager!
Den hårdaste rörs därvid. –
Skam den, ett ”parti” här tager,
Skam den, som en knifsegg drager
I anletets milda frid!
Likbalsam hon fick tillika,
Tack vare sin arsenik.
 – Kamrater, vi duken vika
Tillbaka och locket spika
Igen öfver flickans lik.
Vår vackraste skänk vi sända
Åt allas vår moder Jord,
Den enda hon haft kanhända. –
Nu eld att cigarren tända,
Han släckts vid de många ord.”390

I ”Julafton på anatomisalen” skildrar Lindfors dels en manlig gemenskap över ge-
nerations- och klassgränser (unga manliga studenter och den äldre och grånade fält-
skär/fältläkarstipendiat som de driver med), råa skämt, vördnad för julen som
kristen högtid; och dels en högstämd romantisering av kvinnlig särart, som så här
på julafton tillåts omfatta även liket efter den unga tjänsteflickan. Om hon än dött
som ett offer på den brottsliga kärlekens altare (om hon begått självmord, dött till
följd av fosterfördrivning med hjälp av arsenik eller rent av mördats är oklart) så
förlänas hon som en julgåva nåden att få förbli orörd åtminstone av anatomernas
instrument – att få begravas odissekerad. Först därefter var det tid för anatomerna
att ånyo tända cigarrerna och fortsätta glammet.

Verklighet
Prästsonen Axel Otto Lindfors (1852-1909) läste till medicine kandidat i Lund, blev
medicine licentiat i Stockholm 1881 och disputerade i Lund den 15 februari år 1882
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 Axel Otto Lindfors, ”Julafton på anatomisalen: En gammal dissekant-sägen” i Sägner och bilder,
121-125. Den uppges vara skriven mellan 1877 och 1898.
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på avhandlingen Om kronisk hyperplastisk endometrit (endometritis fungosa): Ett
bidrag till kännedom om de extra-puerperala lifmoder-blödningarne. Åtta dagar
efter disputationen gifte han sig med Gerda von Porat och i juni promoverades han
till medicine doktor vid Lunds universitet. På fyra år fick paret tre barn: Gunhild,
född 1883, Torsten, född 1884 och Elsa (Gerda Elisabeth), född 1887. Under ut-
bildningstiden arbetade Otto Lindfors som underläkare vid Söderköpings hälso-
brunn och kallvattenkuranstalt och innehade förordnanden vid bland annat
Sabbatsbergs kvinnoklinik, Allmänna barnbördshuset i Stockholm, på badorten
Stenungsö samt vid Lunds lasaretts kirurgiska avdelning. Från 1882 till 1886 ver-
kade han som docent i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet, ett par som-
rar som intendent vid Ramlösa hälsobrunn, och år 1886 till 1889 som tillförordnad
e. o. professor i pediatrik i Lund. Därefter blev han lasarettsläkare i Kristianstad. År
1893 lämnade familjen Lindfors Skåne för Uppsala, där Otto tillträdde som univer-
sitetets första innehavare av den år 1891 inrättade professuren i obstetrik och gyne-
kologi (bild 20).391

Under sin relativt korta levnad – han blev 56 år gammal – företog Lindfors
många studie- och konferensresor, bland annat till Köpenhamn, Tyskland, Belgien,
Holland, Frankrike, England, Österrike, Italien och Ryssland. Det var för övrigt
under en forskningsresa han dog: han var på väg till Linnean Societys bibliotek i
London via Tyskland när han drabbades av hjärtförlamning och avled i en tågku-
pé.392

I några mindre men signifikanta detaljer avvek Lindfors karriär från Ander-
sons och Netzels, vilket enligt min uppfattning i stor utsträckning berodde på
Svenska Läkaresällskapets starka stockholmscentrering och det faktum att Lindfors
var skåning. Rent geografiskt befann han sig närmare Köpenhamn än Stockholm
och var vårterminen 1876 Tegnér-Oehlenschlägersk stipendiat i fysiologi och ana-
tomi vid Köpenhamns universitet.393 Jag finner det emellertid troligt att avståndet
mellan Lund och Stockholm även var kulturellt eller socialt betingat och alltså inte
enbart en fråga om kilometer. Ett exempel som kan tala för denna tolkning är att
Lindfors inte blev medlem av Svenska Läkaresällskapet förrän år 1893, alltså sam-
ma år som han blev professor i Uppsala; ett annat att han i förhållande till sin om-
fattande vetenskapliga litterära produktion inte mer än undantagsvis publicerade sig
i Hygiea och SLS.394 Inte heller efter flytten till Uppsala publicerade han sig i någon
större utsträckning i Hygiea och tycks inte mer än högst sporadiskt ha bevistat
Svenska Läkaresällskapets sammankomster. Hans allt framgent dominerande forum
blev i stället Upsala läkareförening samt dess publikation Upsala läkareförenings
förhandlingar (ULF).
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 Uppgifter hämtade ur Svensk läkarematrikel (1886), 507f; (1901), 1321ff; Sveriges läkarehistoria
(1933), 265ff; Lindqvist, ”Lindfors”, Allmänna svenska läkartidningen, 1909, 705ff; samt Svenska män
och kvinnor (Stockholm, 1948), 651f.
    Som kuriosa kan nämnas att sonen Torsten år 1920 blev far till den blivande skådespelerskan Viveca
Lindfors.
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 Lindqvist, ”Lindfors”, Allmänna svenska läkartidningen, 1909, 706.
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 Svensk läkarematrikel (1886), 508.
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 Svensk läkarematrikel (1901), 1320.
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En annan skillnad är att Lindfors inte inledde sin bana med att utföra ovario-
tomier. Detta kan emellertid knappast härledas till några ’kulturella’ skillnader utan
handlade snarare om gynekologins utveckling – den vetenskapliga ’fronten’ hade
förflyttats till andra områden.

Kanon

Att emellertid även Lindfors fäste stor vikt vid ovariotomierna för gynekologins
etablering visades bland annat av att han ett par månader före sin död inledde en
medicine doktorspromotion med föredraget ”Den första ovariotomiens sekelmin-
ne”. Här tog han sin utgångspunkt i den berömda operation som den amerikanske
läkaren Ephraim McDowell utfört i Kentucky år 1809. Under läsåret 1793-94 hade
McDowell studerat medicin i skotska Edinburgh för den berömde kirurgen John
Bell, en läkare som varnade för sjukdomar i äggstockarna och i teorin förespråkade
ett kirurgiskt avlägsnande av äggstockstumörer. När det visade sig att en av
McDowells patienter, 46-åriga Jane Todd Crawford, inte som tidigare antagits var
höggravid, utan vara behäftad med en enorm äggstockstumör, föreslog han opera-
tion. Enligt Lindfors tolkning av det ryktbara fallet hade ”den gamla brittiska kul-
turvärlden” haft så stor vördnad för människoliv att man där aldrig vågat göra ett
dylikt ingrepp. ”Men Mac Dowell”, skrev Lindfors, ”var en son af ett nytt land och
af ett folk med mera djärf och obunden uppfattning”.395 Fru Crawford, av det nya
djärva folket även hon, samtyckte. För att ta sig till platsen för operationen tvinga-
des hon under svåra plågor tillbringa tio svenska mil på hästryggen i oländig ter-
räng; en ritt som tog flera dagar. Väl framme hos McDowell opererades hon utan
bedövning. Trots komplikationer lyckades läkaren – ”son af ett nytt land och af ett
folk med mera djärf och obunden uppfattning” – och hans assisterande brorson att
avlägsna tumören och därtill hålla patienten vid liv.396 På tjugofemte dagen kunde
hon åter sitta upp till häst för att rida den långa vägen tillbaka hem till Danville,
varpå hon uppges ha levt ytterligare 32 år. Efter att ha redogjort för denna drama-
tiska historia – som åskådliggör ovariotomins ofta åberopade inslag av pionjäranda,
mannamod och tappra lidande patienter – gav Lindfors en översikt över europeiska
erfarenheter av ingreppet, och landade slutligen i Sverige, hos föregångaren Sven
Sköldberg. Efter Sköldbergs för tidiga död övertogs enligt Lindfors dennes mantel
av Wilhelm Netzel. Lindfors avslutade föredraget med att sammanställa ovarioto-
mins och gynekologins betydelse för den moderna läkarvetenskapen:

Och detta bland annat manar mig att sluta min historiska tillbakablick öfver
denna operation [utförd av McDowell], som ej var en enstaka företeelse, utan
som fick så stor betydelse, därför, att den gaf uppslaget till hela den moderna
bukkirurgien med alla dess stora landvinningar. Och väl att märka: ovarioto-
mien var i de samvetsgranna mästarnes händer en god och lyckosam opera-
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 Axel Otto Lindfors, Den första ovariotomiens sekelminne, föredrag hållet i samband med 1909 års
medicine doktorspromotion vid Uppsala universitet (Stockholm, 1909). Hur Lindfors stavade namnet
Mac Dowell/McDowell varierade mellan texterna; förutom i citat har jag genomgående följt den gängse
stavningen, ”McDowell”.
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 Lindfors, Den första ovariotomiens sekelminne. Även brorsonen, James McDowell, var läkare.
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tion, redan innan antiseptiken genom Pasteurs experiment och Listers opera-
tionsförsök blifvit införda i kirurgisk praxis.397

Vetenskap
Har den Otto Lindfors som diktade om Kvinnan som ett ”högre väsen”, som ”drott-
ning öfver djuren, öfver blommorna och gräsen, hyllad gladt af all naturen”,398 något
gemensamt med den Lindfors, som distanserat och detaljrikt skildrade bland annat
livmoderblödningar? I den lindforska poesin liksom i gynekologin är betoningen av
kvinnors särart i förhållande till Mannen/män påfallande. Kvinnan är den ”annor-
lunda”. Att kvinnorna i Lindfors poesi i allmänhet framstår som betydligt mer ete-
riska än kvinnorna i de gynekologiska texterna, det vill säga de av sin kroppslighet
tyngda kvinnorna, bör inte enbart förstås som uttryck för texternas skilda genrer.
Mycket förenklat kan tankefiguren Kvinnan sägas fungera som ett slags boundary
object,399 där de eteriska och kroppsliga variationerna av Kvinnan förutsätter var-
andra samtidigt som de reflekterar och återskapar historiskt betingade variationer av
kvinnlighet, med klass som en påtaglig kategori.

I Lindfors poesi står det kvinnliga ’Duet’ i centrum för de romantiska relatio-
nerna. Indirekt framgår att detta ’Du’ är en ung kvinna av god familj ur Lindfors
egen samhällsklass, medan i diktens periferi andra kvinnor emellanåt skymtar i sy-
strars, mödrars, vänninors, tanters, tjänstekvinnors och gummors gestalt. Den döda
tjänsteflickan i dikten ”Julafton på anatomisalen” kan möjligen uppfattas som ett
undantag då hon som julgåva erhåller nåden att undslippa dissektion och därmed att
åskådliggöras som kött för studenterna. Men trots denna ’nåd’, där hennes klasstill-
hörighet delvis överskrids, når hon ändå inte kvinnlighetens eteriska höjder. Till
syvende och sist är hennes funktion statistens på den scen där fältskären och anato-
mistudenterna innehar huvudrollerna. Tjänsteflickans lik blir ett medel för protago-
nisterna att demonstrera finkänslighet och julemässig nåd.

Normer och avvikelser

Men liksom särskiljandet mellan arbetarklassens och borgerskapets kvinnor var ett
väsentligt inslag i konstruktionerna av den eteriska och ogripbara tankefiguren
Kvinnan var även särskiljandet mellan kvinnor och män det. Det är detta senare
särskiljande som enligt min mening står i centrum för konstruktionen av gynekolo-
gins Kvinna, och som exempelvis gör det möjligt för Otto Lindfors att i avhand-
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 Lindfors, ”Den första ovariotomiens sekelminne”. Kursiv. markerade med spärrad stil i originalet.
    McDowell uppges senare ha utfört ytterligare 13 ovariotomier, där 8 patienter tillfrisknade och 5 dog
till följd av ingreppet. Otto Lindfors diskuterar denna vedertaget första ovariotomi även i Om Tuberculo-
sis Peritonei med särskildt afseende på diagnos och operativ behandling: Ett bidrag till bukens kirurgi
(Lund, 1889), 9-15.
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 Jfr citatet ur ”En sommarsaga” ovan.
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 Jfr Susan Leigh Star och James R. Griesemers begrepp bouandary objects, som de lanserade i den

numera klassiska artikeln ”Institutional Ecology, ’Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and
Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-1939”, Social Studies of Science, 19:
1989: 387-419. Eva Åhrén Snickare, 108f, finner liknande föreningspunkter mellan 1800-talets medi-
cinska eller naturvetenskapliga samlingar å ena sidan och kuriosakabinett å den andra.
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lingen Om kronisk hyperplastisk endometrit skildra biologisk kvinnlighet som ett
patologiskt tillstånd. ”Ingenstädes inom patologiens vida landamären torde dock
gränserna mellan helsa och sjukdom, mellan det normala och det abnorma vara
mera flytande och svårbestämda än inom gynekologien”, skriver Lindfors, och fort-
sätter:

De qvinliga könsdelarnas förrättningar, äfven då de försiggå som mest regel-
rätt och sundt, förete nämligen sådant, som på alla andra områden af mennis-
kokroppen skulle och borde anses som mer eller mindre allvarliga
rubbningar. Öfverallt annorstädes måste ju t. ex. blödningar och väfnadsb-
ristningar – læsiones continui – betecknas såsom patologiska företeelser: här
åter äro de fullt fysiologiska, upprepas gång på gång i olika delar af genitals-
feren, ja, höra snart sagdt ovilkorligen med till den fullständiga utvecklingen
af organens normala och ändamålsenliga verksamhet.

Månadsreningen räknas ju med skäl såsom ett nära nog typiskt tecken på
den qvinliga könsmognadens inträde samt på dess fortfarande bestånd; och
dock aflöper denna fullt naturliga lifsyttring sällan alldeles smärtfritt, sällan
utan rubbning af organismens jemnvigt eller åtminstone sällan ntan [sic] en
lindrig ”indisposition”.400

Tydligare kan det knappast sägas: för Lindfors är den manliga kroppen norm och
utgångspunkt för medicinsk vetenskap. Detta illustreras tydligt av den fascination
Lindfors uttrycker för kvinnokroppens fysiologiska processer. Endast det är normalt
hos kvinnan som även kan registreras hos manskroppen (eller hos barn eller – möj-
ligen – äldre kvinnor) (jfr bild 21).

I centrum för Lindfors doktorsavhandling stod dysmenorréernas patogenes,
det vill säga orsakerna till onormalt kraftiga blödningar och menstruationssmärtor.
Enligt Lindfors inledande (och relativt dramatiska) programförklaring fanns inget

som mera oroar patienten och snarare drifver henne till läkaren än just detta;
något som mera sätter hans diagnostiska skarpsinne, hans terapeutiska skick-
lighet och takt på prof, något slutligen som kan fordra så hastigt och så ener-
giskt ingripande för att afvärja de allvarligaste följder.401 (min kursiv.)

Som mina kursiveringar betonar är förhållandet mellan läkare och patient mycket
tydligt definierat som ett mellan kvinna och man; dessutom är det värt att notera att
det är (den kvinnliga) patientens oro – det vill säga känslomässiga tillstånd – som
driver henne till (den manliga) läkaren, och att hon därigenom sätter hans skarpsin-
ne, skicklighet och takt – det vill säga rationalitet och professionella färdigheter –
på prov. Genom dessa definitioner och tillskrivningar återskapas och förstärks hete-
ropolariseringen i förhållandet manlig läkare – kvinnlig patient. Sättet det görs på
har starka paralleller till den gamla kristna tanken om kvinnan som inferior mix.402

Lindfors definierar kronisk hyperplastisk endometrit (förtjockad inflammation
i livmoderslemhinnan) som ”ett afebrilt, kroniskt-inflammatoriskt lifmoderlidande”,
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 Axel Otto Lindfors, Om kronisk hyperplastisk endometrit (endometritis fungosa): Ett bidrag till
kännedom om de extra-puerperala lifmoder-blödningarne (Lund, 1882), 3f.
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rikern Inger Hammars doktorsavhandling Emancipation och religion: Den svenska kvinnorörelsens
pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860 – 1900 (Stockholm, 1999), 29, 130ff.
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karaktäriserat av ymniga, ihållande och återkommande blödningar. Anatomiskt
beskriver han det som ett vanligt förekommande, diffust svullnat, ”kärlrikt, luckert
och vulstigt tillstånd” hos livmoderslemhinnan. Av de 325 patienter som vårdades
vid Sabbatsbergs sjukhus gynekologiska avdelning mellan januari 1880 och oktober
1881 (under en del av denna period, mellan oktober 1880 och juni 1881, verkade
Lindfors där som Wilhelm Netzels underläkare) led 70, det vill säga drygt 21 %, av
livmoderblödningar; och bland dessa led i sin tur 24 % av hyperplastisk endome-
trit.403 Lindfors fann att flertalet av patienterna var ”i sina bästa år”, det vill säga
mellan 25 och 45 år gamla, samt representerade i alla samhällsklasser.404 Bland
åkommans orsaker brukade samma faktorer anföras som för de flesta andra gyne-
kologiska problem, nämligen ”dåliga hygieniska lefnadsförhållanden, sorger, an-
strängningar, missförhållanden med afseende på ålder och dylikt inom äktenskapet,
könsexcesser och kraftnedsättande inflytelser af alla slag”.405 Det var emellertid
enligt Lindfors en ”skrofulös”, det vill säga tuberkullosliknande, konstitution, som
ägde relevans för endometriten. Härtill anförde han ytterligare några predispone-
rande faktorer, varav den första var den som även Anderson på sin tid funnit vara
ett stort problem, nämligen att kvinnor inte vilade tillräckligt länge efter förlossning
och barnsäng:

trots allt hvad af läkare sagts och säges och trots alla varnande exempel från
sjukliga medsystrar fortfara otaliga barnsängsqvinnor att stiga upp ett par da-
gar efter förlossningen och gå i sitt arbete; men de få också i de flesta fall se-
dan bära med sig en ofullständigt ombildad lifmoder, benägen för sjukliga
processer af mångfaldiga slag framför allt för metro-endometriter; ja, ett
slags verkligt invalidskap blir stundom oförsigtighetens svåra följd.406

En tredje anledning var enligt Lindfors gonorré, en infektion som visat sig kunna
leda till diverse sjukdomstillstånd. Men eftersom trots allt inte enbart sexuellt erfar-
na kvinnor drabbades av endometrit angav han vid sidan av komplikationer från
barnsäng och gonorré även menstruation som en fjärde möjlig anledning. I likhet
med Anderson fann Lindfors att menstruation, ”denna månadtligt återvändande
akuta hyperæmi” i samband med förkylning, dans, resor och andra påfrestningar
”lätt kan gå öfver gränsen till det patologiska” och därmed resultera i just kronisk
hyperplastisk endometrit.407
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Bild 20-21. 20: Otto Lindfors (1852-1909) blev den förste professorn i obstetrik och gyne-
kologi vid Uppsala universitet år 1893. Lindfors var också poet. 21: Med Människan avsågs
oftast en man – och Kvinnan upfattades följdaktligen som ett undantag från den manliga
normen. Vem Människan var är närmast övertydligt på omslaget till dr. Estas planschverk
från 1901: en välvårdad vit medelklassman i yngre medelåldern, med stiliga mustascher.

Åtgärder

Efter genomgång av sjukdomstillståndets patologiska anatomi via skrapning och
mikroskopiska undersökningar samt diskussion av tillståndets förlopp, komplika-
tioner, följder och diagnostik, avslutade Lindfors med en relativt optimistiskt hållen
diskussion om behandling och prognos.408 Utvidgningen eller dilatationen av livmo-
derkanalen med exempelvis pressvamp ingick enligt honom både i diagnostik och
behandling. Detta ingrepp kunde visserligen vara farligt för patienten, men han me-
nade att antiseptikens utveckling samt den nya så kallade graderade dilatationen
hade gjort ingreppet mindre riskabelt än det varit decenniet innan, exempelvis då
Wilhelm Netzel först prövade det år 1876. Lindfors förespråkade en behandling i
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tre steg, där blottläggande av operationsområdet genom dilatation av livmoderhal-
sen var det första; avlägsnande av källan till blödningarna genom skrapning av den
förändrade livmoderslemhinnan det andra; samt kompletterande skrapning och ets-
ning genom pensling med lämpligt ämne, exempelvis jodtinktur, som det tredje och
avslutande steget. Därefter skulle patienten vila i ryggläge i absolut stillhet några
dagar och antiseptiska vaginalsköljningar ges två till tre gånger per dag. Om inga
komplikationer tillstötte skulle patienten kunna stiga upp efter cirka en vecka.409

Som efterbehandling rekommenderade Lindfors”god föda, vin, jern, kina, amara,
lindrig vattenkur, rörelse i friska luften, gymnastik, m. m.”410 Lindfors avslutade
avhandlingen med att summera behandlingen som rationell, enkel, välgörande och
lyckosam.

Bukkirurgisk dramatik
Trots orden ovan om Lindfors fåtaliga bidrag till Hygiea och SLS publicerades fak-
tiskt hans allra första vetenskapliga arbete just i den förstnämnda – och det redan en
månad innan han disputerade. På sätt och vis kan man säga att en dramatisk barna-
födsel gav hans karriär en oväntad rivstart.

1881: Navelbråck

I augusti år 1881 arbetade dåvarande medicine licentiaten Otto Lindfors som un-
derkirurg vid Lunds lasarett när ”arbetskarlen Pål Person från Eslöf” en tisdagsef-
termiddag på en läkares inrådan anlände tillsammans med en barnmorska och sin
nyfödde och nöddöpte son Carl.411 Carl, nummer 11 i den personska barnaskaran,
var född med navelbråck, ”en barnhufvudsstor, spänd, tunn, genomskinlig mem-
branös säck” i anslutning till en cirka fem centimeter lång öppning i buken.412 Ge-
nom det tunna membranet, som riskerade att brista vilket ögonblick som helst,
syntes tarmarna tydligt. Otto Lindfors vidtog genast åtgärder. Under användning av
antiseptisk thymolspray (även kallad timjankamfer eller metylisopropylfenol)
genomfördes operationen på Lindfors rum med assistens från en sjuksköterska och
lasarettsvaktmästaren; spädbarnet låg under tiden i barnmorskans knä. Eftersom
barnet var nyfött visste Lindfors inte om det skulle tåla kloroformnarkos och börja-
de därför att reponera tarmarna (lägga dem till rätta) utan narkos. När barnets skrik
och vridningar omöjliggjorde behandlingen tvingades Lindfors ändå ge narkos, som
han inledde själv men sedan överlät på vaktmästaren. När lille Carl väl var nedsövd
gick såväl reponeringen som sömnaden av buksåret med dubbla suturer lätt; ingrep-
pet var över på 15 minuter. Efteråt återstod frågan om han skulle vårdas på lasaret-
tet eller i hemmet. Efter visst övervägande fann Lindfors att det vore bättre att vårda
barnet hemma där det kunde näras av modern, på villkor att det skulle återkomma
om tre dagar – förutsatt, förstås, att det fortfarande levde.413 Carl överlevde, växte
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och trivdes; såret läkte. Fadern kom till lasarettet med honom var tredje eller var
femte dag, såret lades om med thymolgas och rena bindor varpå de återvände med
tåget till Eslöv. På sjunde dagen tog Lindfors bort de ytliga stygnen, på tionde de
djupa. Efter fyra veckor var såret läkt. I november samma år underrättades Lindfors
om att barnet mådde utmärkt. Fall med medfödda navelbråck ansågs vara mycket
ovanliga; än mer ovanligt var det att en operation som denna slutade lyckligt. Lind-
fors avslutade artikeln med att konstatera att det även visat att det var möjligt att
kloroformera ett nyfött barn, samt att det kunde behandlas polikliniskt, det vill säga
utan att läggas in på lasarettet. Något senare publicerade han även en längre artikel
om fallet i Nordiskt medicinskt arkiv.414

1892: Nordens första mjältoperation

Som redan nämnts utförde Otto Lindfors senare ännu ett icke-gynekologiskt buk-
snitt som blev än mer uppmärksammat än navelbråcket, nämligen en operation av
en förstorad mjälte, den första av sitt slag i Norden.415 Under dåvarande docenten
Lindfors verksamhet som t. f. lasarettsläkare i Kristianstad inkom den 18 januari år
1892 den 20-åriga Beata Nilsson från Vittsjö. Sedan fem år tillbaka besvärades hon
allt mer av en hård och öm svullnad i bukens vänstra sida och hade uppmanats av
dr. Fischer i Hässleholm att vända sig till länslasarettet i Kristianstad. Vid mötet
noterade Lindfors att Beata Nilssons

figur och hållning liknade nu en hafvande kvinnas i senaste månaderna. Hon
var af vanlig storlek och kroppsbyggnad i öfrigt, blek och med slappt hull
samt med ett lugnt och flegmatiskt temperament; hon hade under hela sin
uppväxt varit svag och klen, stundom besvärats af hackhosta och nu senast
under vintern haft influensa, rösten lät beslöjad och stundtals alldeles hes; öf-
ver lungornas baksidor så väl som upptill som längre ned hördes spridda ras-
sel; upprepade undersökningar på tuberkelbaciller gåfvo negatift resultat;
anemiska biljud hördes vid första hjärttonen.416

Efter undersökning av buken slöt han att hon hade en stor och lätt palperbar tumör
på mjälten. Hans diagnos löd förstorad, rörlig mjälte och kloros, även benämnt
bleksot. Enligt Lindfors insisterade Beata Nilsson på att bli opererad, vilket han
emellertid bestämt avrådde från. Efter en tids stärkande behandling med kina, arse-
nik och järn samt en kraftig diet med bland annat porter och ägg förbättrades hen-
nes allmänna tillstånd, medan mjältens volym snarast tilltog. Under tiden studerade
Lindfors splenektomiernas (operativt avlägsnande av mjälten) ”nyare statistiska
data”, enligt vilka den typ av så kallad vandringsmjälte som Beata Nilsson led av
sades ha de bästa operativa utsikterna.417 Efter förnyade samtal med både Beata och
hennes föräldrar, där Lindfors framhöll riskerna, fattades slutligen beslut om opera-
tion.
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Operationen förbereddes genom att Beata under tre dagar gavs hjärtstimule-
rande digitalisavkok, dagen innan operation även laxermedel samt på operationsda-
gens morgon ett lavemang. Operationsinstrumenten hade steriliserats genom att
kokas i svag sodalösning; svamparna, som förvarades i 5 % karbolsyrelösning, hade
utkramats i varm borsyrelösning. Suturerna av katgut och silke förvarades i subli-
matsprit, gaskompresserna i varm borsyrelösning. En halvtimme innan operationen
gavs patienten 10 droppar opium. Klockan 8.30 den 20 februari utförde Lindfors
splenektomin genom ett buksnitt, assisterad av med. kand. Sigurd Sjövall samt med.
kand. Ivar Körner vid narkosen, som inledningsvis gavs med kloroform och därefter
med eter. Lindfors lade två buksnitt, det första var 18 cm långt och lodrätt, det
andra var 6 centimer långt och horisontalt, vinkelrätt ut från övre delen av det långa
snittet. När lagren av bindvävshinnor och muskler genomskurits och blödningen
avtagit öppnades bukhinnan, varpå tumören genast blev synlig. Med handen under-
sökte Lindfors tumörens fäste i bukhinnan, som visade sig bestå av enbart en sam-
manväxning. Den underbands med katgut och klipptes av. Eftersom mjältens fäste
(ligamentum phrenico-lienale) hade blivit förlängt kunde därefter hela tumören
lyftas ut genom buksåret. Under tiden höll assistenterna undan tarmar och bukhin-
nenät (omentum) med hjälp av gaskompresser och långa sidohållare. Därefter un-
derband Lindfors stjälken och tog bort en liten bimjälte, samt kunde slutligen
frigöra tumören. Han granskade stjälkens snittyta och underband de två största
blodkärlen med extra stygn; därpå sänktes stumpen ned i bukhålan, som rengjordes,
varpå buksåret förenades med tre typer av tråd. På såret lades förband med jodo-
formgas, sublimatgas, charpiebomull och vanlig gasbinda. Allt som allt hade buk-
hålan varit öppen en och en halv timme. Patienten hade varit lugn och mått bra
under hela narkosen och inga komplikationer hade inträffat. Efteråt bars hon in till
en uppvärmd säng i ett enskilt rum, med tillgång till egen sköterska. Ett par timmar
efter uppvaknandet gavs hon stolpiller med opium.418

Natten efter operationen var lugn. Följande dag, den 21 februari, gavs Beata
vin och vatten med is, kall vattenblandad mjölk samt stolpiller med opium vid två
tillfällen. På kvällen feber. Även nästa natt lugn; tillståndet mer eller mindre oför-
ändrat den 22:e. Den 23:e åt hon lite havresoppa. De följande dagarna var tempe-
ratur och puls fortsatt något höga, med en febertopp den 8 mars. Så småningom
blev hon bättre. Den 1 april kunde hon lämna sängen och den 14:e resa hem. I slutet
av maj fick Lindfors brev från Beata Nilsson, som skrev att hon mådde bra och
kunde sköta sina sysslor inomhus. I början av juni besökte han henne i föräldra-
hemmet och fann henne vara förbättrad och ha ett välläkt ärr.419

Denna Otto Lindfors fallskildring saknar klassmarkörer, vilket var relativt
ovanligt vid denna tid. Klasstillhörighet tycks emellertid ha varit mer eller mindre
irrelevant i samband med fall där läkaren ges möjligheter att utföra en banbrytande
operation. Fallets vetenskapliga kapital uppvägde patientens betalningsmöjligheter;
i fall som detta visades patienten all upptänklig omsorg ändå.

*
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Det ter sig rimligt att det var dessa Otto Lindfors tidiga och högst lyckosamma erfa-
renheter av bukhålekirurgiska ingrepp som åstadkom hans vacklan mellan inrikt-
ningarna kirurgi/obstetrik respektive obstetrik/gynekologi under 1880-talet. En än
mer avgörande anledning torde emellertid stå att finna i tidens medicinska ämnes-
indelning: vid universiteten i Lund och Uppsala hade ämnet gynekologi ännu inte
etablerats utan fanns närmast representerat som inriktningen kirurgi och obstetrik;
så hade fallet varit även vid KI före år 1864. Lindfors första större verk efter av-
handlingen, Om blödningar under sednare delen af hafvandeskapet samt vid början
af förlossningen, med särskildt afseende på placenta prævia från 1886, behandlade
som titeln anger livmoderblödningar mot slutet av graviditeten. Den medicinhisto-
riskt intresserade Lindfors inledde med en diskussion om sina egna tidiga erfaren-
heter av placenta prævia (framförliggande moderkaka) och gav därefter en för
honom karaktäristiskt gedigen historisk översikt i ämnet. Innan han övergick till
sina egna rön och teser – baserade på ett större och ”efter antiseptikens grundsatser
behandlatdt material” i både egna journaler och dito från Allmänna Barnbördshuset
i Stockholm och Kjöbenhavns Födelsestiftelse under perioden 1875-1884 – diskute-
rade han även aktuell litteratur.420

Brytningstider: kirurgi eller gynekologi?
Lindfors nästa bok, Om Tuberculosis Peritonei med särskildt afseende på diagnos
och operativ behandling: Ett bidrag till bukens kirurgi (1889), uppges i Svensk lä-
kare-matrikel att ha publicerats i samband med att han sökte den ledigförklarade
professuren i kirurgi och obstetrik vid Uppsala universitet, en professur som han
följande år blev uppsatt i andra rummet för.421 Det framgår tydligt att Lindfors av år
1889 verkade på gränsen av ämnesområdets ombildning från kirurgi/obstetrik till
obstetrik/gynekologi, liksom att han lyckades omfatta båda dessa gradvis konverge-
rande fält. Tidens vetenskapliga traditioner trogen, liksom det egna medicinhisto-
riska intresset, förenade han fälten retoriskt genom att åberopa ingreppet
ovariotomi:

”Ovariotomi is the parent of abdominal surgery” – det var Marion Sims som
fälde detta yttrande, och det har sedan inom läkareverlden blifvit ett slags
”bevingadt ord”. Sådana pläga alltid innehålla någon sanning, vanligen rätt
mycken; – men innehålla de och innehåller särskildt detta också hela san-
ningen?

Fanns det alls ingen abdominalkirurgi före December månad år 1809, då
Mc Dowell i Kentucky befriade fru Cawford [sic] från en stor ovarialcysta? –
Ha först inom det 19:de seklet alla de stora och djerfva bukoperationer upp-
funnits och utförts, som nu och alltid utgöra dess stolthet? – Ja och nej – nej
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och ja. Må det tillåtas en liten historisk digression för att besvara denna frå-
ga.422

Den historik som Lindfors därefter anförde var av det klassiskt heroiserande – och
förmanligande – slaget och som följde gynekologihistorieskrivningens kanon. Via
ett kort omnämnande om antiken förflyttade sig Lindfors till medeltiden och den
”nyare tidens” kejsarsnitt, bråcksnitt och kastrationer av kvinnor. Men dessa in-
grepp var blott ”enstaka kuriositeter, som ej väsendtligen förändrade medicinen
eller gjorde mänskligheten rikare. Det var sporadiska försök, snart förgätna; osäkra
trefvanden i dunklet; ropande röster, som förklingade ohörda i öknen”, slöt han
effektfullt.423 Senare hade britterna William Hunter och John Bell i föreläsningar
förordat kirurgi medelst buksnitt vid fall av äggstockscystor, men ingen av dem
hade någonsin utfört ingreppet i praktiken. Det blev i stället amerikanske Mc Do-
well som genom sitt heroiska ingripande år 1809 inskrevs i historien som världens
förste ovariotomist. Enligt Lindfors och många med honom var europeiska läkare
länge rädda för att utföra buksnitt. Lindfors citerade Wegners förklaring: läkarna
var ”uppfostrade till att ’frukta Gud och peritoneum’” och att det närmast hade upp-
fattats som ett brott att öppna en levande människas bukhåla.424 Det var enligt Lind-
fors först med antiseptikens genombrott som denna föreställning övergavs. Han
liknade den följande utvecklingen vid krigsföring: med antiseptiken på sin sida drog
krigarna vapen och gav sig in i ”leken”. Sedan följde ”erövringarna” på varandra:
en ”total-vaginal-exstirpation” av en cancerangripen livmoder 1813; en dito utförd
med buksnitt 1853; en njure exstirperad på grund av en urinledarfistel 1869; kejsar-
snitt där bukhinnan syddes efter ingreppet, det så kallade Porros kejsarsnitt, som
första gångerna utfördes 1869 respektive 1876, et cetera, varpå Lindfors konklude-
rade att laparotomiernas, det vill säga buksnittens, ”stora ledare” numera ej räkna
sina buksnitt ”i hundra- utan tusental. Man kan utan öfverdrift säga, att på de sista
30 åren mera abdominalkirurgi utöfvats än på alla seklerna sedan den kristna tide-
räkningens början.”425 Därmed hade han anlänt till sin samtid och ämnet för det fö-
religgande verket, kirurgisk behandling av den svårdiagnosticerade
’sjukdomsprocessen’ tuberculosis peritonei, det vill säga bukhinnetuberkulos, med
dess ”bedrägliga skensvulster”.426

Efter en överblick av bukhinnetuberkulosens diagnostik och kirurgiska be-
handling konstaterade Lindfors med viss förvåning:

Märkvärdigt nog var det nästan uteslutande qvinnor, som blifvit laparotome-
rade. Kümmel kunde år 1888 blott relatera ett enda fall (hans eget N:o 2) hos
en manlig individ… Den af mig här samlade kasuistiken af laparotomi vid
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tuberkulosis peritonei omfattar icke mindre än 109 fall, hvaraf 9 tillhörande
mankönet.427

Någon förklaring till dessa markanta könsskillnader i kirurgisk behandling av en
sjukdom som drabbade både kvinnor och män gav inte Lindfors. Att kvinnor opere-
rades betydligt oftare än män överensstämmer emellertid väl med övergripande
mönster i min empiri. Dock konstaterade Lindfors att även invärtesklinikerna börjat
allt mer intressera sig för behandlingen, vilket han knöt dels till kirurgins fram-
gångar, dels till ”tuberkuloslärans snabba utveckling” allt efter Robert Kochs upp-
täckt av tuberkelbacillen år 1882.428 Innan dess hade tuberkulosen uppfattats som en
mer eller mindre lokal lung- och luftvägsinfektion; därefter som en allmän infek-
tionssjukdom. Med en för tiden karaktäristisk terminologi liknade Lindfors tuber-
kulosen vid en fientlig krigsmakt ”som inkräktade och annekterade hos alla
grannar” och kunde ”erövra” ledgångar, bensystem, huden, de stora serösa hålig-
heterna (d. v. s. bröst-, buk- och bäckenhålorna), könsorganen (både manliga och
kvinnliga), urinvägarna, nervsystemet och muskulaturen.429 Slaget stod om patien-
ternas kroppar och hälsa och utkämpades mellan krigsmakten tuberkulos och läkar-
vetenskapens olika grenar. För Lindfors innebar den vetenskapligt ”rätta ordningen
och den rätta vägen” att:

erfarenheten träffar på ett faktum, den patologiska anatomien och bakteriolo-
gien kontrollera och konstatera det, experimental-patologien söker förklara
det, den medicinska och den kirurgiska kliniken söka hjelpa hvarandra för att
tillämpa de vunna resultaten och göra dem för menskligheten så välsignelse-
bringande som möjligt. Början är gjord: abdominalkirurgernas verksamhet
har lärt oss, att tuberkulosen i många fall är botlig, och att ett operativt ingri-
pande kan befrämja och underlätta den tendens till läkning, som den sjuka
organismen utvecklar äfven gent emot sådana fiender, som tuberkelbaciller-
na.430

Men, skulle jag vilja påstå, denna ”rätta väg” att idka läkarvetenskap var ett veten-
skapligt ideal som oftast befann sig långt från den läkarvetenskapliga praktiken,
vilken i allmänhet var betydligt mer komplex.431 Skillnaderna i operationsfrekvens
på kvinnliga och manliga patienter är enligt min mening ett av många exempel på
att den praktiken inte var enbart rationell, och heller inte så transparent som Lind-
fors ville göra den – vilket väl för övrigt få, om ens några, mänskliga verksamhets-
områden kan sägas vara.

*
Den markant skilda benägenhet att operera kvinnor respektive män som Lindfors
tycks ha anat sig till i samband med bukhinnetuberkulos framträder ovanligt tydligt
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i en händelse som den svenska läkaren Ada Nilsson skildrat i sina memoarer. Nils-
son drar sig till minnes hur hon i samband med en studieresa till Tyskland år 1903
fick erfara hur en socialt uppsatt person med medicinskt amatörintresse fick utföra
en operation. Hon besökte en gynekologisk avdelning i München då hon överras-
kande fick se överläkaren vid operationsbordet överlämnad kniven till en assistent.
Nilsson förstod att denne var nybörjare eftersom han gjorde många fel:

Jag såg mig försiktigt omkring på de runt om stående herrarna och skakade
litet på huvudet. Men ingen av dem rörde en min. Operationen tog slut. ---
Alla herrarna stod tysta, ingen sade ett ord. Jag gick fram till fönstret och tit-
tade ut, och vad fick jag se? En för tiden mycket elegant bil körde fram, in
steg den opererande assistenten, och professorn stängde med en djup bugning
bildörren. Jag vände mig om till de tysta herrarna och frågade vem operatö-
ren egentligen var. Då kom det nästan unisont från samtliga: ”Es war Seine
Königliche Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand aus Bayern. Er spielt auch Violi-
ne in der Hofkapelle.”432

Det är svårt att tänka sig prinsen (för att inte tala om en prinsessa) lika hobbybeto-
nat få utföra exempelvis en urologisk operation på en man.

En av de så kallat ”stora ovariotomisterna”, Thomas Spencer Wells, började
så småningom att ifrågasätta det ihärdiga opererandet på kvinnor. Vid ett offentligt
framträdande tog han år 1891 avstånd från hur ”gynekologiska proletärer” operera-
de bort kvinnors äggstockar för att kurera allehanda symtom. För att tydliggöra sin
åsikt vände han i ett tankeexperiment på rollerna:

Fancy the reflected picture of a coterie of the Marthas of the profession in
conclave, promulgating the doctrine that most of the unmanageable maladies
of men were to be traced to some morbid change in their genitals, founding
societies for the discussion of them and hospitals for the cure of them, one of
them sitting in her consultation chair, with her little stove by her side and her
irons all hot, searing every man as he passed before her; another gravely pro-
posing to bring on the millennium by snuffing out the reproductive powers of
all fools, lunatics, and criminals…if too, we saw, in this magic mirror, igno-
rant boys being castrated almost impromptu, hundreds of emasculated beings
moping about and bemoaning their doltish credulity...should we not, to our
shame, see ourselves as other see us?…Should we not be bound…to denoun-
ce such follies as a personal degradation, a crime against society, and a di-
shonour to the profession?

433

Spencer Wells exempel tydliggör eftertryckligen de könshierarkiska maktrelatio-
nerna. Men även klass och etnicitet påverkade hur patienter behandlades. Liksom
prins Ludwig Ferdinand innehade särskilda privilegier hade också vissa kvinnor
privilegier framför andra; tydligast var dock vilka som saknade privilegier och även
förnekades människovärde. Längst ned i hierarkin befann sig de svarta slavkvinnor
som amerikanske Marion Sims utförde sina allra första operationer på – utan anes-
tesi; därefter åtföljda av operationer på fattiga irländska immigranter på det egna
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sjukhuset i New York. Mot bakgrund av de gjorda erfarenheterna kunde Sims sena-
re göra succé som opereratör av fashionabla europeiska överklasskvinnor.

*
Efter Carl Benedict Mestertons död våren 1889 sökte två docenter den ledigförkla-
rade professuren i kirurgi och obstetrik: förutom Otto Lindfors sökte även uppsala-
kirurgen Karl Gustaf Lennander, som under Mestertons tidigare tjänstledighet
alternerat som t. f. professor tillsammans med John Björkén.434 De sakkunniga –
professor Carl Jacob Ask från Lund samt professor Wilhelm Netzel och e. o. pro-
fessor John Berg, båda de senare från Karolinska Institutet – satte Lennander i för-
sta rummet och Lindfors i andra. Efter att de sakkunniges utlåtanden cirkulerat
bland medicinska fakultetens medlemmar företogs omröstning i fakulteten den 15
oktober 1890. Liksom de sakkunniga var fakulteten enig om att ranka Lennander
först. John Berg och Wilhelm Netzel hade i sitt gemensamt skrivna utlåtande dels
konstaterat att Lennander hade mer erfarenhet än Lindfors; dels att de fann Lindfors
arbeten för gynekologiskt specialiserade för professuren i kirurgi och obstetrik:

De två arbeten af Docenten Lindfors, som behandla kirurgiska ämnen, stå äf-
ven de så att säga på gränsen till gynekologien enär såväl peritoneal tuber-
kulosen som och nafvelsträngsbråcket oftare torde falla under gynekologens
än kirurgens behandling.435 (min kursiv.)

Anledningen till att de särskiljde de gynekologiska ingreppen från de obstetriska,
som trots allt ingick i den kirurgiska disciplinen, var troligen de redan spirande pla-
nerna på att i Karolinska Institutets efterföljd inrätta en ny lärostol i detta ämne.

På våren 1889, månaden efter Mestertons frånfälle, hade en kommitté bildats i
syfte att ansöka om anslag till en professur i obstetrik och gynekologi från riksda-
gen.436 Den sista maj presenterades en längre motivering som skulle ingå i begäran,
med behoven av både klinik och en ny professur preciserade. Vid denna tid var den
obstetriska anstalten på Akademiska sjukhuset, inklusive en föreståndarinna, finan-
sierad av Uppsala stad och Uppsala läns landsting. Föreståndarinnan avlönade själv
ett biträde som vårdade barnaföderskorna medan anstaltens amanuensbefattning
sköttes av Akademiska sjukhusets underkirurg. Om den begärda professuren skulle
beviljas skulle inga ytterligare medel behövas för att sköta den obstetriska anstalten,
hävdade kommittén. De största problemen med områdets dittillsvarande ämnesin-
delning gällde adjunkturen och professuren i kirurgi och obstetrik. Eftersom både
kirurgin och obstetriken hade utvecklats så snabbt den senaste tiden var det enligt
kommittén omöjligt för en person att kunna behärska undervisning och forskning
inom båda. Adjunkten skulle dessutom undervisa både i ”kirurgi och ögonläkar-
konst, ett läroämne som numera vunnit ett sådant omfång och den betydelse för
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läkarebildningen, att det vid en medicinsk fakultet helt och hållet kräfver en man
för sig.”437 Genom kommitténs skrivelse hävdade fakulteten att både adjunkturen
och en e. o. professur i teorin likväl som i praktiken borde begränsas till undervis-
ning i kirurgi och oftalmiatrik (ögonläkekonst), samt att även oftalmiatriken förtjä-
nade en egen adjunktur.

1890-tal: En uppsalaprofessur i obstetrik och gynekologi
Sommaren 1891 tillkännagav ett brev från Kungl. Maj: t att riksdagen beviljat an-
slag till Uppsala universitet för att upprätta en professur i obstetrik och gynekologi.
Årligen skulle anslag om 6 000 kronor utbetalas, varav 4 500 kronor i lön samt 1
500 kronor i ”tjänstgöringspengar”.438 Sommaren därpå lämnade kirurgiprofessor
Karl Gustaf Lennander förslag på ämnen för provföreläsningar till de sökande för
professuren: docent Frans Westermark från KI valde mellan ”Det maternella blo-
dets beskaffenhet under hafvandeskap”, ”Extrauteringraviditetens olika former”,
”Kritisk belysning af theorierna om eclampsiens [havandeskapskrampernas] natur”,
”Dysmenorrhés orsaker”, ”Gonorrhoisk infektion inom qvinliga genitalkanalen”
samt ”Elektricitetsbehandling mot uterusmyom”. Docent Carl David Josephson,
från KI även han, valde mellan att föreläsa om ”Menstruationens theori”, ”Förloss-
ningsmekanismens faktorer”, ”Blödning under efterbördsstadiet; orsaker, behand-
ling”, ”Den Brandtska genitalmassagen” (detta ämne återkommer jag till i kapitel
6), ”Cervikaldilatation, dess indikationer och metoder” samt ”Om operativ behand-
ling av extrauterin graviditet”. Som tredje och sist anmälde ansökare fick docent
Otto Lindfors från Lund välja mellan att ”Nedre uterinsegmentet under hafvandes-
kap och förlossning”, ”Betingelserna för feber under puerperium”, ”Symfyseotomi-
en [snitt genom den vävnad som håller samman blygdbenen]”, ”Kunna peri- och
parametritis kliniskt särskiljas?”, ”Kastrationens indikationer” och slutligen ”Om
operativ behandling af extrauterin graviditet”.439 De sakkunniga, professorerna Wil-
helm Netzel från KI, Gustaf Heniricius från Helsingfors samt Frantz Howitz från
Köpenhamn, hade i januari 1893 inkommit med sina utlåtande till medicinska fa-
kulteten, varpå de trycktes och delades ut till fakultetsmedlemmarna. Överlägg-
ningarna startade den 30 januari; den 22 april tillkännagav fakulteten ”att samtlige
sökandenas föreläsningsprof afflagts till fakultetens nöje och belåtenhet”.440 Emel-
lertid ansågs Otto Lindfors vara både Westermark och Josephson överlägsen.441
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Lindfors tillträdde Uppsala universitets professur i obstetrik och gynekologi den 26
september 1893 och gav sin installationsföreläsning om ”Ignaz Philipp Semmel-
weiss och hans betydelse för den obstetriska antiseptiken”.442

Institutionsbyggare

Sedan år 1867 fanns en liten obstetrisk avdelning i Uppsala. Den låg på Akademis-
ka sjukhusets bottenvåning och rymde nio bäddar. Någon gynekologisk klinik fanns
däremot inte, kvinnliga patienter med underlivslidanden behandlades på de medi-
cinska och kirurgiska avdelningarna.443 Det var först i samband med att barnbörds-
anstalten år 1894 fick en egen amanuens och professorn i obstetrik och gynekologi
även blev prefekt – och därmed ekonomiskt ansvarig för barnbördsanstalten – som
den helt separerades från Akademiska sjukhusets kirurgiska avdelning.444 När Lind-
fors började sin verksamhet i Uppsala hösten 1893 skötte han undervisningen i gy-
nekologi polikliniskt, det vill säga på en mottagning utan sängplatser, samt på en
liten privat klinik med åtta bäddar, som han själv öppnat. Han började också ome-
delbart att argumentera för behovet av att inrätta en gynekologisk universitetskli-
nik.445 Detta att starta och driva obstetriska och gynekologiska kliniker skulle i
mångt och mycket komma att prägla Lindfors återstående liv.

Under hösten överlämnade Lindfors en skrivelse med flera bilagor till medi-
cinska fakulteten, avsedd för universitetskanslern, där han dels anhöll om att uni-
versitetet skulle överta den dittintills privata barnbördsinrättning som låg i
Akademiska sjukhusets lokaler (vilket alltså skedde 1894); dels att universitetet
skulle inrätta en gynekologisk klinik med 12 till 16 bäddar vid Akademiska sjukhu-
set. Kliniken skulle även rymma en operationssal, ett kombinerat föreläsnings- och
undersökningsrum, ett rum för sköterskan och helst ytterligare ett för underläkaren.
Kliniken skulle ligga i anslutning till den obstetriska; tillsammans skulle de bilda en
obstetrisk-gynekologisk avdelning med professorn i obstetrik och gynekologi som
överläkare samt med en gemensam underläkare. Däremot skulle de båda klinikerna
ha egna sköterskor. Lindfors betonade också att professorn som avdelningens
överläkare i likhet med överläkarna vid de medicinska och kirurgiska avdelningarna
skulle bli en självskriven ledamot av sjukhusets direktion. Efter att skrivelsen och
bilagorna cirkulerat bland den medicinska fakultetens medlemmar togs ärendet till
prövning den 30 november.446 Fakulteten tillstyrkte att ge barnbördsinrättningen
större och mer hygieniska lokaler och att erkänna den som akademisk institution
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jämförbar med de kirurgiska och medicinska avdelningarna. Eftersom antalet intag-
na barnaföderskor ökat under senare år beslöts även att höjda anslag från staden och
landstinget skulle begäras från och med år 1895, från 1000 till 1500 kronor vardera.
Under samma år skulle universitetet bidra med högst 1500 kronor. Vidare ställde
sig fakulteten bakom Lindfors förslag om inrättande av en gynekologisk klinik och
om att professorn i obstetrik och gynekologi skulle bli överläkare vid avdelningen,
samt ingå i Akademiska sjukhusets direktion. Vad gällde lokaler för en gynekolo-
gisk klinik skulle frågan föras vidare till sjukhusdirektionen; beträffande anslag till
en underläkarplats skulle man ansöka hos Riksdagen. Tillsvidare skulle andra vägar
sökas för underläkarens finansiering.447

En gynekologisk klinik

Så småningom fastslogs att Akademiska sjukhuset saknade utrymme för en gyne-
kologisk klinik, men universitetets kansler gav sommaren 1895 sjukhuset tillåtelse
att hyra en mindre lokal någon annanstans. Den 1 oktober 1896 öppnades en gyne-
kologisk specialklinik i en liten gårdsbyggnad på Övre Slottsgatan 4.448 Kliniken
rymde 12 bäddar och bestod av fyra sjukrum, ett operationsrum, ett kombinerat
undersökningsrum och operationsrum för septiska, det vill säga smittfarliga, fall;
och därtill sköterskerum och badrum. Lindfors började även att bygga upp en bibli-
oteksverksamhet med ett antal centrala tidskrifter och större handböcker. Röda
korssköterskan fröken Selma Soneson tjänstgjorde som översköterska; amanuenser
och t. f. överläkare delades med den obstetriska kliniken.449

På kliniken gavs kliniska föreläsningar och övningar för licentiander två dagar
i veckan. Lindfors beskrev i sin första verksamhetsrapport hur studenterna eller
klinikanterna fick lära sig att vid undersökning börja med en yttre palpation av bu-
ken, följd av en bimanuell exploration (inre undersökning) av vagina och buk, och
slutligen av en likadan av ändtarm och buk. Patienten låg till sängs, på rygg med
böjda knän och bäckenet lyft genom att hon stöttade upp korsryggen med händerna.
Klinikanten skulle sitta eller ligga på knä vid sidan av bädden, med sin ena hand
placerad på buken under det ena av patientens uppdragna knän. Ett eller två fingrar
skulle införas i vagina (vid undersökning av ändtarmen enbart ett) medan de övriga
fingrarna skulle hållas utsträckta bakom sacralbenet så att ”alla detaljer af vikt”
skulle kunna ”utforskas”.450 Lindfors beskrev också hur han själv med tanke på pati-
enternas säkerhet brukade använda ”en slags arbetsfördelning mellan mina båda
händer i den dagliga praxis, så att den venstra gör de gynekologiska undersökning-
arne och den högra bevaras relativt ren för de obstetriska explorationerna eller in-
greppen.”451 Vid behov kombinerades den aseptisk behandlingen med de
antiseptiska medlen sublimat, jodoform, karbol och formalin.
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Inför en bukhåleoperation skulle patienten helst badas två gånger. Dessutom
skulle hon under ett par dagar dessförinnan ges en lösning av vismutpulver i syfte
att minska tarmgaserna, laxerande ricinolja, samt digitalis för att förebygga hjärt-
stimulansen. Buken skulle borstas, desinficeras och täckas med 4% formalin-
omslag; vagina rengöras med sublimat samt med en tamponad av jodoformgas, som
skulle kvarsitta under sista natten samt operationsdagens förmiddag. På operations-
dagens morgon skulle patienten ges lavemang och en timma före operationen dess-
utom opiumdroppar. Inför narkosen var det viktigt att kontrollera att de övre
luftvägarna var fria från slem. När patienten väl var nedsövd drogs tungan fram
med en speciell tång så att den inte skulle riskera att täppa till strupen. Idealt skulle
en särskild assistent kontrollera patientens puls under ingreppet. ”Tack vare dessa
försiktighetsmått”, konstaterade Lindfors, ”har intet enda dödsfall eller svårare
olycka under narkos inträffat.”452

På kliniken användes ett operationsbord från företaget Alb. Stille, som kunde
värmas med hjälp av varmvattenbehållare, samt regleras i höjd för bäckenhögläge
respektive huvudlågläge. Själva operationsförfarandet beskrev inte Lindfors i detta
sammanhang, men han nämnde att katgut, silke och silkewormgut användes för att
underbinda kärl och sy sår. Efterbehandlingen var framförallt lugn och avvaktande
och gavs i enlighet med patientens tillstånd: emellanåt passade lågt huvudläge,
andra gånger höjt fotläge. Lindfors gav helst inte opium annat än då smärtorna var
mycket svåra och då helst i form av stolpiller. I samband med hjärtsvaghet gavs
små lavemang med digitalis och konjak; i samband med blodbrist insprutningar
under huden med koksaltlösning. Vid väderspänningar kunde patienterna ges små
vattenlavemang eller få så kallade tarmrör införda i anus. Om en patient var väldigt
törstig under första dagen efter operationen fuktades hennes tunga med vatten och
citronsaft och hon kunde också få små vattenlavemang; om hon kräktes fick hon
andas in ättikångor samt gavs sinapism (senapsdeg eller senapsduk) på magen. Un-
der dag två och dag tre gavs flytande föda i form av te, havresoppa och vattenblan-
dad mjölk. På sjunde dygnet gavs ett stort lavemang, varpå de ytliga stygnen togs
bort; de djupa togs mellan fem och sju dagar efter det.

Den ”allmänna” dödligheten uppgav Lindfors under gynekologiska klinikens
första år ha varit 16 fall på 524 patienter, motsvarande 3 %; och dödligheten efter
operation 11 fall på 462 patienter, motsvarande 2,4%. Han uppgav också att 15 ve-
tenskapliga arbeten baserade på material från den gynekologiska kliniken hade
publicerats; samtliga av honom själv (ett av dem tillsammans med Vestberg). Bland
dessa hade hela nio publicerats i ULF, fyra i Centralblatt für Gynekologie och ett i
SLS och Eira vardera.453 På den obstetriska kliniken hade dödligheten varit 12 fall
på 1 291 patienter, motsvarande 0,94 %. Från samma klinik hade åtta vetenskapliga
arbeten publicerats; samtliga av Lindfors, två av dem skrivna tillsammans med Carl
Sundberg. Av de åtta hade sex publicerats i ULF.454 För båda klinikerna publicera-
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des tabeller med uppgifter om antal intagna patienter, diagnoser, operationer et ce-
tera.455

1900-tal: Moderna discipliner, moderna lokaler

När Otto Lindfors år 1906 publicerade nästa översikt över verksamheten vid de
obstetriska och gynekologiska klinikerna i Uppsala angav han inflyttningen i nya
”jämförelsevis rymliga och tidsenliga” lokaler den 15 september 1903 som den
viktigaste förändringen vad den obstetriska kliniken beträffade.456 Under 1899 och
1900 hade Akademiska sjukhuset byggts om med bidrag från riksdagen.457 Då hade
sjukhuset sedan ett par decennier tillbaka ansetts omodernt och opraktiskt. Under
1880-talet hade patientbeläggningen blivit allt större varför antalet bäddar ökades
med 24. Förutom att antalet vårdplatser ökat hade även de medicinska specialiteter-
na blivit fler och i behov av lokaler: år 1884 inrättades en e. o. professur i pediatrik
och praktisk medicin, ett kliniskt ämne där läraren saknade klinik; år 1893 tillsattes
som redan nämnts den nyinrättade professuren i obstetrik och gynekologi, även det
ett kliniskt ämne i behov av en större och modernare barnbördsavdelning, liksom av
en gynekologisk klinik; och år 1894 inrättades en e. o. professur i oftalmiatrik, som
också saknade klinik. I en tillbakablick beskrev Akademiska sjukhusets direktör
Karl Petrén år 1904 sjukhusets tillstånd före ombyggnaden:

Således erbjöd [medicinska] fakulteten vid denna tidpunkt det väl enastående
exemplet att hafva trenne kliniska professorer, hvilka helt eller delvis (enda
undantaget utgjorde ju den lilla, otidsenliga barnbördsafdelningen) saknade
kliniker för de af dem företrädda ämnena. Huru trängande behofvet af nya
kliniker för dessa lärare var, framgår bäst ur de utomordentligga åtgärder,
hvartill man grep för att söka provisoriskt afhjälpa bristen. En gynekologisk
klinik erhölls därigenom, att sjukhuset förhyrde en vanlig bostadslägenhet i
staden, hvilken på det nödtorftigaste afpassades för sitt nya ändamål. Den var
dock belägen 10 – 15 minuters väg från sjukhuset, och denna vägsträcka
måste, jämte allting annat, den färdiglagade maten föras genom staden.458

Under om- och tillbyggnaden 1901-02 uppfördes den så kallade Paviljong 1, som
inreddes år 1903. Den rymde en obstetrisk klinik med barnbördsavdelning på bot-
tenvåningen, en gynekologisk klinik på våning ett, en oftalmiatrisk klinik på andra
våningen, samt bostadsrum på vindsvåningen.459 Den nya barnbördsavdelningen
hade två förlossningsrum och en stor föreläsningssal, som också fungerade som
museum och kliniskt laboratorium. Museet omfattade Retzius dessförinnan spridda
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samlingar av historiska instrument och bäcken.460 Den obstetriska kliniken rymde
även två sjuksalar med sju bäddar var, ett enskilt rum och ett isoleringsrum. Dess-
utom fanns sköterskerum, ett enklare kök, steriliseringsrum, tvättrum, förråd, skölj-
rum, två badrum och två klosetter.461 Lindfors hade själv upprätthållit
överläkartjänsten och haft ett antal manliga underläkare och amanuenser, dessutom
hade totalt 200 medicine kandidater tjänstgjort under den gångna femårsperioden.
Fröken Bertha Wallén hade varit både översköterska och ledande barnmorska; till
medhjälpare hade hon en biträdande barnmorska och två till tre barnmorskeele-
ver.462

Undervisningen hade enligt Lindfors fortgått som tidigare. De fortsatta rönen
inom desinfektion – här talar Lindfors inte längre om antiseptik – och aseptik hade
dock medfört något skärpta procedurer, som innebar mellan 20 och 25 minuters
handtvätt samt mer frekvent användning av gummihandskar. Den ökning av antal
förlossningar som barnbördsavdelningen märkt av under 1890-talet fortsatte även
på andra sidan sekelskiftet 1900. År 1901 hade barnbördsavdelningen registrerat
206 nyintagna patienter; år 1905 hela 342.463 Dödligheten bland patienterna hade
minskat något sedan förra perioden, till 0,74%; medan antalet kejsarsnitt hade ökat
från ett i föregående period (det utfördes 1899; patienten dog av förgiftning tre
veckor efter ingreppet, barnet överlevde) till fem mellan år 1901 och 1905 (alla fem
mödrar och sex barn överlevde).464 Från kliniken hade åtta vetenskapliga arbeten
publicerats: sju av Otto Lindfors, ett av Fredrik Öhrn, som verkat som underläkare
och amanuens under hösten 1902 samt år 1903.465

Medan den gynekologiska kliniken huserade i bostadshuset på Övre Slottsga-
tan hade en gynekologisk poliklinik eller mottagning för dagpatienter inhysts hos
den medicinska polikliniken, belägen i före detta länslasarettets hus på S:t Larsga-
tan 2. Dagpatienterna var relativt få men desto viktigare för den kliniska undervis-
ningen för de blivande läkarna. När det var klart för inflyttning i den nybyggda
paviljongen på Akademiska sjukhuset följde den polikliniska mottagningen med.
Förutom ett mindre rum för undersökning av polikliniska patienter rymde den gy-
nekologiska kliniken en operationssal, med direkt anslutning till ett renings- och
steriliseringsrum med tre tvättställ; tre sjuksalar, en för fyra bäddar och två för sex
bäddar; samt ett enskilt rum för två patienter. Där fanns också ett rum för klinikche-
fen och ett bostadsrum för amanuensen. Vidare fanns ett rum för översköterskan,
förråd, tekök, badrum, toalett och slaskrum.466 Förutom översköterskan bestod vård-
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personalen av en undersköterska och tre elever. Selma Soneson, som Lindfors an-
ställt som översköterska då han öppnade den ursprungliga kliniken, stannade på sin
tjänst till hösten 1904 då hon tvingades sluta på grund av överansträngning. Däref-
ter följde ett drygt år med ett antal Röda korssystrar. Överskötersketjänsten var tung
och ingen orkade stannade på den någon längre period varför sjukhusets ledning till
sist beslöt att anslå pengar till en biträdande operationssköterska – ”sedan dess har
lyckligtvis en bättre stabilitet i sköterskeförhållandena inträdt”, konstaterade Lind-
fors.467 Det är värt att notera att den spröda kvinnosort som gynekologin oftast teck-
nade i sina teorier inte tycks haft mycket gemensamt med de krav som ställdes på
den hårt arbetande kvinnliga vårdpersonalen. Den gynekologiska retoriken kring
Kvinnan till trots uppfattades kvinnor i praktiken knappast som en enhetlig grupp:
kvinnors varians var stor; bland annat särskildes de av klass, ålder, civilstånd och
etnicitet.

Liksom vid den obstetriska kliniken bedrevs undervisningen ungefär som ti-
digare även vid den gynekologiska. De nyheter som Lindfors anförde handlade
inom gynekologin framförallt om bedövning och sövning: i stället för allmän nar-
kos hade man på sistone försökt att emellanåt använda lokalbedövning med kokain
och stovain (ett klorhydrat som då ansågs vara mindre giftigt än kokain) och lik-
nande medel.468 Likaså sökte man att om möjligt söva med eter i stället för med klo-
roform, och i syfte att skona hjärt- eller lungsvaga patienter prövade man även olika
blandningar av eter, kloroform och alkohol. Det fanns även nyheter bland behand-
lingsmetoderna, exempelvis så kallad hetluftsbehandling med elektriskt ljus, som
ansågs kunna hjälpa mot exsudat, det vill säga inflammatoriska utsöndringar, kring
genitalierna.469 Man försökte också finna mildare laxermedel än ricinolja, exempel-
vis lakritspulver och karlsbadersalt.470 Mortaliteten sjönk jämfört med föregående
period; den allmänna från 3 till 1,79 % och mortaliteten efter operation från 2,4 till
1,28 %. Även nu hade åtta vetenskapliga arbeten publicerats från kliniken, samtliga
av Lindfors. Ett av dem skrevs tillsammans med Artur Westberg; samtliga utom
den inräknade översikten över verksamheten publicerade i ULF.471 En sentida läsare
av dessa tidiga rapporter kan vid sidan av uppgifter om exempelvis operationer av
utomkvedshavandeskap finna vissa kuriösa inslag i tabellerna. Tabell 1, ”Sjukdo-
mar vårdade å Gynekologiska kliniken 1901 – 1905”, upptar bland annat elva fall
av lungtuberkulos, tre av vansinne (insania), åtta av hysteri, ett av migrän och 16
med olika former av bronkit. I likhet med de tre vansinniga patienterna noterades
att den migränlidande, liksom flera av de övriga, utskrevs oförbättrade. Om dessa
diagnoser låg bakom att patienterna lagts in vid den gynekologiska kliniken framgår
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inte av rapporten; för svar på den frågan måste man söka bland klinikens journaler.
Jag finner det emellertid fullt möjligt att tidens gynekaliserande tendenser innebar
att exempelvis en kvinnlig migränpatient uppfattades som ett fall för den gynekolo-
giska kliniken och därför vårdades där – men det är minst lika möjligt att migränen
var en sekundär diagnos; något som en patient led av vid sidan av exempelvis ett
äggstockskystom (16 fall) eller kronisk äggstocks- och äggledarinflammation (105
fall).472

Dikt, vetenskap, verklighet?
Bland de många vetenskapliga arbeten som Otto Lindfors publicerade under sin tid
som ämnesföreträdare för obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet finner
jag artikeln ”Några ord om ledning af en s. k. normal förlossning” från 1894 vara
speciellt intressant. Den publicerades i praktverket Festskrift tillegnad direktören
och öfverläkaren vid Sabbatsbergs sjukhus med. doktorn F. W. Warfvinge vid fylda
60 år och uppges vara en bearbetning av en klinisk föreläsning i obstetrik. En arti-
kel som denna, skriven av en relativt nytillträdd professor i avsikt att skildra be-
handlingen av ett normalfall, tenderar att vara starkt normativ. Här har inte det
exceptionella fallets händelseförlopp styrt artikelns utformning, som så ofta i fall-
skildringar publicerade i SLS eller ULF; här skildras i stället det ideala förloppet
under en hemförlossning hos ”de lyckligare lottade klasserna”.473 Det skildrar även
den ur Lindfors synvinkel ideala arbetsfördelningen mellan barnaföderska, förloss-
ningsläkare och barnmorska.

Obstetrikens status som specialitet i egen rätt till trots fann sig Lindfors up-
penbarligen ändå nödgad att motivera den, att argumentera för obstetriken som så-
väl viktig läkarvetenskap som praktisk konst, ars obstetrica. Inledningsvis fastslog
han att förlossningen var ”en naturlig akt” som oftast skedde spontant och mer eller
mindre skötte sig själv.474 Men, tillade han genast, förlossningsprocessens ”maskine-
ri” var så invecklat och ömtåligt att det lätt kunde rubbas och rent av medföra livs-
fara för både mor och barn. Den samtida förlossningsläkarens uppgift var därför att:

om möjligt med sin konst vaka öfver, leda och understödja den ifrågavarande
naturprocessen, att i första hand söka förekomma dessa rubbningar och kom-
plikationer eller i andra hand afhjelpa de deraf uppkomna vådorna för moder
och barn, att slutligen lindra smärtorna, de alltid stora, under de mest pröf-
vande stunderna af det mödosamma naturarbetet…475
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Lindfors menade att profylax, förebyggande vård, blivit allt viktigare för förloss-
ningskonsten. Detta berodde inte främst på läkarvetenskapens utveckling under
andra hälften av 1800-talet som man som sentida läsare möjligen hade kunnat tänka
sig, utan hängde enligt Lindfors till stor del samman med den ”nutida kvinnogene-
rationen”:

Allt mer och mer börjar behofvet af en noggrannare profylax, en mera om-
sigtsfull tillsyn, en mera betryggande ledning, ett mera smärtstillande bistånd,
ett mera oförsagdt och sansadt ingripande i ögonblick af fara att visa sig hos
de lyckligare lottade klassernas qvinnor vid dylika familjetilldragelser; och
sanningen att säga ger nog också den fysiska beskaffenheten hos dessa klas-
sers nutida qvinnogeneration – klen, blodfattig och nervöst öfverretad som
den i allmänhet är – åt detta behof ökad vigt och befogenhet.476

Samtidens kvinnor ur de övre samhällskikten – det vill säga kvinnor som av sam-
hället i allmänhet inte förväntades arbeta (exempelvis som översköterskor vid den
obstetriska kliniken) utan främst bli makor och mödrar – behövde enligt Lindfors
mer tillsyn och ledning än tidigare generationers kvinnor; likaså behövde de mer
smärtstillande medel. Tack vare framstegen inom läkarvetenskapen kunde dessa
ökade och delvis nya behov tillgodoses vad gällde förlossningar: med hjälp av anti-
septik och obstetrisk halvnarkos kunde skickliga obstetriker år 1894 leda en för-
lossning ”med största möjliga trygghet och minsta möjliga smärta”.477

En idealisk förlossning

I Lindfors tänkta ”konkreta fall” väntade en ung gift kvinna sitt första barn. Hon
bodde i läkarens närhet och önskade att få kloroform när födslosmärtorna blev som
värst. Den ponerade manlige läkaren skulle till att börja med företa vissa profylak-
tiska åtgärder:

Han gör en förberedande undersökning, noga tillseende, att redan denna sker
aseptiskt, och kan konstatera och till lugnande af patienten meddela, att allt
är, som det bör vara: bäckenet…, urinen…, ingen hydramnios [ökad vatten-
halt i blodet]…, ingen höggradigare blodbrist och kraftnedsättning, intet
hjertfel eller svårare lunglidande; fostret lefver och presenterar sig i framstu-
pa kronbjudning; bröstvårtorna äro välbildade. Man uppmuntrar hennes något
försagda mod, man lofvar vara till hands, man ger råd i valet af barnmorska,
man tillägger några dietiska och hygieniska föreskrifter…Man skrifver ut re-
cept…Man ger bestämda föreskrifter om steriliseringen af sköljkanna…478

Lindfors fortsatte redovisningen över läkarens profylaktiska arbete med detaljerade
upplysningar om hur förlossningsrummet borde förberedas vid en hemförlossning
(”befrias från mattor och draperier, väl rengöras, vädras och uppvärmas”, utrustas
med rätt sorts säng och madrass; med oljeduk, värmekrus et cetera).479 För att inte
oroa den födande kvinnan skulle helst en släkting eller sköterska ta hand om dessa
förberedelser.
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Att inte oroa den blivande modern var (explicit) ett centralt tema – men än
mer centralt var (implicit) att allt ansvar förlades till läkaren. Det var läkaren som
skulle leda både förberedelserna och själva förlossningen, anskaffandet av rätt ut-
rustning och rätt barnmorska; det var läkaren som skulle lugna patienten och prata
med de anhöriga. Enligt detta schema gjordes han kort sagt oumbärlig, likaså fast-
ställdes återigen förhållandet mellan förlossningsläkare och barnmorska.

När värkarna börjat skulle läkaren besöka patienten för att kontrollera att alla
förberedelser var gjorda samt att barnmorskan skött de uppgifter som hon tilldelats.
I samband med Lindfors ideala hemförlossning ålåg det barnmorskan att tömma
barnaföderskans ändtarm medelst lavemang; därefter klippa hennes könshår samt
rengöra underliv, buk, lår, skinkor och händer (”som så lätt ofrivilligt eller under
sömn kunna komma att beröra blygden”) med tvål, borste, bomull och karbol- eller
sublimatlösning; samt att koka och förvara alla instrument i en 5 % karbollösning.
Var barnmorskan okänd för läkaren skulle han kontrollera allt extra noga.480 Däref-
ter skulle han samtala ”vänligt och uppmuntrande” med patienten, råda henne att
sitta – gärna i gungstol – samt inta någon form av föda, varpå han kunde lämna
henne ett par timmar.481

Inför förlossningen rekommenderade Lindfors läkaren att ta av sig rocken,
vika upp skjortärmarna samt ta på en nytvättad vit linnerock. ”Forna dagars medici
skulle kanske småle åt denna i deras ögon föga ståndsmessiga moderna kirurguni-
form, men den är otvifvelaktigt den för arbetets art och framför allt den för patien-
tens trygghet mest lämpliga”, hävdade Lindfors, som vidare rekommenderade
desinfektion av händer och underarmar enligt det så kallade Fürbringerska sche-
mat.482

Den samtida gynekologin delade in förlossningen i tre faser eller skeden: ut-
vidgnings-, utdrivnings- och efterbördsskedet.483 En av läkarens uppgifter var ”att få
qvinnans krafter att räcka till för arbetet”, vilket var speciellt viktigt i de fall där
förlossningen blev långvarig. Exempel på sådana stödjande åtgärder var att ge när-
ing och lätt stimulerande medel, heta vaginalsköljningar samt opiatiska medel för
vila; andra att försöka hjälpa förlossningsmekanismerna genom att använda meka-
niska instrument, exempelvis gummiblåsor för att vidga livmoderhalsen eller tång
för att gripa om fostret.484 Det andra skedet, utdrivningsskedet, var förlossningens
mest ansträngande och smärtsamma del för kvinnan:

med höga rop, under frambrytande af svett, med anspännande af fötterna mot
sänggafveln och ett ofrivilligt fattande med händerna i något stadigt föremål,
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på sistone med bukpressens deltagande i uteri sammandragningar, ”krystvär-
kar”, söker kvinnans hela muskulatur medverka i lifmoderns arbete.485

Han tillade: ”Här är ett tacksamt fält för läkarens uppgift att lindra, understödja och
leda naturprocessen.”486

Jag finner den citerade passagen central för Otto Lindfors verksamhet som
gynekolog och som en tänkbar nyckel till hans förståelse av den dynamiska relatio-
nen mellan läkare och patient. Förutom att läkarrollen var starkt manligt konnoterad
per se var Lindfors man i en patriarkal struktur och i en medicinsk disciplin där alla
var kvinnor. Vidare menar jag att denna passage också pekar på hur Lindfors hante-
rade eventuella spänningar mellan å ena sidan den professionella konstellationen
manlig gynekolog – kvinnlig patient; och å den andra den privata eller poetiska
konstellationen manligt ’Jag’ – kvinnligt ’Du’.

Förlossningens kön

När Lindfors beskrev hur den födande kvinnan ”ofrivilligt” greppade tag i något
fast föremål samtidigt som ”hela hennes muskulatur medverkade i livmoderns ar-
bete” gav han uttryck dels för en hårdragen uppdelning mellan kropp och själ; och
dels för den moderna läkarvetenskapens mest kliniska och objektifierande blick –
en blick som minner en hel del om den ideale vivisektörens. Kvinnan i barnsängen
tycks under själva förlossningen inte vara så mycket kvinna i bemärkelsen kvinnlig
individ som en summa av fysiologiskt verksamma delar, exempelvis muskulär akti-
vitet i ”bukpress” och sammandragningar i livmodern. Den kliniska (och manliga)
blicken fragmentiserade och reducerade det kvinnliga objektet till den grad att det
närapå försvann i skuggan av sina beståndsdelar: kvinnokroppen transformerades
därigenom till ett slags skådeplats eller arena för förlossningen – eller för andra
fenomen, alternativt kirurgiska ingrepp – och kvinnan beskrevs därmed som utläm-
nad åt sin egen kropp; den kropp som läkaren studerade och eftersträvade att kon-
trollera. Ytterligare exempel på en dylik reduktion återfinns längre fram i artikeln
där Lindfors skrev att ”Lifmodern behöfver hvila och återhemtande af sina krafter,
innan hon på nytt börjar sitt arbete.”487 En liknande avpersonifiering skedde när
Lindfors bland annat benämnde förlossningen ”naturprocess” och ”naturarbete”;
och kvinnan och fostret eller barnet ”de organismer, som vid förlossningen skola
skiljas åt” eller ”två föremål: moder och barn”; en retorik som skapade stor distans
till det studerade – och som i sin tur förbands med vetenskaplighet och modern spe-
cialisering.488

Men den skicklige förlossningsläkaren skulle inte enbart iklä sig rollen av re-
duktionistisk och därmed avpersonifierande specialist. Med en kraftig förenkling
och renodling av Lindfors text menar jag att det är möjligt att urskilja två interage-
rande aspekter av förlossningsläkaren, som jag för enkelhetens skull benämner
’specialisten’ och ’familjeläkaren’ (och som har vissa gemensamma drag med de
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grupper av läkare som jag tidigare generaliserat mellan som restriktionister respek-
tive radikalinterventionister). En god modern förlossningsläkare behövde kunna
växla mellan specialisten och familjeläkaren när omständigheterna så krävde. I den
senare egenskapen behövde han ha överblick över – och blick för – (hela) den fö-
dande kvinnan, exempelvis för att kunna administrera kloroform. Användning av
kloroform var ännu relativt ovanlig vid normala förlossningar i Sverige, men Lind-
fors rekommenderade det i mindre doser som smärtstillande medel. Under utdriv-
ningsstadiets värkar skulle kloroform ges genom att droppas på en mask över
kvinnans ansikte, men mellan värkarna skulle masken tas bort så att hon då var full-
ständigt klar. Lindfors patienter brukade beskriva effekten som att ”Värkarne kän-
nas, men dunkelt och aflägset som i en dröm, och deras skärpa är borttagen”.489 För
läkaren var det enligt Lindfors ”egendomligt att iakttaga, hvilket lugn nu efterträder
oron och agitationen, som förut beledsagade värkens förnyade inträdande, och med
hvilken ifver och begärlighet qvinnan lyfter ansigtet upp i den på nytt sig närmande
masken.”490 I denna något erotiskt anstrukna beskrivning är det enligt min schemati-
sering inte specialisten utan familjeläkaren som ”försigtigt och under aktgifvande af
pulsen” administrerar kloroform för att dämpa barnaföderskans smärtor.491 Det är
också denne som med faderliga omsorger under utdrivningen står bakom kvinnans
rygg och med vänstra handen införd mellan hennes lår med ett par fingrar styr det
frampressande barnahuvudet, samtidigt som han med högra handen stöder mellan-
gården.492

Det var vid den tidpunkten under förlossningen, eller möjligen något senare,
som barnmorskans assistans åter behövdes. Lindfors ville att barnmorskan under
utdrivningens slut och tills dess att efterbörden kommit ut skulle hålla sin hand på
kvinnans buk för att kontrollera livmoderns sammandragningar och att ingen efter-
blödning startade. Barnmorskan skulle också se till att kvinnan låg både bekvämt
och varmt. Han poängterade att barnmorskan bokstavligen inte fick ta sin hand från
henne: ”den kontrollerande handen, som lungt stödjande hvilar på buken och om-
fattar lifmoderbottnen, [får] ej lemna denna sin plats förr, än efterbörden utkommit
och uterus käns [sic] väl kontraherad.”493 När läkaren ombundit och klippt navel-
strängen och kontrollerat att barnet levde skulle han avlösa barnmorskan med sin
egen hand på hennes buk, ”det kanske vigtigaste och mest grannlaga vid en normal
förlossning.”494 Då var det barnmorskans uppgift att se till att barnets luftvägar var
fria, att det andades ordentligt och att dess ögon var rena. Bara om barnet inte anda-
des ordentligt fick läkaren ägna sig åt det – genom att utföra de så kallade Schult-
zeska svängningarna – annars var hans uppgift uteslutande att kontrollera
efterbörden. När det konstaterats att barnet mådde bra kunde det överlämnas till
”någon erfaren qvinlig vårderska [för] att badas och klädas”.495
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Det fanns en parallell mellan hur Lindfors förhöll sig till den kvinnliga pati-
enten och barnmorskan i det att han under kritiska stadier av förlossningen reduce-
rade dem till en sammandragande livmoder och en kontrollerande hand. Denna typ
av reduktion kan förstås som en överordnad grupps professionella strategi; en stra-
tegi som Ann Witz kallar ”könad avgränsande stängning” och som bland annat
handlar om att överblicka, kontrollera och med Thomas Gieryns terminologi kort
sagt bedriva ”gränsdagningsarbete” – det var läkaren som skulle leda och kontrolle-
ra hela förloppet, inklusive barnmorskans handlingar. Denna arbetets professionella
könsordning kan också jämföras med diktens unga par i balens virvlar, beskriven i
den redan citerade ”En sommarsaga från Vermland”: ”hjerteglad och purpur-
varm/flög Alice vid Haralds arm;/älfvolätt knappt golf hon rörde./Hvad hon njöt! –
Hur väl han förde,/hur elastiskt mjukt och jemnt/och dock kraftfullt och bes-
tämdt!”.496

Efter en diskussion om komplikationer i samband med efterbörden samt sätt
att bemöta och behandla dem avslutade Lindfors artikeln med några omsorgsfulla
och faderliga ord som återigen snarare refererade familjeläkarens förhållningssätt
än den reducerande specialisten:

Sedan på detta sätt med större eller mindre förhinder och rubbningar förloss-
ningen ändtligen afslutats, göres qvinnan ren, katetriseras och bindlas; en
eventuel perinealruptur hopsys, aseptisk kompress lägges för blygden, un-
derlägg ömsas, varma rena kläder påtagas, och sist bäres hon till sin upp-
värmda extra säng, der sådan finnes, för att få en välbehöflig sömn.497

Om man tänker sig den reducerande specialisten i obstetrik och gynekologi i ena
och den förlösande familjeläkaren i andra änden av ett spektrum av tidens borgerli-
ga manligheter skulle man kunna tänka sig att familjeläkaren Lindfors befann sig
närmare det poetiska ’Jag’, som i hans diktning förhöll sig till ett likaledes borger-
ligt kvinnligt ’Du’, än vad specialisten Lindfors kan sägas ha gjort; detta med avse-
ende på närhet eller möte mellan honom och patienten; mellan subjekt och objekt.
Men vid närmare undersökning ter sig dessa positioner mer komplicerade, som ett
fluktuerande kontinuum. De tre subjektspositionerna – specialistens, familjeläka-
rens och diktarjagets – kunde växla inom samma process under olika faser; sins-
emellan rymde de såväl likheter som skillnader eller motsättningar.

Gemensamt för dem var att de alla relaterade till och konstituerade sig i för-
hållande till ett kvinnligt objekt inom en heteronormativ ordning; vad som framför-
allt skilde dem åt var graden av personlig närhet alternativt distans till det kvinnliga
objektet i fråga. Där den extremt reduktive specialisten under förlossningen förhöll
sig till organet livmodern som om det vore en livgivande moder – med kvinnan som
vidhängande rö för förlossningens naturkrafter – och med den kyligt distanserade
blicken som vetenskapligt ideal, skulle i stället familjeläkaren balansera distans
med medkänsla med den i födsloakten hårt arbetande gifta kvinnan ur de högre
samhällsskikten. Därmed kunde denna kvinna omväxlande tillåtas vara både individ
och kött – och även att rymma en anstrykning av diktens eteriska kvinnlighet.
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 Lindfors, ”Några ord om ledning af en s. k. normal förlossning”, 68.
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Diktarjagets kvinnliga objekt, ’Duet’ eller det Andra, representerades snarare
som okroppslig (eller överkroppslig); ett eteriskt väsen snarare än en kvinna av kött
och blod. Det eteriska och overkliga draget hos henne påminner om den ovan cite-
rade diktens unga Alice.498 Det innebär dock inte att heller detta ’Du’ tillerkändes
något större mått av individualitet, eller att något genuint möte nödvändigtvis ägde
rum mellan ’Jaget’ och ’Duet’.499 ’Duet’ tycks framförallt ha tjänat som kontur för
diktarjagets konstituering av sitt manliga själv. Ur den aspekten påminner diktens
parkonstellation trots allt om konstellationen specialist/patient, där den kvinnliga
patienten utgjorde den fond mot vilken läkaren blev just specialist. Det innebär i sin
tur att det fanns påtagliga paralleller mellan den heteronormativa ordningens rent
köttsliga respektive rent eteriska kvinnan – mot deras fond (och i jämförelse med
andra män) existerade mannen; specialisten likväl som diktaren.

Kvinnan och andra kvinnor

Uppdelningen av kvinnor i köttsliga och eteriska liknar andra dikotomier eller var-
andra konstituerande (motsats)par i 1800-talskulturen, exempelvis arbetar-
klass–överklass;  t jänstefolk–herrskap;  ogif t–gif t ;  hustru–make;
barnmorska–förlossningsläkare. Ännu en konstellation, kulturellt förbunden med de
övriga, utgjordes av det välbekanta motsatsparet fallen respektive ärbar kvinna.
Uppdelningen av kvinnor enligt modellen fallen/ärbar befann sig sällan långt bort
från de allt som oftast moraliskt laddade gynekologiska undersökningarna. Under-
sökningarnas laddning var dels direkt och närvarande i det ur sedlighetssynpunkt
måhända besvärande intima mötet gynekolog/patient; dels normativ genom den
institutionaliserade prostitutionens obligatoriska besiktningar. Könssjukdomar var
ett känsligt ämne i samband med gynekologbesök, ogifta kvinnors graviditet ett
annat.500

De mest utsatta kvinnorna ur samhällets lägre skikt, exempelvis ogifta arbe-
tar- eller tjänstekvinnor och prostituerade, framstod knappast som individer i sam-
band med förlossning eller operation; än mindre som eteriska. (Ett undantag för det
senare fanns emellertid – den unga och vackra döda kvinnan, som i förtvivlan tagit
sitt liv. Efter sin död kunde hon framställas som det mest sublima; detta dock oftare
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 Lindfors, ”En sommarsaga”, 101. Liknande romantiska tematiker återkommer ständigt i Lindfors
diktning, se t.ex. den för kvinnor uppfordrande dikten ”En hustrus lycka” (1880) i samlingen Smärre
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Jfr hennes avslutande diskussion, 171-176.
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novellen ”Mässling” som Gerda von Mickwitz publicerade i tidskriften Framåt år 1886. Den finns åter-
given i antologin Synd: Noveller från kvinnornas moderna genombrott, ed. Birgitta Ney (första upplagan
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vara moraliskt och religiöst laddat var det även kriminaliserat. Att aborter uppfattades som ett allvarligt
problem kom bland annat till uttryck genom att fosfortändstickor förbjöds i Sverige år 1901 – dessförin-
nan hade fosfor från tändstickor varit ett ofta använt fosterfördrivande medel. Se Elisabeth Elgán, Genus
och politik: En jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelspolitik från sekelskiftet
till andra världskriget (Uppsala, 1994), 41.
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inom prosa och poesi än inom läkarvetenskapen.501 Det hände emellertid att dessa
områden förenades inom ett skriftställarskap, som exempelvis i Lindfors tidigare
citerade dikt ”Julafton på anatomisalen”.) De förlöstes heller knappast av läkare i
det egna hemmet, i allmänhet lades dessa kvinnor in på barnbördsklinikerna.502 Inte
heller föll de inom ramarna för den kategori kvinnor som Lindfors skrev om i vare
sig sin poesi eller i ”Några ord om ledning af en s. k. normal förlossning”. Dessa i
varierande grad utsatta kvinnor framträdde knappast som eteriska, i allmänhet inte
heller som individer annat än som offer för olyckliga omständigheter, men knappast
som aktiva subjekt. De var inte normativa i enlighet med ”Några ord…”, men
köttsliga var de tveklöst – och de förekom ofta i Lindfors fallskildringar i exempel-
vis ULF. Jag ska exemplifiera skillnaderna genom en utvikning till ett fall med en
patient från landsbygden som Lindfors följde under några år. Denna patient, den
gifta 30-åriga Hilda D., hörde inte till de socialt mest sårbara kvinnorna, men heller
inte till de välbeställda. Emellertid skildrade Lindfors händelseförloppet i hennes
fall på ett helt annat sätt än vad han gjorde beträffande den tänkta barnaföderskan i
”Några ord om…”: i det verkliga fallet förekom knappast någon uppvärmd säng att
bära patienten till och fallbeskrivningens ton var betydligt mer klinisk. Om han än
inledningsvis gav en relativt fyllig beskrivning av patienten är det ändå tydligt att
det var vissa aspekter av fallet – snarare än kvinnan – som Lindfors speciellt intres-
serade sig för.

Den bleka och spensliga Hilda D. hade uppsökt Lindfors första gången i no-
vember år 1894. Hon led av totalt livmoderframfall sedan hon som 15 åring år 1878
lyft en tung hövolm.503 Först elva år därefter opererades hon: en så kallad kolpoperi-
neorafi, det vill säga en operation av framfall där en del av slidans vägg skars bort
innan såret åter syddes, utfördes vid Upsala kirurgiska klinik år 1889.504 Tyvärr kom
framfallet tillbaka bara några månader senare. När hon kom till Lindfors berättade
hon att månadsreningen i allmänhet var regelbunden men plågsam och att hon trots
att hon varit gift i ett och ett halvt år ännu inte hade blivit gravid. Efter Lindfors
undersökning rekommenderade han henne att genomgå en operation, en så kallad
ventrofixation där buken skulle öppnas och livmodern sys fast i bukväggen. Hilda
D. avböjde med motiveringen att hon först ville tala med sin man. Dryga sex år
senare kom hon tillbaka, varpå hon lades in vid Lindfors enskilda klinik och ge-
nomgick laparotomi och ventrofixation den 21 april 1895. Under ingreppet var hon
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 Jfr Fjelkestam, ”Beramade bilder”, 95f. Jfr även med ämnets kritiska skildring i en feministiskt
orienterad roman som Elin Wägners Helga Wisbeck (Stockholm, 1913); se även Astrid Kjellberg-Juels
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som fött många barn, på grund av att upprepade förlossningar orsakar försvagning av och skador på den
muskulösa bäckenbotten. I samband med krystvärkar kan då hända att bäckenbottenmusklerna inte kan
hålla mot trycket och att slidan och livmodern till följd av det pressas ned i blygden.
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 I Wernstedts Medicinsk terminologi, 149, förklaras kolpoperineorafi som ”operationsmetoder att

genom excision av en del av slidans vägg och hopsyning av snittränderna samt perineoplastik ingripa
mot uterus prolaps.”
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fullt bedövad och sövd; både kloroform och eter användes. Läkningen gick fint. Tre
veckor efter operationen utskrevs hon läkt och med stadigt fixerad livmoder.505

Lindfors träffade Hilda D. en andra gång följande februari. Framfallet hade
inte återkommit, hon mådde bra och hade dessutom blivit gravid; Lindfors tolkade
detta som att ventrofixationen hävt steriliteten. Han träffade henne en tredje gång i
samband med att hon lade in sig på barnbördshuset, där hon den 5 april 1896 födde
tvillingflickor. Barnen beräknades vara födda en dryg månad för tidigt, men båda
mådde bra och de vägde cirka 2 kg var. När Hilda 12 dagar senare utskrevs till-
sammans med döttrarna var livmodern fortfarande fixerad i bukväggen, om än en
aning mindre fast. Lindfors tog detta som en bekräftelse på ventrofixationens goda
utsikter i samband med svåra fall av primärt framfall.506

I maj år 1897 besökte Hilda D. Lindfors ännu en gång. Hon berättade att
framfallet återkommit efter barnsängstiden men att hon endast nödtorftigt åtgärdat
det med bandage. Hon berättade också att hon några månader tidigare varit inlagd
på kirurgiska kliniken där hon opererats för njursten. Under tiden hon låg på sjuk-
huset hade tvillingdöttrarna, ”som dittills fostrat sig bra, aflidit.”507 De hade då varit
9 – 10 månader gamla; även om det inte anges kan dödsfallet möjligen tänkas ha
berott på undernäring. Hilda D. frågade nu Lindfors om han rekommenderade en ny
prolapsoperation, vilket han gjorde. I slutet av oktober 1897 opererades hon än en
gång, med ett buksnitt som Lindfors lade vid sidan av det förra. Vad han fann i
bäckenhålan överraskade honom: den gamla fixationssträngen hade slitits av men
en två centimeter lång stump satt kvar på livmodern – fast på baksidan; inte på
framsidan där den ursprungligen fixerats. Lindfors sade sig ha blivit ”högeligen
förvånad öfver denna förskjutning och ha funderat rätt mycket på dess rationella
förklaring”.508 Därefter klippte Lindfors bort den gamla stumpen, upprepade den
tidigare operationen och fäste till sist livmoderns framsida i bukväggen med silk-
wormgutsuturer än en gång. Därefter sydde han buksåret med silke. På åttonde
dygnet efter operationen gavs Hilda D. lavemang och blev efter det mycket sjuk.
Hon fick magont och kräkningar; pulsen blev svag och hon var nära att kollapsa.
Som tur var befann sig Lindfors där på rond just då. Han sövde henne och öppnade
buksåret igen och fann att en bit av tarmen hade fastnat mellan livmodern och buk-
väggen. Han tog loss den och fixerade därefter livmodern på nytt, denna gång läng-
re ned. De gamla sårytorna skars om och syddes än en gång. Därefter läkte Hilda D
och i slutet av november skrevs hon ut.

Avslutningsvis återvände Lindfors till den gamla stumpens märkligt ändrade
läge. Den förklaring han till sist stannade för löd:
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[U]nder den puerperala involutionen efter förlossningen, då å ena sidan den
peritoneala beklädnaden af lifmodern endast luckert och löst häftat vid mus-
kulaturen och å andra sidan denna stora och tunga muskelmassa mekaniskt
tyngt och dragit nedåt, torde lätt nog en förskjutning egt rum mellan hufvud-
massan af muskulaturen å ena sidan och peritonealmössan, som hölls fast af
sin adhesionssträng vid bukväggen, å andra sidan. Möjligen kan äfven något
af den närmaste peritonealfixuren liggande uteri längs-muskulatur tänkas
hafva deltagit i förskjutningen; i allt fall torde denna egt rum hufvudsakligen
mellan peritonealmössan och uterusmuskulaturen.509

Som jag tolkar Lindfors fascination inför Hilda D.:s fall – åtminstone som han
skildrade det i ULF – baserades den främst på ’specialistens’ intresse inför det
oväntade läget av stumpen som var kvar från den förra livmoderfixeringen; stum-
pens förskjutning blev en gåta för specialisten att lösa. Om han hade skildrat fallet
annorlunda om patienten varit välbärgad och kanske rent av rört sig i hans egna
kretsar är förstås fullständigt omöjligt att säga. Jag håller det ändå för troligt att man
i så fall hade kunnat utläsa mer av ’familjeläkaren’ i skildringen av exempelvis
flickebarnens död (även om det förstås är möjligt att de inte dött i en familj som
haft ekonomiska möjligheter att anställa en amma).510

Att om än outtalat indela kvinnor i kategorier som köttsliga respektive eteris-
ka var naturligtvis ytterst begränsande för de historiskt faktiska kvinnorna: det in-
nebar exempelvis att kvinnliga läkare blev en anomali. Så vitt jag vet tog Lindfors
aldrig emot någon kvinnlig läkarstuderande som amanuens vid sin klinik även om
det fanns kvinliga medicine studerande i Uppsala under hans tid som professor.511

Det förefaller dock rimligt att tänka sig att denna reducerande kategorisering av
kvinnor inte enbart hade påtagliga konsekvenser i samband med konstituerande av
klasstillhörighet eller sedlighet, utan också i att bevara och återskapa professioner-
nas maskulinitet likväl som att förbehålla män högre tjänster. (Detta återkommer
jag till i del II.)

*
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Även Otto Lindfors verksamhet kan alltså anföras som exempel på den tydliga in-
stitutionaliseringstrend som rådde inom disciplinen obstetrik och gynekologi. Som
den förste ämnesföreträdaren i Uppsala skapade han en gynekologisk klinik. Lik-
som i synnerhet poetfränden Anders Anderson tycks han ha hyllat ett annat och
bredare professionellt ideal än vad exempelvis tidens uppsalafysiker (och möjligen
andra typer av medicinare, som anatomer och fysiologer) gjorde. Även Wilhelm
Netzel var förankrad i andra kulturella sammanhang och kretsar, bland annat genom
hustrun i Stockholms musikliv, men också som seriös amatörbotanist.
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Kapitel 5
KONTROVERSIELLA GREPP

År 1874 hade alltså Anders Anderson varnat sina kollegor för det faktum att väl
många sjukdomar gavs gynekologiska förklaringar. Han poängterade att det i läka-
rens ansvar ingick att bedöma patientens allmänna tillstånd och livssituation, samt
att det för att ställa rätt diagnos var viktigt att inte förbinda alla symptom med lind-
rigare avvikelser i genitalierna.512 Andersons varningar till trots ökade antalet gyne-
kologiska operationer och andra större kirurgiska ingrepp under de närmsta åren:
mellan år 1879 och år 1885 mer än fördubblades antalet operationer enligt samtida
statistik.513 Vid sidan av denna parallell fanns dock en dramatisk skillnad mellan de
gynekologiska ingreppen och kirurgiska ingreppen i allmänhet: mortaliteten var
avsevärt högre för de gynekologiska operationerna – från fyra och upp till nära 10
gånger högre.514 Men trots den exceptionellt höga mortaliteten var gynekologernas
tilltro till den egna disciplinen och till dess framtida utveckling stor. Införlivandet
av olika bukkirurgiska ingrepp i den läkarvetenskapliga vardagen medförde att vä-
gen banades för allt fler och mer eller mindre experimentella ingrepp i ovariotomi-
ernas och kejsarsnittens efterföljd.

Kastrerade kvinnor…
Mot slutet av 1870-talet utvecklades den så kallade ”normala ovariotomin” eller
”kastrationen” av amerikanske Robert Battey och tyske Alfred Hegar. Detta kon-
troversiella ingrepp, även kallat ”Batteys operation” eller oophorectomi, innebar att
icke tumörangripna äggstockar opererades bort i syfte att kurera exempelvis migrän
eller epilepsi. Åsikterna gick isär i fråga om huruvida dessa äggstockar var sjuka
eller ej, och hur sjukdom och patologi skulle definieras.515

Kort efter det nya ingreppets offentliggörande redogjorde Wilhelm Netzel in-
för de församlade kollegorna i läkaresällskapet för ett fall där han fått möjlighet att
själv utföra en ”normal ovariotomi”. Patienten var en ogift 40-årig kvinna som se-
dan flera år tillbaka lidit av buksmärtor och blödningar. År 1870 hade en uterintu-
mör diagnosticerats och sedan dess hade hon blivit mycket sämre samt övergått i
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nerande ovarierna”, SLS, 1878, 141; och Hygiea, 1878, 366-371.
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Netzels vård. Han beskrev henne som ”ett bildadt och beläst fruntimmer, som hade
skaffat sig tillgång till medicinsk literatur för att vinna kunskap om hysterotomiens
ståndpunkt.”516 Trots kännedom om operationens faror önskade hon ta risken i hopp
om förbättring. När Netzel öppnat bukhålan fann han dock att det var omöjligt att ta
bort svulsten genom den planerade hysterotomin. Istället, ”[f]ör att dock i någon
mån söka bereda henne en vinst af det operativa ingreppet”, tog han bort båda ägg-
stockarna.517 Ingreppet mötte inga svårigheter. Patienten avled emellertid två dygn
senare.518 Denna Netzels operation tycks ha varit ett undantagsfall i svenskt sam-
manhang – vanligen utfördes de normala ovariotomierna i syfte att häva svåra
blödningar till följd av livmodertumörer eller menstruationssmärtor.519 Battey, He-
gar och deras efterföljare i framförallt USA, Tyskland och Storbritannien opererade
på långt fler indikationer.

Entusiasmen för nya ingrepp var markant, likaså den undan för undan tillta-
gande försiktigheten när det visade sig att ytterst få av de förväntade nya mirakelin-
greppen infriade förväntningarna. Kvinnors underlivslidanden var inte sällan
åsamkade av könssjukdomar som syfilis och gonorré. Gonokocken identifierades år
1879, men den ökade medvetenheten om könssjukdomarna och deras följder inne-
bar för den skull inte att de kunde behandlas – även fortsättningsvis var kirurgiska
ingrepp så gott som den enda behandling som stod att få.520 Många läkare inspirera-
des att pröva nya ingrepp i vad som i efterhand ter sig som förhoppningar att finna
en ’ny ovariotomi’, det vill säga ett ingrepp som både botade och åtminstone var
någorlunda säkert för patienten. I efterhand kan det möjligen te sig paradoxalt att
ovariotomier, kastrationer och andra ingrepp på äggstockarna utfördes i stor skala i
västvärlden samtidigt som den kvinnliga särarten – som biologiskt förlades till ägg-
stockarna – uppvärderades i kulturella, ideologiska och politiska sammanhang. Men
snarare än som en paradox bör kanske detta förhållande förstås som en fingervis-
ning om hur rigoröst normerad den hyllade kvinnligheten var. Kvinnors brott mot
ordningen kunde både botas och bestraffas med samma vassa verktyg.

Meningarna om vad som hände när kvinnor kastrerades skiftade. Såväl kvin-
nor som från födseln saknade äggstockar som kvinnor som senare fick dem bort-
tagna kunde i moraliserande ordalag beskrivas som slående okvinnliga och
omoraliska, ibland som till det yttre förrädiskt lika ’riktiga’ kvinnor och narrande
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män till äktenskap.521 Redan Sköldberg hade diskuterat kastrationens inverkan på
kvinnligheten i sin historik över ovariotomins ursprung. Enligt honom hade det
ursprungliga syftet varit att dels mer effektivt utnyttja kvinnlig arbetskraft, dels att
stävja och kontrollera sexuellt beteende som stred mot de sociala normerna.522 Men
även ovariotomier ansågs påverka kvinnligheten. Sköldberg citerade kirurgen Per-
cival Pott som år 1783 tagit bort en kvinnas tumörangripna äggstockar med gott
resultat: ”Hon har alltsedan åtnjutit god helsa, men har blifvit magrare och synbar-
ligen mer muskulös; hennes bröst, hvilka voro stora, hafva försvunnit, hon har hel-
ler icke menstruerat alltsedan operationen, hvilket nu är några år sedan.”523

Kritik

Att vagt antagna samband mellan kvinnliga genitalier och nervösa besvär ofta ledde
till kirurgiska ingrepp väckte allt starkare kritik både inifrån läkarkåren och utifrån.
I Chicago fann sig en gynekologiprofessor år 1896 föranledd att påminna gyneko-
loger om att de inte sysslade med kalla vetenskapliga fakta och intressanta fenomen
utan med människor och ”de viktigaste av mänskliga frågor.”524 Både i Storbritanni-
en525 och Sverige inföll feminister och antivivisektionister i kritiken. Svenska Elna
Tenow ansåg att kvinnor riskerade att få rubbningar i underlivet om de arbetade för
hårt – och om kvinnan då vände sig till en gynekolog skulle han i nio fall av tio
förvärra lidandet. Unga flickor och kvinnor utsattes enligt Tenow för en naturvidrig
misshandel och leddes okunniga ”som offer till vetenskapens martyrbänkar och
operationsbord” där deras ”slägtorgan af den framstående gynekologen etsas, brän-
nas, skrapas eller rent af bortskäras”.526 Då mängder av kvinnor plågades av läkar-
konsten uppmanade Tenow kvinnor att vägra gynekologisk behandling:

Hvarje kvinna, som har sin kvinlighet kär – i detta sammanhang menar jag
med kvinlighet icke blygsamhet, utan allt som sammanfattas under begreppet
att vara kvinna och deraf främst den underbara, med intet annat jemförliga
förmågan och uppgiften att vidmakthålla menniskoslägtet – hvar och en, som
hos sig aktar och vördar denna kvinlighet, bör säga absolut nej till hvarje un-
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derlifsbehandling med instrument, syror, brännande och etsande ämnen, af
hvad namn det vara må.527

…och fixerade livmödrar
Som vi sett i samband med Otto Lindfors verksamhet behandlades framfall ofta
med det kirurgiska ingreppet ventrofixation, som innebar att livmodern fixerades
genom att sys fast i bukväggen. Men det var inte enbart framfall som behandlades
med ventrofixation. Som Karin Johannisson påpekat var livmoderns så kallade lä-
gesförändringar en ofta diskuterad fråga under decennierna kring sekelskiftet 1900.
I enlighet med gynekologen Frans Westermark, som var professor vid KI från 1902,
härleder Johannisson patologiseringen av livmoderns läge – det vill säga om den
var framåt- eller bakåtstjälpt, i synnerhet bakåtstjälpningen (den så kallade retro-
flexionen) betraktades som sjuklig – till tysk 1880-talsgynekologi. Oskar Schultze
hade enligt dem lanserat den moderna teorin om patologiska lägen 1881; hans
landsman och kollega Robert Olshausen började att behandla dessa tillstånd genom
att sy fast livmodern i bukväggen.528

Heroisk helbrägdagöring och ”menniskoandens rastlösa sträfvan”

Andra har emellertid härlett patologiseringen och behandlingen av lägesförändring-
arna längre tillbaka i tiden, till 1850-talets mitt.529 I Sverige publicerade Fredrik
Eklund (1839-1898), medicine doktor i kirurgi och obstetrik och tillika militärläka-
re, verket Till retroflexionernas ætiologi och therapi år 1875. Fredrik Eklund hade
påbörjat sina läkarstudier i Uppsala under skiftet 1850-60-tal och var vad jag skulle
vilja karaktärisera som en utpräglad interventionist; en experimentator som gärna
prövade nya idéer och som satte vivisektion och ”fysiopathologiska” experiment
högt.530 Sin medicine licentiat- samt läkarexamen hade han erhållit från Karolinska
Institutet 1864, och år 1868 hade han disputerat på doktorsavhandlingen Studier i
läran om perforationen af fosterhufvudet under förlossningen vid Uppsala univer-
sitet.531

Fredrik Eklund inledde Till retroflexionernas ætiologi och therapi med några
högstämda ord som vittnar om hans ambitioner: ”Om menniskoandens rastlösa
sträfvan efter utveckling och fullkomnande för att vinna allt flere segrar i sanning-
ens tjenst bär ej minst läkarevetenskapens ojäfaktiga vittnesbörd på alla den medi-
cinska forskningens särskilda områden.”532 I detta verk gällde hans mål precis som

                                                            
527

 Ibid., 80f (cit. 81). Kursiv. i original. Jfr den brittiska feministen Frances Power Cobbes ställ-
ningstagande, Caine, Victorian Feminists, 141f.

528
 Johannisson, Den mörka kontinenten, 201f. Enligt Johannisson kallades ingreppet i samband med

lägesförändringar även hysteroropexi.
529

 Se Ricci, The Development of Gynaecological Surgery and Instruments, 331f.
530

 Fredrik Eklund, Till retroflexionernas ætiologi och therapi (Stockholm, 1875), 3.
531

 Se Sveriges läkare-historia (1886), 232-235 samt Eklunds Till retroflexionernas ætiologi och the-
rapi (Stockholm, 1875). I Eklunds varierande läkargärning ingick även ett uppdrag att för den norska
regeringens räkning utreda spetälskans utbreding i Norge och föreslå åtgärder.

532
 Eklund, Till retroflexionernas ætiologi och therapi, 3.



153

dess titel angav livmoderns så kallade form- och lägesförändringar, med fokus på
dess bakåtstjälpning.

Enligt Eklund var det en ”ovedersäglig sanning” att livmoderns bakåtstjälp-
ning blivit allt vanligare år för år till följd av att flera av de sjukdomstillstånd som
enligt honom framkallade dem – kloros, blodbrist och livmoderkatarr – också blev
allt vanligare. Många gynekologer, exempelvis Isaac Baker Brown, hänförde annars
dess orsaker till ”självbefläckelse” eller onani, men Eklund trodde att detta endast
undantagsvis gällde svenska kvinnor, eftersom de enligt hans mening ”i allmänhet
stå under inflytande af en genom religiösa väckelser framkallad sedlig kraft” – och
alltså inte i samma utsträckning som sina brittiska medsystrar riskerade att falla
offer för denna försyndelse.533

Konsekvenserna av form- och lägeförändringarna var enligt Eklund ytterst
allvarliga: de kunde framkalla hysteri och sterilitet. Det första en läkare borde göra
då han behandlade patienter som led av dessa åkommor var att undersöka livmo-
derns form och läge. Med hänvisning till den tyske läkaren Franz Kiwisch Ritter
von Rotterau hävdade Eklund att en normal livmoder till skillnad från en sjuklig var
relativt liten och fast och därför inte kunde böjas hur som helst.534 Han rekommen-
derade läkare att undersöka friska kvinnor för att därigenom lära sig att känna igen
hur en normal livmoder borde vara beskaffad.535 I de fall där form- och lägeföränd-
ringar kunde fastslås som orsaken till exempelvis hysteri och sterilitet kunde
åkommorna botas, menade Eklund. Han sade sig vara förvånad över att de detta till
trots så sällan behandlades:

Är det af falsk blygsamhet och tanklöshet, eller är det endast tillfölje af obe-
kantskap med detta vetenskapens vigtiga framsteg, som fruntimmer i vårt
land, i stället för att få dessa sistnämnda fel afhulpna genom läkarekonstens
numera temligen säkra medel, föredraga ett barnlöst och till följd deraf oftast
olyckligt äktenskap?536

Eklund ville upplysa omvärlden – det vill säga falskt blygsamma, tanklösa och
okunniga kvinnor, liksom deras läkare – om den enligt honom numera säkra meto-
den att behandla form- och lägeförändringar. Det botemedel som Eklund satte sin
fullständiga tillit till benämnde han intrauterina stift, även kallade pessar. Väl infört
i livmodern skulle stiften fixera livmoderns läge i bäckenet.537 Eklund menade att
det sedan länge fanns ett stort motstånd mot stiften och att det var därför de så säl-
lan användes. Detta berodde enligt honom uteslutande på okunskap. För även om
metoden hade varit riskabel tidigare – stiften hade irriterat livmodern och framkallat
svåra inflammationer som i många fall orsakat dödsfall – så borde dess följder inte
alltid ha skyllts på metoden: det var inte sällan som patienterna hade sin del i kom-
plikationerna. Enligt Eklund hade infektion i många fall ”kunnat förorsakas af
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olydnad mot gifna föreskrifter (en sådan olydnad af pat:n är att betrakta såsom ett
brott, hvilket naturen någon gång bestraffar med döden)” – ett uttalande fyllt av den
moralisering som Eva Palmblad kallar mediko-teologi, och som vi även känner igen
från Anders Anderson.538 Undantagsvis hade det även hänt att en läkares oskicklig-
het varit fatal. Men med moderna metoder och patientens medverkan i att efterfölja
läkarens föreskrifter sade sig Eklund hysa ”en orubblig tillförsigt” till metoden; att
den hade en strålande framtid för sig och att den var ”ämnad att helbregdagöra tu-
sentals qvinnor, hvilka utan den skulle blifva hemfallna under ständigt ökande li-
danden.”539

Behandlingen underlättades enligt Fredrik Eklund av att livmodern var ett or-
gan som var ”af naturen begåfvadt med förmåga att lätteligen fördraga och acko-
modera sig efter vissa (adaeqvata) mekaniska ingrepp”; något som enligt honom i
sin tur bevisade att metoden med stiftbehandling var rationell och ”principielt rik-
tig.”540 Han betonade dock vikten av att läkaren var varsam, lätt på handen och tål-
modig. Även patienten behövde vara utrustad med tålamod:

Andra pat:r än de, som ega dessa egenskaper, böra ej under något villkor ta-
gas under stiftbehandling; innan denna begynner måste läkaren förvissa sig
om at pat:n är punktlig och i besittning af tillräcklig energi, hvarförutan
methoden svårligen kan konseqvent genomföras. Såväl läkaren som pat:n
måste fortsätta behandlingen, äfven under åratal, om så skulle behöfvas, ända
tills patienten är fullkomligt botad, hvilket jag påstår böra kunna bli resultatet
i de aldra flesta fall.541

Om en patient trots allt fick besvär eller biverkningar av ingreppet berodde det en-
ligt Eklund ”nästan uteslutande på pat:s vårdslöshet” och inte på metoden. I den
mån en läkare var skyldig till felbehandling handlade detta i allmänhet om att ha
behandlat en olämplig patient, det vill säga en kvinna som inte följde hans före-
skrifter.542

Hosta, hysteri, kirurgi
Där Fredrik Eklund förespråkade vad han benämnde för ett ”ortopediskt” ingrepp i
samband med förment felaktiga lägen hos livmodern gjorde sig så småningom fö-
reträdare för än mer utpräglat kirurgiska metoder hörda; likaså motståndare till så-
väl diagnoser som behandling med pessar eller kirurgi. Den interventionistiskt
orienterade Frans Westermark representerade de förra; de restriktionistiskt oriente-
rade Carl David Josephson och Mauritz Salin de senare. Alla tre var verksamma vid
Karolinska Institutet: Westermark som docent i obstetrik och gynekologi (från 1902
till 1918 professor, även överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus och direktor vid all-
männa barnbördshuset); Salin som e. o. professor (från 1909 till 1916 professor,
även verksam vid Serafimerlasarettet och Sabbatsberg); med. dr. Josephson ut-
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nämndes till docent 1891 och inträdde stundtals som t. f. professor (år 1909 efter-
trädde han Lindfors på professuren i Uppsala och var mellan 1916 och 1923 även
direktör för Akademiska sjukhuset).543

Josephson 1891: Ett ”missgrepp”

I sin omfattande artikel om livmodermassage i Hygiea år 1891, ”Om den manuela
behandlingen af gynäkologiska lidanden” (även publicerad som bok), ägnade C. D.
Josephson ett kapitel åt livmoderns form- och lägeförändringar. Om han än sade sig
vara öppen för nyare rön var hans kritik inte nådig: ”Skulle icke ökad erfarenhet
lära mig annat, så kommer jag fortfarande att anse läran om ”lägeförändringarne”
som det största missgreppet i nutidens gynäkologi.”544 Josephson menade att vad
som kunde sägas vara livmoderns ”normala” läge ännu inte var avgjort, trots att
oändligt mycket publicerats i frågan. Tidigare hade även dess framåtvända lägen
ansetts vara patologiska och kunna orsaka sterilitet, den uppfattning hade emellertid
övergivits. Hans egen ståndpunkt var att variationerna i form och läge saknande
betydelse och han ifrågasatte ”hvarför man skall äflas att just i fråga om uterus läge
stöpa naturen i en enda fast form, då för öfrigt så många vexlingar förekomma, som
icke förklaras för patologiska.”545 Josephson fann hela teorin om livmoderns lägen
vara ovetenskaplig och förfelad. Han menade att den skapats när a) gynekologer
undersökt kvinnor som led av diverse åkommor; b) de funnit att bakåtläget var
mindre vanligt än framåtläget; och slutligen c) att bakåtläget högst godtyckligt ta-
gits till förklaring för så varierande symtom som sterilitet, huvudvärk, hosta, astma,
krampanfall eller hysteri.546 När så en gynekolog berättade för sin kvinnliga patient
att hon led av en bakåtstjälpt livmoder och behövde antingen bära pessar eller ope-
reras var det enligt Josephson fullt förståeligt om hon därefter inte längre kände sig
”normal”. Josephson menade att det ”psykiska” eller ”suggestionen” var mycket
viktigt i dessa fall; likaså att det därefter nästan var omöjligt att övertyga en patient
om att det inte var något fel på henne.547 I likhet med Maurits Salin och den norske
läkaren Berendt Vedeler, den som kanske kraftigast vänt sig mot denna patologise-
ring, ansåg han att behandling med pessar av så kallade ”lägeförändringar” var
onyttigt eller rent av skadligt.548 (bild 22-23)
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Bild 22-23. Två typer av så kallade pessar eller pessarier (ej att förväxla med dagens preven-
tivmdel), som användes för att fixera livmodern i av gynekologen önskat läge. 22: Zwanck-
Schillings pessar orsakade ofta skador på patienten (ur Schroder). 23: Det något vanligare
Hodges pessar, en gummiring (ur Pozzi).

1894: Debatt

Under år 1894 debatterades lägeförändringarna intensivt bland svenska läkare.
Frans Westermark initierade denna diskussionsomgång med ett föredrag i Svenska
Läkaresällskapet som senare publicerades i Hygiea, ”Om vaginofixation af den ret-
roflekterade uterus”. Han inledde med ett ”Mina Herrar. Som bekant har man sedan
lång tid tillbaka försökt att bekämpa deviationerna af uterus med proteser af olika
slag, s. k. pessarier eller moderringar. Om dessa handhafvas af en erfaren läkare och
bäras af intelligenta patienter, så kunna de utan tvifvel i många fall vara till nyt-
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ta.”549 Men, tillade han, förutom de många fall som botades såg man också många
patienter som till följd av pessaret, denna ”främmande kropp i vagina”, led av in-
fektioner och stinkande flytningar; i vissa fall var dessa besvär rent av värre än de
ursprungliga, orsakade av lägeförändringen. ”Det är således icke underligt”, fort-
satte Westermark, ”om den moderna gynekologien sett sig om efter metoder att
ersätta pessarierna”. Och eftersom den samtida gynekologin var utpräglat kirurgisk
var det helt följdriktigt att gynekologerna sökte kirurgiska lösningar på lägeföränd-
ringarnas problem.550

Frans Westermark avfärdade den undersökning Vedeler publicerat år 1878
baserad på undersökningar av 1000 kvinnliga patienter med kommentaren att han
inte följt upp ”sitt stora material” tillräckligt; likaså avfärdade han Maurits Salin
och C. D. Josephson, som satte tilltro till Vedeler. Westermark menade att det inte
fanns någon anledning att frångå den allmänt vedertagna åsikten om att bakåtläget
var patologisk; inte heller att ifrågasätta att den förr eller senare skulle orsaka både
”indirekta symptom” och ”sekundära sjukdomar”.551 Därför var det bäst att ingripa.
Westermark såg två alternativ till pessarierna, dels en kirurgisk; dels den så kallade
Brandtska metoden, även kallad genitalgymnastik eller livmodermassage. Men där
den senare både var ofarlig och lätt att utföra var den enligt Westermark dessvärre
heller inte speciellt verksam. Eftersom den kirurgiska behandlingen omedelbart gav
resultat förespråkade Westermark den.552

Två operationsmetoder var aktuella, båda utvecklade i Tyskland: den något
äldre ventrofixationen (utvecklad av Max Sänger, Eugène Köberlé och Robert Ol-
shausen) och den nyare vaginofixationen (lanserad av den tyske gynekologen Al-
win Mackenrodt 1892).553 Westermarks beskrivning av Mackenrodts ursprungliga
metod för vaginofixation löd:

Han [läkaren] fattar uterus med kultänger vid modermunsläpparna och drar
fram dem samt spänner ut främre slidhvalfvet med tillsideshållare; den främ-
re vaginalväggen fattas med en kultång tätt under urinrörsvulsten och höjes
upp. Derpå fastställes med en sond den nedre gränsen af blåsan. Här lägges
ett tvärgående lätt bågformigt snitt från den ena sidan af portio till den andra
ända inpå cervixväfnaden. Från midten af detta snitt lägges ett annat vinkel-
rätt mot detta fram till urinrörsvulsten, och de sålunda bildade triangulära
läpparna dissekeras upp och slås åt sidan. Högre upp löses blåsan från cervix
medelst trubbig dissektion ända upp till excavatio vesico-uterina. De lösdis-
sekerade vaginalläpparna sys fast med en sutura nodosa vid främre uterin-
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väggen strax ofvan inre modermunnen, och derpå förenas de förut afdisseke-
rade vaginalläpparna i sitt ursprungliga läge, men fixeras nedtill på främre
ytan af cervix. För att undvika sårfickor läggas dessutom några katgutsuturer
på blåsväggen, som på det sättet snörpes ihop.554

Mackenrodt ska själv ha utfört operationen 36 gånger med lyckat resultat, det vill
säga där alla patienter överlevde ingreppet och samtligas livmödrar efteråt behöll
det nya, korrigerade läget. Men när landsmannen Georg Winter försökte upprepa
ingreppet på 14 egna patienter fick samtliga återfall, varpå han modifierade meto-
den något. Av sina därpå följande 11 operationer lär Winter ha fått ”6 goda reul-
tat”;555 varpå även Alfred Dührssen tog sig an angreppet. Också han modifierade
vaginofixationen. När Dührssen offentliggjorde sina resultat sommaren 1892 hade
han opererat 130 kvinnor; av dem hade han haft möjlighet att observera 114 under
minst 12 veckor efter ingreppet. Av de 114 uppges 102 ha botats.556

Under år 1893 hade Frans Westermark själv utfört vaginofixationer enligt
Dührssens metod på fyra patienter med bakåtliggande livmoder. Det första fallet
gällde en gift 31-årig tvåbarnsmamma, som de senaste två åren ofta varit sjuk, haft
oregelbundna blödningar, smärtor i rygg och underliv samt dessutom var ”i hög
grad hysterisk.” 557 I det andra fallet var patienten en gift 31-årig enbarnsmor, som
efter förlossning och amning fått ”en underlig känsla af trötthet i underlifvet och
låren”.558 Den tredje patienten var en gift 47-årig kvinna som fött 4 barn och fått tre
missfall. Sedan den sista förlossningen 15 år tidigare hade hon ”ständigt lidit af
tyngd i underlifvet samt haft en pinsam känsla af någon kropp i rectum. Under tiden
har hon blifvit nervös och hysterisk.”559 Den fjärde och sista patienten var en 33-årig
kvinna som efter 11 års äktenskap ännu var barnlös. Hon hade under åratal plågats
av täta och svåra menstruationer; under de två senaste åren hade hon dessutom be-
svärats av ryggont samt ”en obehaglig känsla i ändtarmen”. Hos patient ett och tre
försvann symptomen från underlivet medan hysterin kvarstod; patient två blev helt
symptomfri. På dessa tre patienter hade livmodern efter operationen behållit det
önskade framåtläget och Westerlund menade att resultatet därmed var lyckat. I det
fjärde fallet lyckades han däremot inte att förändra livmoderns läge.560 Den slutsats
Westermarks drog av sina nya erfarenheter var att det var möjligt att korrigera liv-
moderns läge med vaginofixation och att försöken borde fortsätta eftersom opera-
tionen visat sig vara ”ofarlig”.561

Mauritz Salin hade inte bevistat den sammankomst i Svenska Läkaresällska-
pet där Frans Westermark höll sitt föredrag. Efter att ha läst den publicerade versio-
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nen bemötte han Westermark med det egna föredraget ”Om betydelsen af lifmo-
derns lägeförändring bakåt”, senare publicerat i Hygiea även det. Salin sade sig
känna sig hedrad över att Westermark utnämnt honom till motståndare till patologi-
seringen av livmoderns bakåtlägen.562 För att styrka sina åsikter i förhållande till den
ingreppsbenägne Frans Westermark upplyste Salin åhörarna om att han på sin pri-
vatmottagning under de senaste 14 åren behandlat hela 882 patienter som hade bak-
åtstjälpt livmoder. Av dem hade han valt ut 25, som han följt mellan 5 och upp till
14 år, och vars fallbeskrivningar han redovisade i en bilaga.563

Redan under studietiden hade Mauritz Salin funnit behandlingen av livmo-
derns bakåtläge underlig och motsägelsefull: fastän det problematiska med läget
sades vara det tryck som livmodern utövade på omgivande organ så ansågs samti-
digt boten mot detta vara att införa ett pessar i vagina som skulle hålla livmodern på
plats. Pessarets tryck var i sin tur än starkare än vad livmoderns varit, men det me-
kaniskt påförda trycket ansågs inte ha någon negativ inverkan. Likaså fann han det
underligt att lägeförändringar som åstadkommits av exempelvis äggstockstumörer
heller inte ansågs ge upphov till några symtom. En annan underlighet fann Mauritz
Salin under sin tid som underläkare på Kurhuset mellan 1877 och 1878, då han un-
dersökte ett stort antal patienter varav vissa var i det närmaste friska. Bland dem
fanns många fall av lägeförändringar – men utan att kvinnorna sade sig ha några
som helst symptom. (Till de många symptomen hade berömda gynekologer som
franske Samuel Pozzi och tyske Carl Schroeder förutom olika nervösa symptom
och sterilitet bland annat räknat förstoppning; svårigheter att gå; hosta; chorea eller
”danssjuka”; och astma.564) När Salin därefter under en längre studieresa utomlands
upptäckte att det fanns närapå lika många åsikter om lägeförändringar som det
fanns gynekologer blev han än mer skeptisk till sjukdomsförklaringen av vissa liv-
moderlägen.565

Mauritz Salin fann också snart att själva diagnosen lägeförändring bakåt
många gånger blev ett hälsoproblem i sig. Han sade sig kunna känna igen patienter
som tidigare blivit upplysta om att de led av en allvarlig åkomma. När han vid det
första mötet med en sådan patient ställde frågan ”hvar har ni ondt?” fick han ofta
svaret ”bakåtstjelpning af lifmodern”.566 Många av dessa patienter gav ett intryck av
djupt lidande; allt enligt Salin på grund av feldiagnos. Nu hade han blivit övertygad
om att de symptom som förment berodde på livmoderns bakåtläge egentligen var
”nervösa”, framkallade av ”det suggestiva inflytande upplysningen om det abnorma
läget utöfvat på patienten.”567 Likaså insåg han att det var riskabelt att upplysa pati-
enter om så kallad retrodeviation. Han menade att upplysningen ändå borde ges, på
ett lugnt och sakligt sätt, så att patienten inte riskerade att bli uppskrämd av någon
annan läkare vid ett senare tillfälle.
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Ryggvärk brukade anges som ett vanligt symptom i samband med bakåtstjälpt
livmoder. Men eftersom det var mer vanligt att kvinnliga patienter klagade över
ryggont än att de inte gjorde det ifrågasatte Salin hur man så säkert kunde veta att
ryggvärken berodde just på livmoderns läge. Salin menade att den vitt spridda före-
ställningen om ryggont som kopplat till kvinnliga underlivsbesvär hade medfört att
ryggont blivit den vanligaste anledningen att söka gynekolog för; inte desto mindre
hävdade han att sammankopplingen av ryggbesvär och kvinnliga genitalier var full-
ständigt felaktigt. Ryggvärk berodde enligt honom oftast på muskelinflammation
och avhjälptes bäst genom massage, vilket lätt kunde bekräftades av ”herrar massö-
rer”.568 Varför hade då inte gynekologins utländska auktoriteter diskuterat detta?
frågade Salin retoriskt. Han besvarade själv frågan med utländska gynekologers
okunskap om massagens betydelse: ”Klagar en patient öfver ryggvärk, nöjer sig den
utländske gynekologen med en undersökning af endast hennes genitalorgan…. Utan
tvifvel utgör detta grunden till bibehållandet af ryggvärken som ett symptom af
genitallidande.”569

Liksom C. D. Josephsons löd Salins omdöme om behandlingen av lägeföränd-
ringar – oavsett om det gällde så kallad ortopedisk (med pessarier, stift eller ringar)
eller kirurgisk behandling – att den bestod av ”falsk suggestion” eller ”att suggerera
patienten en falsk föreställning.” Patienten led i själva verket av nervositet eller
hysteri. Risken var att det ”hysteriska lidandet” senare skulle återkomma med andra
uttryck, kanske minst lika obehagliga.570 Därför ansåg Salin att det var fel att be-
handla hysteri med falsk suggestion. Ännu en allvarlig invändning gjorde Salin med
referens till den franske neurologen Jean Martin Charcot, berömd för sin forskning
om nervösa sjukdomar vid la Salpetrière i Paris. Charcot hade visat att hysterin var
lika vanlig eller rent av vanligare hos män än hos kvinnor och att den även förkom
hos barn. Detta innebar att hysterin inte hade något direkt samband med de kvinnli-
ga könsorganen – och att den alltså inte kunde bero på livmoderns bakåtstjälpning.
Enligt Salin var detta numera vedertaget bland ”nervpatologerna” och började även
att bli det bland andra läkare. Han sade sig ha svårt att förstå varför gynekologerna
ännu inte tagit dessa rön:

Det kan icke bero på, att gynekologerna icke följa med i den allmänna medi-
cinska utvecklingen, derom är jag öfvertygad. Snarare beror det på en gen-
sträfvighet att förändra sina åsigter, emedan de genom talrika och ingripande
inlägg i hög grad bidragit till att bibehålla uppfattningen om hysterien i dess
skefva läge. Jag ber blott få påpeka kastration mot nervösa symptom.571

                                                            
568

 Ibid., 465.
569

 Ibid. Om Salin här talar om allmän massage eller möjligen om livmodermassage är något oklart;
men eftersom han inte specifikt omnämner ”livmoder-” eller ”genitalmassage” är det möjligt att han
avser den allmänna.

570
 Ibid., 469.

571
 Ibid., 469f; om Charcot se t. ex. Nordisk familjebok (Stockholm, 1906), vol. 5, 72-75.

    År 1903 tog även Frans Westermark avstånd från kastrationerna, det vill säga att friska könskörtlar
opererades bort för att framkalla ett tidigt klimakterium i syfte att bota nervösa åkommor. Han föresprå-
kade att man i sådana fall hellre opererade bort livmodern, men om möjligt behöll den ena eller båda
äggstockarna. Om den kvinnliga patienten fick fortsätta att menstruera och ”känna sig som kvinna” vore
detta enligt hans mening bättre för nervsystemet. Frans Westermark, ”Om de viktigaste bukoperationer-
nas utveckling: Installationsföreläsning”, Hygiea, 1903: I, 584f.



161

Salin tycks alltså ha menat att motviljan mot förändring av behandlingsmetoder i
förhållande till nya teorier berodde på ett slags disciplinär tröghet. Att han fann
denna tröghet mycket allvarlig, för att inte säga ödesdiger, framgår av hans exempel
med kastration som ett ingrepp i syfte att bota nervositet. Han avslutade föredraget
med att uttrycka förhoppningar om att åtminstone ha sått några frön av tvivel bland
åhörarna, samt med att summera sin egen uppfattning: det var inte den förmenta
lägeförändringen utan ”den medicinska uppfattningen af lägeförändringens betydel-
se” som behövde ”korrigeras”.572

Samma år gav sig även Karolina Widerström in i debatten om ventrofixation.
Den i Stockholm verksamma Widerström hade år 1888 tagit sin medicine licentiat-
examen vid Karolinska Institutet och legitimerats som Sveriges första kvinnliga
läkare. Under 1888-89 hade hon varit amanuens för Wilhelm Netzel vid Sabbats-
bergs sjukhus gynekologiska avdelning; år 1889 vid den obstetriska avdelningen.
Även framgent verkade hon som kvinnoläkare, från år 1889 vid sin egen mottag-
ning. Innan läkarstudierna hade Karolina Widerström tagit examen vid Gymnastis-
ka Centralinstitutet (GCI) och en tid arbetat som gymnastikdirektör, något som hon
hade gemensamt med flera av sina första kvinnliga kollegor (vilket jag återkommer
till i del II). Hon hade också ett omvittnat livslångt intresse för friskvård och motion
i form av simning och vandring. Redan som medicine kandidat hade hon år 1887
hållit sitt första föredrag vid en av Svenska Läkaresällskapets sammankomster, ka-
raktäristiskt nog om den så kallade reformdräkten. Reformdräktsfrågan handlade
högst konkret om att befria kvinnokroppen – om befrielse från deformerande
korsetter, allt för långa kjolar och annat som inverkade menligt på kvinnors rörlig-
het, hygien och hälsa.573 Denna hennes inriktning skilde henne en hel del från
många av de manliga gynekologerna, vilket även kommer till uttryck i hennes upp-
sats ”Ett fall af ventrofixatio uteri retroflexi mobilis” som publicerades i 1894 års
festskrift till F. W. Warfinge – där för övrigt också Carl David Josephsons bidrag
behandlade samma ämne.

Karolina Widerström inledde artikeln med en kortfattad presentation av frå-
gans dagsläge: ”Vidt skilda uppfattningar hafva herskat och herska än angående den
patologiska betydelsen af retroflexio uteri.”574 Till de gynekologer som ansåg att
retroflexionen var patologisk hänförde hon Max Sänger; till dem som ansåg att den
inte var patologisk den norske läkaren Berendt Vedeler samt svenske Salin. Wider-
ström menade att man med stöd av Vedelers undersökningar med gott samvete
kunde låta fall av bakåtstjälpt livmoder vara och istället ge lokal behandling av
eventuella symptom. Först när läkaren hade prövat lokal behandling var denne en-
ligt Widerström berättigad att inrikta sig på reponering, det vill säga att på ortope-
disk eller kirurgisk väg ändra läget.

Widerström sökte att inta ett mellanläge i den då så heta frågan. Även om hon
i praktiken var restriktiv med att patologisera och behandla livmoderlägen ansåg
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hon det alltför dogmatiskt att hävda att retroflexioner aldrig var patologiska. Den
teoretiska motivering hon gav för sitt ställningstagande var originell i samman-
hanget:

Redan à priori kan man ju antaga, att retroflexionen är ett mindre fördelaktigt
läge på grund af lagen om det ändamålsenliga urvalet. Naturen ger ju detta
läge blott åt mindertalet kvinnor – 3 % – rimligtvis derför, att det i tidernas
lopp manifesterat sig som underlägset; det fortplantas derför ej så ofta.575

Widerström menade denna brasklapp till trots att medfödda retroflexioner inte var
patologiska, medan retroflexioner uppkomna genom yttre trauma däremot kunde
vara det. I det senare fallet kunde kirurgiska ingrepp vara motiverade, vilket hon
gav exempel på från sin egen praktik.576

Hon beskrev patienten i fråga som en i övrigt frisk och aktiv ung kvinna, med
smak för idrott och äventyr. Som 17-åring hade hon slagit sig flera gånger i sam-
band med skidåkning; vid 19 års ålder hade hon fått bukhinneinflammation efter att
ha räddat en drunknande ur iskallt vintervatten; och under vintern 1890-91 hade
hon kört med ren och släde då hon slungades ur och sedan släpats en längre sträcka
med armen fastkilad i tömmen. Efter dessa händelser fick hon problem med men-
struationen och svåra anfall av värk i höger sida i samband med sport eller kropps-
arbete. Hon hade dock inte velat genomgå någon gynekologisk undersökning förrän
hon i september år 1891 sökte sig till Karolina Widerström, som då noterade:

Pat. virgo, är af god kroppskonstitution. Ett djupt veck mellan ögonbrynen
antyder, att hon ständigt pinas af någonting; det framträder alltid, så snart hon
ej gör våld på sig för att synas frisk och glad, något som hon nästan alltid gör
i sällskap med andra. Dessutom intar hon alltid oobserverad en framåtlutande
ställning, hvarur hon rätar upp sig i sällskap. Hon uppger, att den framåtlu-
tande ställningen något lindrar smärtorna i underlifvet.577

Då Karolina Widerström prövat att behandla den unga kvinnan med diverse ’mju-
ka’ behandlingsmetoder, exempelvis massage, råkade denna i februari år 1892 ut
för ännu en slädolycka, varefter tillståndet åter försämrades. Karolina Widerström
började nu att överväga en större operation, varpå patienten ”[n]ågot motsträfvigt”
gick med på att underkasta sig nödvändig undersökning. Efter att ha rådgjort med
professor Wilhelm Netzel beslöt Karolina Widerström att istället fortsätta med mas-
sage samt redressering med pessarium.578 Patientens lidanden fortsatte emellertid,
och i februari år 1893 började Widerström på nytt att överväga operation. Eftersom
patienten var ”en energisk, verksam natur” som enligt egen utsago varken ville bli
”’kronisk gynäkologisk patient’” eller ständigt tvingas till stillhet och varsamhet
och dessutom själv önskade att opererades så gick Karolina Widerström henne till
mötes. Operationen, en ventrofixation där livmodern fästes med silkessuturer i buk-
väggen, utfördes den 14 mars år 1893 och gick bra. Efter en vecka togs de ytliga
stygnen bort, ett par dagar därefter även de djupa. Den första april började kvinnan
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att kunna vistas uppe: ”En kort åktur. Välbefinnande. Sömn god.”579 I september
undersöktes hon åter av Widerström och befanns må bra, varpå pessariet uttogs.
Efter en tids massage kunde hon den 18 oktober resa hem med återvunnen hälsa. I
sin slutdiskussion betonar Widerström åter att det varit praktiska skäl samt patien-
tens önskan som ledde till att hon valde att operera:

Patienten hade ej tid till en än långvarigare behandling. Hennes lynne och
allmänna kroppstillstånd ledo af stillhet och overksamhet, och underlifsbe-
handlingen irriterade henne. De smärtor, af hvilka hon led, föreföllo henne
ofta outhärdliga, och för att bli snart frisk och säkert frisk ville hon våga
allt.580

Karolina Widerström sade sig ha valt ventrofixationen framför vaginofixationen på
grund av att den förstnämnda visat säkrare resultat; likaså valde hon att använda sig
av Olshausens metod för att den enligt henne hade bäst förutsättningar ”att ej men-
ligt inverka på organets funktionsduglighet”, det vill säga att inte göra den unga
patienten steril.581

C. D. Josephsons bidrag till F. W. Warfvinges festskrift var en kritisk genom-
gång av den vidareutvecklade så kallade Kochers metod att operera livmoderns
bakåtlägen. Metoden gick ut på att förkorta ligamenta rotunda uteri, även kallade
de runda ligamenten. Josephson menade att rörliga bakåtlägen inte indikerade ope-
ration, vilket bland andra liverpoolkirurgen Adams ansåg; i avsikt att bota epilepsi
hade denne i början av 1880-talet utfört ingreppet på 22 patienter.582 Innan Adams
hade börjat operera levande patienter hade han undersökt moderbandens styrka hos
lik och funnit att de var tillräckligt kraftiga för att kunna dra fram livmodern. Flera
forskare hade gjort liknande undersökningar. En av de mest spektakulära gjordes av
tyske Otto Spiegelberg, som enligt Josephson funnit ”att då ligamenta rotunda 15
minuter efter döden (halshuggning) retades med faradisk ström, spände de sig och
drog uterus framåt.”583 Vad det praktiska värdet av vetskapen från denna undersök-
ning var framgår inte. Andra undersökningar på lik syftade till att visa vilket tryck
livmoder och livmoderband kunde klara: Polk hade funnit att att ett enda ligament
kunde bära upp till 5 pund utan att brista; Lanz att en livmoder som var upphängd i
båda ligamenten kunde belastas med 8,5 kg utan att de slets av (däremot söndertra-
sades ena ”uterinhörnet”). ’Levande’ och förkortade ligament ansågs vara än starka-
re. C. D. Josephson hade tidigare själv prövat att utföra den så kallade Alexanders
operation (senare vidareutvecklad av Kocher) på lik men fann försöken föga givan-
de eftersom han ännu inte hade sett något fall där operation av bakåtstjälpning
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tycktes vara berättigad.584 Att han denna utsaga till trots faktiskt ändå gjorde försök
med lik kan möjligen ge en antydan om gynekologins rådande utpräglat kliniska
ideal – ingenting skulle lämnas oprövat eller outforskat.

I samband med fyra svåra fall prövade C. D. Josephson Kochers operation i
samband med vaginalplastik på (levande) patienter med framfall. De tre första fal-
len hade av olika anledningar varit komplicerade och utmynnat i svårare infektio-
ner. Till sist hade de dock tillfrisknat. I det fjärde och sista fallet hade ingreppet
förlöpt utan problem. Livmödrarna hade lyfts upp hos alla patienterna, men Joseph-
son ansåg att för kort tid ännu förflutit efter ingreppet för att han skulle kunna uttala
sig om reponeringen var bestående eller ej. Vad han däremot redan kunde uttala sig
om var ”operationens olägenheter”: eftersom operationen var komplicerad rekom-
menderade han blivande operatörer att först öva på lik; att den lätt medförde be-
svärliga varbildningar och inflammationer som medförde komplikationer och långa
sjukhusvistelser för patienterna; att man kunde misstänka framtida komplikationer
med bråck och stramande ärrbildningar i buken; samt slutligen att narkosen kunde
tänkas vara riskabel under ett så långvarigt ingrepp och att man därför i vissa fall
kunde nödgas dela upp operationen på två tillfällen, vilket i sin tur kunde medför
ökad risk för smittspridning.

När Josephson avslutningsvis ställde frågan: ”är denna operation öfver hufvud
taget nödig?” ville han i allmänhet, med ett undantag, besvara den nekande. Den
enda gång han fann ingreppet motiverat var i samband med svårare framfall, då
alternativen enligt honom skulle ha varit än värre: ventrofixation eller att operera
bort livmoder och delar av vagina. ”Och att den framför dessa heroiska ingrepp är
att vida föredraga, derom råder för mig intet tvifvel.”585

Operationslust och normalitet…

Under de följande åren återkom C. D. Josephson åtskilliga gånger till frågan om
retroflexion. I en kombinerad essärecension och artikel i Hygiea hävdade han 1896
att vaginofixationen under de två senaste åren utförts ”i tusentals fall” och att en
betydlig mängd litteratur producerats i frågan. Han benämnde sin samtid för ”ope-
rationslustig” och fann det bekymmersamt att så ytterst få gynekologer ifrågasatte
vare sig diagnosen (att livmoderns bakåtläge var patologiskt) eller behandlingen
(operativ, alternativt ortopedisk); likaså att ytterst få förutsåg att den kunde få några
konsekvenser för patienternas eventuella framtida graviditeter och förlossningar.586

Framförallt tycks detta ha varit fallet i Tyskland, där normannen Vedelers och
svenske Salins kritiska arbeten om retroflexionen tidigare inte varit kända; nu hade
han emellertid själv nyligen publicerat ett referat över svensk gynekologisk littera-
tur från år 1894 i Monatschrift für Geburtshülfe und Gynekologie från sommaren
1895. Samma nummer av tidskriften rymde emellertid även en artikel av av den
münchenbaserade gynekologen Theilhaber, som för övrigt nyligen tillbringat en tid
hos livmodermassagens svenske skapare, major Brandt. Nu hävdade Theilhaber att
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bakåtläget saknade patologisk betydelse. Josephson fann det mycket viktigt att två
så framstående gynekologer som Theilhaber och Mauritz Salin oberoende av var-
andra hade kommit till liknande slutsatser i fråga om livmoderns bakåtlägen och
gav ett längre referat av tyskens artikel.587 Josephson tyckte sig också kunna se att
allt fler tyska läkare började ställa sig kritiska till ingreppet vaginofixation efter att
allt fler själva fått tillfälle att observera de stora komplikationer som ingreppet or-
sakade hos patienter i samband med senare graviditeter och förlossningar: 27,2% av
de opererade kvinnorna angavs få missfall; och vid förlossning, som var ”ytterligt
farlig för modern och nästan dödlig för fostret”, öppnade sig inte modermunnen.
Detta visade enligt Josephson ”huru litet operationen här motsvarar sitt ändamål [att
häva sterilitet].”588 Avslutningsvis tillade Josephson att frågan om komplicerade
förlossningar till följd av vaginofixationer inte var lika aktuell i Sverige, eftersom
endast några få vaginofixationer utförts.589

…eller normal anatomisk varietet?

Vid Svenska Läkaresällskapets årshögtid i oktober år 1897 gjorde e. o. professor
Mauritz Salin ett skarpt utfall mot den egna disciplinen. Att de framsteg som nåtts
inom den unga gynekologin till stor del hade kirurgiskt ursprung hade dessvärre
även medfört allvarliga missförhållanden, menade Salin: hellre än att söka mindre
farliga men kanske mer långsiktiga behandlingsmetoder använde gynekologerna
kniven. Ett ”öfverdrifvat operationsbegär”, en ”furor operativus” rådde, som dock
allt fler läkare enligt Salin nu började vända sig mot.590

Salin uppfattade ’operationsraseriet’ som en följd av en högst olycklig kom-
bination av professionella och anatomiska faktorer. Professionellt dels till följd av
en konkurrens som uppstått till följd av överetablering och som i sin tur lett till
strävan att göra karriär på allt djärvare operationer; och dels som orsakad av gyne-
kologins grundantaganden. I likhet med Anders Anderson tjugotalet år tidigare var-
nade nu Salin för att det allmänt antagna sambandet mellan kvinnors genitalier och
psykiska problem var både felaktigt och farligt. Salin menade att symtomkomplexet
syndrome uterine – som kopplades till livmoderns förmenta lägeförändringar –
högst felaktigt hade konstruerats för att knyta samman alla gynekologiska sjukdo-
mar. Eftersom de så kallade reflexsymptomen var skiftande nog för att kunna om-
fatta allt från smärta i ljumskar, buk, rygg och lår, till huvudvärk och hjärtklappning
fanns det enligt denna logik inte längre många sjukdomstillstånd hos kvinnor som
inte kunde räknas som gynekologiska. Genom noggrann observation av patienter
hade Salin emellertid dragit slutsatsen att dessa symptom ytterst sällan kunde länkas
till förändringar i underlivet. Detta bevisades enligt honom även av att kvinnor
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kunde lida av underlivsåkommor utan att uppvisa några symtom alls.591 Däremot var
det vanligt, menade han, att patienters lidanden bottnade i feldiagnoser eller i rädsla
för cancer.592 Enligt Salins erfarenhet försvann ofta patientens symtom om gyneko-
logen förbisåg smärre förändringar och istället förklarade underlivet friskt. Att
symtom kunde försvinna även efter operation berodde enligt Salin på att de varit av
nervös art och att operationen hade fungerat suggestivt (alltså som något liknande
det som idag benämns placeboeffekt). Men eftersom operationer knappast kunde
sägas uppfylla kraven på berättigad suggestiv behandling – att i första hand inte
skada – var de enligt honom helt förkastliga.593

En tredje orsak uppfattade Salin som framförallt anatomisk, men med tydliga
professionella konsekvenser. Salin menade att de kvinnliga genitalorganens undan-
skymda läge gav gynekologen den suveräna och farliga makten att fastslå vad som
var normalt respektive patologiskt. Om kvinnors genitalier liksom männens hade
legat utanför buken skulle situationen ha varit annorlunda, menade Salin, eftersom
de då skulle ha kunnat granskas av patienten istället för av gynekologen. Men som
kvinnokroppen nu var inrättad var patienterna utlämnade åt läkarna och ”osmakli-
ga” operationer som klitoridektomier och kastrationer, vilket fått till följd att tu-
sentals kvinnor offrat både fortplantningsorgan och liv.594 Sin hårda kritik av det
egna verksamhetsområdet till trots slutade Salin sitt brandtal i någorlunda optimis-
tisk ton med förhoppningar om stora framsteg när ”de ledande männen” bättre sko-
lats i ’nervpatologi’, samt att den gynekologiska ’härvan’ av motsägelser och
bristande logik så småningom skulle redas ut.595

Mauritz Salin återvände till frågan om livmoderns bakåtlägen i samband med
Nordiska kirurgföreningens möte i Stockholm sommaren 1899. Liksom tidigare
hävdade han att bakåtläget var en anatomisk anomali utan patologisk betydelse,
samt att eventuella symptom hade andra orsaker.596 Denna gång ville Salin motbevi-
sa de vanligt förekommande teorierna om att bakåtlägen ofta uppstod till följd av
förlossningar; han hade inte lyckats finna några som helst statistiska belägg för att
så skulle vara fallet. Frågan var viktig eftersom patologiseringen – och följaktligen
behandlingen – av rörliga bakåtlägen byggde på att de hade uppstått till följd av
trauman, exempelvis förlossning.597

I den egna verksamhet hade Salin behandlat mellan 10 000 och 11 000 pati-
enter, varav 2 000 med livmodern i bakåtläge. Endast i 12 fall hade han funnit att
livmoderns läge förändrats från framåt- till bakåtstjälpt efter förlossning. För att
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försäkra sig om att de egna rönen inte var påverkade av förutfattade meningar från
hans sida hade han skickat ett formulär till 1 200 svenska läkare med frågor om i
hur många fall de har kunnat konstatera att en livmoder ändrat läge från framåt- till
bakåtstjälpning, respektive från bakåt- till framåtstjälpning, efter förlossning. Av de
1 200 läkarna svarade 102; av dem hade 92 inte iaktagit någon förändring. Av de 10
som svarat att de observerat förändringar kunde fyra inte uppge exakta antal; reste-
rande sex läkare angav 12 fall där framåt- ändrats till bakåtstjälpning och 11 från
bakåt- till framåtstjälpning. Av detta drog Salin slutsatsen att lägeförändringar var
sällsynta, ”ty i annat fall borde den ej i så hög grad kunnat undandraga sig den all-
männa uppmärksamheten. 24 fall iakttagna af så många observatörer, deribland
flere gynäkologer, är väl ett tal, som ej tillåter någon annan slutsats.”598 När han så
ställde dessa uppgifter mot egna siffror som visade att bakåtstjälpning var lika van-
ligt hos kvinnor som fött barn (18,3%) som hos kvinnor som inte fött barn (18,2%)
ansåg han sig ha kunnat visa att förlossning inte var av någon större etiologisk be-
tydelse för lägeförändringar.599 Likaså menade han att hypoteserna om bland annat
kloros, masturbation och överfylld urinblåsa som orsaker till lägeförändringar helt
saknade grund.600

Enligt Salin fanns det alltså inget specifikt etiologiskt moment som framkal-
lade bakåtlägen. På det följde att om bakåtlägena inte förvärvats så var de medföd-
da, och därmed en ”utvecklingsanomali”.601 Men om var femte eller var sjätte
kvinna var född med anlag för bakåtstjälpt livmoder så kunde detta läge knappast
kallas abnormt. Salin slöt att bakåtläget var en normal anatomisk varietet.602 Alltså
saknades enligt honom anledning att förändra det. Men det skulle dröja innan gyne-
kologerna nådde konsensus i denna laddade fråga.

Gynekologer, arkitekter och ingenjörer?

I ett något annat sammanhang – där handlade det om det gynekologiska instrumen-
tet speculum – har Terri Kapsalis skrivit att ”utan vetenskapen tedde sig kvinno-
kroppen oregerlig och obegriplig”. Hon menar att gynekologerna med hjälp av
invärtes undersökningar med speculum kunde synliggöra det tidigare fördolda i
kvinnokroppen och att detta bidrog till att ”organisera och etablera den kvinnliga
kroppen, speciellt de kvinnliga reproduktiva organen, som en både lämplig och till-
gänglig plats för medicinska ingrepp.”603 Jag menar att gynekologernas sätt att för-
hålla sig till exempelvis livmoderns olika lägen kan förstås i liknande termer av
aktiv kontroll, där ingrepp och organisation i termer av att skapa ordning och reda
var legio. Enligt Kapsalis har den amerikanske gynekologen James Marion Sims
som ofta benämns ”den moderna gynekologins fader” även kallats ”vaginans arki-
tekt” (”Architect of the Vagina”).604 Hur absurt detta än kan te sig tycker jag ändå
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att ’arkitekten’ – alternativt ’byggherren’ eller ’ingenjören’ – kan vara en träffande
bild av vissa radikalinterventionistiska gynekologers förhållningssätt till kvinnor
och (exempelvis) de förment patologiska eller motsträviga livmödrar som trots gy-
nekologernas reponeringsförsök återföll eller stannade i sina bakåtlägen. Denna
tillrättaläggande arkitekt/ingenjör kan också anas i samband med barnsängsfeberns
härjningar eller de bukhinneinflammationer som var en så vanlig följd av gyneko-
logiska operationer: minns exempelvis Wilhelm Netzels sköljningar med karbolsy-
relösning av vaginor och buk- och bäckenhålor; eller hur han efter genomförd
operation torkade rent blodiga tarmar med karbolsyreindränkta svampar innan han
återinförde dem i buken och sydde ihop såren. Jag menar att gynekologerna i dessa
sammanhang sökte överföra sin egen och tidens uppfattning om ordning på kvinno-
kroppen – och därmed givetvis även på kvinnorna.

Ordningsuppfattningen tycks många gånger ha utgått från en strävan efter
normalitet förankrad i ideal av enhetlighet och standardisering, vilket kan betecknas
som ett välkänt vetenskapligt tema.605 Där vissa läkare i likhet med Mauritz Salin
och C. D. Josephson uppfattade de så kallade lägeförändringarna som exempel på
naturlig varians uppfattade exempelvis Fredrik Eklund eller Frans Westermark det
som att tusentals kvinnor, minst, var i behov av djärva läkares ingrepp eller rent av
helbrädgagöranden för att kunna leva drägliga liv – de tycks ha trott sig kunna för-
bättra vad som i deras mening var en mycket bristfälligt konstituerad kvinnokropp.
I detta sammanhang intog Karolina Widerström en mycket speciell position, där
hon mest tycks ha intresserat sig för patientens hälsotillstånd och livskvalitet. Men
förutom att Widerström själv var både idrottsintresserad och kvinna och därför kan
tänkas ha haft betydligt lättare att förhålla sig empatiskt till patientens situation, så
kan hennes diplomatiska hållning i den teoretiska diskussionen även tänkas ha re-
flekterat hennes akademiska status: där de övriga deltagarna allra minst var dispute-
rade och i det närmaste utgjorde den svenska forskareliten inom obstetrik och
gynekologi, så var hennes sex år gamla med. lic. och läkarlegitimation en relativt
modest merit.

*
Debatten om livmoderns förment normala och onormala lägen fortsatte ännu några
år. På samma Nordiska kirurgmöte som Salin 1899 talat om dess bakåtläge talade
även Westermark, ännu övertygad om att bakåtläge inverkade menligt på kvinnors
fertilitet. Gentemot Salin hävdade Westermark att bakåtläget hängde samman med
ålder och civilstånd alternativt om de var sexuellt aktiva – Westermark påpekade
särskilt att i kategorin ogifta kvinnor även ingick kvinnor som var ”deflorerade” –
och fött barn; vanligast var den enligt honom bland kvinnor i åldrarna 30 till 40
år.606 Detta bevisade enligt honom att förlossningar kunde ge upphov till bakåtläge
hos livmodern samt att läget därmed faktiskt kunde förvärvas. Westermark tycks
ändå ha mildrat sin uppfattning något beträffande innebörden av förvärvade bakåt-
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lägen: ”Jag vill med det föregående icke hafva sagt, att jag anser uterus-
retrodeviationen i hvarje fall hafva en patologisk betydelse, men jag har velat fram-
hålla, att den stundom kan hafva det.”607

När den första svenska läroboken i gynekologi utgavs år 1901-02 ansåg sig
dess författare C. D. Josephson nödd att i avsnittet om bakåtlägen i kapitlet om
”Uteri sjukdomar” frångå vad han kallade ”den vanliga läroboksstilen”.608 Eftersom
han själv till skillnad från ”det ofantligt öfvervägande antalet gynekologer” inte
ansåg att bakåtläget var patologiskt ville han motivera sin ”kätterska åsikt”.609 De
argument han gav mot patologiseringen var de samma som han givit tidigare. Istäl-
let för att diskutera dem en gång till kan det vara intressant att jämföra den första
utgåvan av hans Lärobok i gynekologi med den andra omarbetade upplagan som
utkom 1922. De båda upplagorna är förvånansvärt lika varandra, vad som framför-
allt skiljer sig åt är just avsnittet om fram- och bakåtlägen i kapitlet ”Uteri sjukdo-
mar”, som från att ha varit 18 sidor långt i första upplagan halverats i den andra. År
1922 skrev Josephson:

I föregående upplaga av denna lärobok ansåg jag mig tvungen att frångå lä-
roboksstilen och diskutera de olika författarnas framställning av retroflexio-
nens betydelse. I min utförliga vederläggning av då allmänt gängse åsikt om
retroflexionens patologiska betydelse, anslutande mig till Vedeler, Salin och
Theilhaber, sökte jag visa att retroflexionen väl är en anatomisk anomali,
men utan patologisk betydelse. Då denna åsikt nu tjugu år senare tyckes hava
blivit så gott som allmänt erkänd som riktig, kan jag nu fatta mig helt kort:
den rörliga retroflexionen och retroversionen är utan patologisk betydelse
(utom stundom i graviditeten), ger inga symtom och behöver ingen behand-
ling.610

*
Avslutningsvis kan det vara värt att påpeka att ingen av de efterföljande författarna
– vare sig Frans Westermark, C. D. Josephson, Mauritz Salin eller Karolina Wider-
ström – refererade till Fredrik Eklunds arbete från år 1875. Från att ha varit en hyl-
lad läkare som disponerade drygt tre sidors utrymme i 1886 års läkarmatrikel – och
som förutom uppgifter om utbildning, anställningar, studieresor och vetenskapliga
arbeten även inkluderade uppgifter om hedersmedlemskap i och utmärkelser från
ett stort antal läkarsällskap runt om i Europa och Nordamerika – föll Eklund i onåd
bland sina kollegor. Hans fall blev stort: i 1901 års läkarmatrikel erhöll han en
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knapp sida med personuppgifter. Nu löd hans åminnelse: ”D:r Eklund var en särde-
dels kunskapsrik, boksynt och intresserad man, men hans skriftställarskap var icke
af något egentligt värde och äfven Svenska läkare-sällskapet uttalade offentligt sin
åsigt om detsamma.”611 Anledningen till detta beska uttalande tycks inte ha varit
Eklunds verksamhet som gynekolog och kanske heller inte så mycket att han 1898
vid 58 års ålder avled på Solna enskilda anstalt för sinnessjuka, utan snarare på en
misshaglig artikel i två delar som han publicerade i den franska tidskriften Archives
de Médicine Navale vid årsskiftet 1877-78. Artikeln handlade om hygieniska för-
hållanden vid kungliga flottans station i Stockholm och avfärdades bryskt i svenska
Tidskrift i militär helsovård samma år:

En sådan uppsats som den nu i korthet refererade, införd i en utländsk tid-
skrift, kan, oaktadt allt författarens derpå nedlagda arbete, ej inom den mili-
tärhygieniska litteraturen tillerkännas något egentligt värde, då dess
vetenskaplighet till en del synes stödja sig på obevisade hypotheser, och dess
statistiska uppgifter ej grunda sig på officiella handlingar.612

Ridå ned för Eklund, även om han ännu några år fortsatte att hålla föredrag samt
publicera artiklar. Möjligen kan detta förklara att en mening på titelsidan i Uppsala
universitetsbiblioteks exemplar av hans bok Svar på Kongl. Krigs-Vetenskaps-
Akademiens prisfråga: Huru bör, såväl under freds- som krigstid, den svenske sol-
datens förplägning inrättas, för att vara sund, tillräcklig och i allo ändamålsenlig?
vid något tillfälle nogsamt övertäckts. Håller man upp denna sida mot ljuset syns att
det under den skickligt påmonterade pappersremsan är tryckt: ”Skrift, som blifvit
belönt med Akademiens andra pris den 12 November 1874.” Boken utkom som en
bilaga till K. krigsvetenskapsakademiens handlingar; i relation till Fredrik Eklunds
förlorade professionella heder är denna censur av hans tidigare framgångar slående.
Genom att offentligen kritisera hygienen i flottan tycks Eklund ha överskridit en
gräns för vad som uppfattades som acceptabelt bland kollegorna – åtminstone var
detta den anledning som gavs postumt.613
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 Fredrik Eklund, ”La station navale de Stockholm au point de vue hygiénique”, Archives de Médi-
cine Navale, 28: 1877, 321-337; (forts.) Archives de Médicine Navale, 29: 1878, 5-25; samt Sveriges
läkare-historia (1901), 1101.
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Kapitel 6
MAJORENS ’MJUKA’ METOD

Ett visst uppseende väckte på 1860-talet den af löjtnant Thure Brandt införda
metoden att med ett slags underlifsmassage behandla en del gynekologiska
lidanden. Sällskapet, som med intresse tog del af alla till medicinens olika
delar hörande nya rön, ägnade mycken uppmärksamhet åt den Brandt’ska
metoden, och densamma var mångfaldiga gånger föremål för vidlyftiga dis-
kussioner. Metoden, beskrifven af Brandt i några till stor del obegripliga af-
handlingar, tedde sig, sådan den utöfvades af sin upphofsman, mycket
underlig och ganska osmaklig. I densamma ingick ett mystiskt-religiöst, hyp-
notiskt underlag, en högt uppdrifven manuell skicklighet och en betydlig
okunnighet i medicinska ting. Emellertid fanns i metoden en sund kärna, och
de svenska gynekologerna ha tillvaratagit denna, så att den manuella under-
lifsbehandlingen har ingått såsom ett ganska viktigt moment i den gynekolo-
giska terapien.614 (ur Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908)

Thure-Brandts-massage. Svensken Thure Brandt har efter långvariga för-
sök och studier uppställt en ny läkemetod, för hvilken kvinnorna bör vara
mycket tacksamma. Han har med denna metod nämligen visat, huru man för-
bättrar lifmoderns läge och form utan att operera eller införa ringar [pessari-
er], och i enlighet med denna metod arbeta nu många läkare, om de också
icke uppnå konstnärsskapet hos en Thure Brandt.

- - - Massagen är mycket svår och fordrar vidsträckta fysiologiska och
anatomiska kunskaper. Den borde därför endast få utöfvas af vana läkare och
äfven af dem med försiktighet. Men då denna behandling, när den endast ut-
föres af manliga läkare, mycket sårar den kvinnliga finkänsligheten, så har
den gjort behofvet af kvinnliga läkare ännu lifligare, och vi kunna i den li-
dande kvinnovärldens intresse endast bekräfta, att att [sic] det blifvit en af de
kvinnliga läkarnes viktigaste uppgifter att lära sig behärska just sådana läke-
metoder. Tyvärr se vi, att ännu största delen af de kvinnliga läkarne äro mot-
ståndare till den fysikaliskt-dietiska metoden och anhängare af den kemiskt-
operativa metoden, d.v.s. den gamla skolmedicin, som i att skära och bränna
se den största konst.615 (ur Kvinnan som hemmets läkare, 1906)
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 Anna Fischer Dückelmann, Kvinnan som hemmets läkare: En oumbärlig uppslagsbok för hvarje
kvinna (Stockholm, 1906), 628-631; cit. 628f. Kursiv. i orig. Den 890 sidor långa boken är indelad i tre
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ken ”Thure-Brandt”. Påpekas bör att de kvinnliga läkare den i Dresden verksamma medicine doktorn
Fischer Dückelmann hänvisade till framförallt var tyska. I Sverige använde exempelvis Karolina Wider-
ström livmodermassage som behandlingsmetod, jfr Widerström, ”Ett fall af ventrofixatio uteri retroflexi
mobilis”, 80, 82.
    Kvinnan som hemmets läkare gavs ut i ett stort antal upplagor på många olika språk. Den första
svenska utgåvan från 1906 innehöll ett förord av med. dr. Johan O. A. Bergqwist, överläkare vid Kne-
ippbaden (bild 53-54) samt det förord som Fischer Dückelmann skrivit till en av de många tyska uppla-
gorna – på ett och ett halvt år sedan den första upplagan hade svindlande 100 000 exemplar av boken
tryckts. ”Förord”, VII.
    På svenska utgavs även hennes För unga mödrar: Råd angående hafvandeskap, barnsäng och barn-
vård. Med ett bihang: Hvad kan göras för att underlätta den blifvande förlossningen? (Stockholm,
1901), samt Kvinnans könsliv: En fysiologisk-social studie jämte hygieniska råd (Stockholm, 1914).
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’Mjuka’ alternativ
Fanns det då några alternativ till de oåterkalleliga kirurgiska ingreppen? Visst fanns
det det.

Vatten

I den omfattande studien Ett paradis på jorden skildrar idéhistorikern Elisabeth
Mansén svensk kurortskultur mellan 1680 och 1880. Hon diskuterar bland annat
den länge etablerade föreställningen om vattenkurens goda inverkan på barnlöshet.
Det var vanligt att kvinnor vistades vid kurorter på grund av barnlöshet och men-
struationsrubbningar, för att återhämta sig efter missfall, svåra förlossningar eller
upprepade barnafödslar. Blodbrist och allmän svaghet var andra anledningar – och
kunde även de många gånger förbindas med vad som under 1800-talet ofta be-
nämndes kvinnans köns- eller slägtliv, det vill säga de fysiologiska processer som
hörde samman med reproduktionen.616 Mansén menar att kurorterna under 1800-
talet blev allt mer dominerade av gäster ur medelklassen samt att det skedde en
tyngdpunktsförskjutning från vattendrickande till bad. Vid mitten av seklet fanns
mängder av bad: Mansén listar duschar, regnbad, halvbad, sittbad, örtbad, störtbad,
saltbad, havsbad, varmbad, gyttjebad, bad i svavelhaltigt vatten samt romerska och
turkiska bad. Utifrån det stora intresset för bad formulerades även ett nytt medi-
cinskt kunskapsområde, den så kallade balneologin, som enligt Nordisk familjebok
var ”läran om de olika slagen af bad och deras medicinska betydelse.”617 Badläkaren
Carl Peter Curman, år 1880 utnämnd till docent i balneologi, var Sveriges mest
kände balneolog. Förutom de traditionellt skolade läkarna intresserade sig även
allopater, homeopater och hydropater för olika former av vattenkurer.618 Enligt
Mansén utgjorde 1800-talets mitt en höjdpunkt inom kurortskulturen. Kring sekel-
skiftet 1900 förändrades kurortskulturen i samband med den moderna läkarveten-
skapens allt större samhälleliga auktoritet. Gamla underberättelser om vattnets
helande kraft och den traditionella brunnsmedicinen tappade sitt tidigare fotfäste,
medan nya former av brunnsvistelser gradvis uppstod. Dessa började alltmer att
likna vanliga sommarsemestrar. Nya kurorter grundades, men till följd av världs-
krigen och den ekonomiska depressionen förändrades – och försvagades – deras
karaktär ytterligare.619

Det fanns emellertid inga vattentäta skott mellan den akademiska gynekologin
och så kallade alternativa behandlingsmetoder – gynekologer intresserade sig för
och använde många av de metoder som även förekom utanför skolmedicinen, för-
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utom olika former av vattenkurer exempelvis elektroterapi, hetluftsterapi och mas-
sage.

Elektricitet

C. D. Josephson, som gärna såg sig om efter terapeutiska alternativ till de oåterkal-
leliga kirurgiska – med hans terminologi ”blodiga operationerna” – slog år 1891 ett
slag för elektricitetens möjligheter. Detta år inledde han en essärecension med or-
den: ”Då den elektriska behandlingen af gynekologiska sjukdomar allt mera träder i
förgrunden och utgör en af de brännande frågorna inom gynekologien, torde det
vara af intresse för Hygieas läsare att erhålla en kort redogörelse för frågans nuva-
rande ställning.”620 Även om elektricitet varit aktuell som behandlingsmetod vid
några tillfällen redan på 1840- och 50-talet i Europa och på 1870-talet i USA så
ansåg Josephson att den franske läkaren Georges Apostoli hade skapat den moderna
gynekologiska elektricitetsbehandlingen genom att dels ha förbättrat instrumenten
och dels doserat och mätt strömmen med hjälp av galvanometer, som han kallade
”det elektriska medikamentets våg.” (bild 24) 621 Den apparatur Apostoli använde
bestod av batteri, galvanostat, rheostat, strömvändare, strömväxlare, elektroder och
slutligen en slädapparat. Josephson ansåg att alla delarna inte var nödvändiga; själv
hade han låtit den ”väl bekante elektroteknikern L. M. Ericsson” ta fram en stabil
apparat utan rheostat, bestående av ”40 Leclanchés briquetteelement, stälda i en
låda och så kopplade i rad efter hvarandra, att man med hjelp af en kollektor och
kontakter kan sätta in element efter element utan att något afbrott inträder.”622 Han
kunde inte nog betona vikten av att använda galvanometer, det vill säga att mäta
strömstyrkan i samband med elektricitetsbehandling. Att inte mäta strömmen vore
”en uraktlåtenhet”; ”otillåtligt”; ”oförsvarligt”; ”ovetenskapligt”; ”farligt och blint”;
och kunde medföra ”sorgliga följder för patienten”.623 Annars var det just metodens
ofarlighet – förutsatt förstås att strömstyrkan noggrant mättes – som var dess största
fördel.

Hittills hade mängder av sjukdomar behandlats med elektricitet: myom i liv-
modern, inflammationer i bäckenorgan, livmoderns lägeförändringar, menstrua-
tionsrubbningar och stenos (förträngningar), hysteri. Josephson avfärdade helt
behandlingen av förmenta lägeförändringar och i stort sett även behandling inriktad
på hysteri; det var i samband med uterusmyom som han fann den elektriska be-
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handlingen vara mest betydelsefull.624 Tidigare palliativ behandling hade inte visat
några resultat och kirurgisk radikalbehandling var riskabel och hade hög dödlighet.

Den elektriska behandlingen var inte bara praktiskt taget riskfri och visade
goda resultat – den var dessutom så enkel att använda att läkaren inte behövde assi-
stens, och narkos enbart behövdes i undantagsfall. Via ett handtag kopplades batte-
riet till två elektroder. Den så kallade indifferenta elektroden bestod av en fuktig
kaka av modellera eller porslinslera, inslagen i gasbinda och kopplad till batteriet
med en liten metallskiva och ”ledningssnöre”; den aktiva elektroden kunde exem-
pelvis bestå av en platinasond eller kolelektrod som var täckt av isolerande materi-
al, antingen celluloid eller glas, för att inte åsamka patienten brännsår i vagina. På
skilda indikationer kunde behandling ges med både galvanisk och faradisk ström,
men Josephson intresserade sig uteslutande för den förstnämnda. Innan varje be-
handlingstillfälle rekommenderade han läkaren att noga kontrollera att apparaten
fungerade, liksom att händer, instrument och ”operationsfält” omsorgsfullt desinfi-
cerades. När patienten hade lossat på sina kläder lades den indifferenta lerelektro-
den på hennes buk medan den aktiva infördes i vagina och eventuellt upp i
livmodern. Därefter slöts ledningen och strömmen slogs på med en styrka som
långsamt ökades från noll till den högsta som användes; den maximala strömstyr-
kan varierade dock. Enligt Josephson skulle inte starkare ström än 80 milliampere
användas vid den första ”séancen”. Apostoli hade i början av sina försök med elekt-
ricitet enligt honom aldrig använt högre styrka än 60 m. a., så småningom ökat
strömmen till 100 och därefter till så höga strömmar som 250 och 300 m. a. Hur
länge behandlingen varade varierade även det, likaså hur snabbt strömmen kunde
användas maximalt. I många fall kunde den ökas från noll till maximum på 10 till
20 sekunder. Med känsliga patienter fick läkaren gå mer varsamt fram, kanske öka
strömstyrkan under en till två minuter innan den nådde den högsta nivån. Ström-
mens maxläge användes i allmänhet mellan fyra, fem och upp emot tio minuter;
därefter minskades den successivt till noll, varpå sonden togs ut, vagina spolades
ren och läkaren lade in jodoformgas. Efter den mest krävande formen av behand-
ling, så kallad galvanopunktur, skulle patienten vila två till tre dagar. Antalet be-
handlingstillfällen varierade mellan så få som två, vid exempelvis lätta fall av
inflammation i livmoderslemhinnan eller plågsamma och rikliga menstruationer,
och fler än 30, vid exempelvis myom. I samband med viss åkommor krävdes daglig
behandling; andra behandling mellan var sjunde och fjortonde dag.625
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Bild 24-25. Alternativ till gynekologins kirurgiska ingrepp. 24: Apostolis apparatur för elekt-
risk behandling av livmodern (ur Pozzi). 25: Hetluftsbehandling med värme från elektriska
glödlampor (ur Upsala Läkareförenings Förhandlingar, 1905-06).
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Hetluftsbehandling

Även Otto Lindfors intresserade sig för alternativ till den radikalkirurgiska gyne-
kologin. Mellan hösten 1905 och våren 1906 prövade han att vid den nyinrättade
gynekologiska kliniken på Akademiska sjukhuset använda så kallade hetluftsbe-
handling. Hetluftsbehandlingen hade utvecklats ur den tyske läkaren August Biers
behandling med så kallad konstgjord hyperämi, som under 1890-talet hade börjat
användas mot bland annat ledbesvär. Kring 1900 började metoden även att tilläm-
pas i samband med gynekologiska åkommor. Den gick i korthet ut på att ”den sjuka
kroppsdelen”, det vill säga kvinnans underliv, skulle inneslutas i ett upphettat slutet
rum. Vissa läkare använde apparater som drevs med gas- eller spritlågor; andra an-
vände värmen från elektriska glödlampor. Otto Lindfors föredrog det senare alter-
nativet som han fann vara ”både angenämare, enklare och ofarligare än formen med
fritt brinnande lågor.”626 I en artikel i ULF beskrev han hur han gått till väga och
illustrerade även den moderna anordningen med ett fotografi (bild 25):

Ur de elektriska väggkontakterna i operationssalen tar jag kraft till 2 – 3 – 4
glödlampor, hvilka bindas fast vid en bågställning lik den som användes att
lyfta täcket undan från patienten… Bågen står öfver nedre hälften af den sju-
kas säng, som rullas in i operationsrummet. Ett par filtar hängas öfver bågen
och strömmen släppes på. Termometern hängs så, att den hvilar på pat:s
blottade abdomen; härigenom vinnes kännedom om temperaturgraden vid
huden.627

Temperaturen vid huden brukade beroende på antalet lampor och strömmens väx-
lande styrka hålla sig mellan 45 och 85° C och behandlingstiden vanligen vara un-
gefär 30 minuter, beroende på hur fort patienten började svettas. ”Svett-” eller
”ljusbadet”, som det också kallades, gavs varannan dag och var enligt Lindfors
mycket omtyckt av de 20 patienter som dittills hade prövat det.628

De indikationer på vilka Otto Lindfors gav hetluftsbehandling omfattade olika
former av gynekologiska utsöndringar som uppstått till följd av exempelvis
barnsäng eller gonorré, likaså äggledarinflammationer och kroniska livmoderin-
flammationer. Inflammationerna fick dock inte vara akuta. Om patienten hade feber
och varbildningar fick behandlingen avvakta. Vanligtvis kombinerades hetluftsbe-
handlingen med andra behandlingar, som heta sköljningar och lavemang eller våt-
värmande omslag. I ett par fall hade Lindfors skrapat livmoderslemhinnan
respektive rispat portio (modermunnen) innan hetluftsbehandlingen påbörjades.
Trots att hetluftsbehandlingen alltså kombinerats med andra behandlingar tyckte sig
Lindfors kunnat se att den relativt hastiga förbättring som skett i de flesta fallen
hade samband med just hetluftsbehandlingen. Hans uppfattning utifrån den ännu
relativt ringa erfarenheten var att metoden var mycket lovande. Vad berodde då
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dess gynnsamma inverkan på – ljuset eller värmen? Lindfors var, som väl redan
framgått, övertygad om att värmen var behandlingens verksamma komponent.629

Livmodermassage

Som Elisabeth Mansén visat frodades föreställningar om kurorter som potentiella
kärleksnästen där i synnerhet unga kvinnor riskerade att ledas i fördärvet.630 Ett av
de mer kontroversiella inslagen i en vidare hälsokultur utgjordes under det sena
1800-talet och kring sekelskiftet 1900 av den så kallade livmodermassagen.631 Den
gjorde dock intåg även i skolmedicinen, inklusive den akademiskt förankrade gyne-
kologin. Från 1860-talet och fram till 1900-talets första år var livmodermassagen –
eller genitalgymnastiken, som den också kallades – den kanske mest centrala alter-
nativa metoden både till och inom den i övrigt så starkt kirurgiskt inriktade gyne-
kologin.

Men trots det stora intresse som den kontroversiella massagen väckte i sin
samtid har den mig veterligen ännu inte behandlats mer utförligt i något medicinhi-
storiskt inriktat arbete; Karin Johannisson är en av de få som (om än relativt kort-
fattat) har diskuterat den.632 Detta kan dels tänkas bero på att så pass få
professionella medicinhistoriker alls har ägnat sig åt gynekologihistoria; dels att
senare tiders medicinhistoriskt verksamma gynekologer tycks uppfatta livmoder-
massagen som en udda och eventuellt pinsam behandlingsmetod som de gärna ute-
lämnar eller ’skriver ut’ ur den egna disciplinens historia; dels att den betraktad ur
ett professionaliseringsperspektiv snarare grenslar gränsen än enbart gränsar till den
konkurrerande och för gynekologerna med lägre status behäftade sjukgymnastiken
– alltså ännu en anledning att skriva ut den ur gynekologins (professionalise-
rings)historia. Hittills har den heller inte behandlats i någon större utsträckning i
sjukgymnastikens historia.633

I det följande kommer jag inte så mycket att diskutera massagens eller livmo-
dermassagens utveckling utan snarare att utifrån några källhistoriska nedslag dis-
kutera läkarnas förhållningssätt till den delvis konkurrerande behandlingsmetoden.
Men först en kortfattad bakgrund.
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Genitalgymnastikens genesis
Livmodermassagen utvecklades av officeren Thure Brandt. Thure Brandt hade
börjat sin militära bana som rustmästare vid Skaraborgs regemente år 1832 och
ägnade sig senare även åt sjukgymnastik. Mellan 1842 och 1843 studerade han för
professorerna Lars Gabriel Branting och Karl August Georgii vid Gymnastiska
Centralinstitutet (GCI) i Stockholm; redan följande år började han själv att undervi-
sa vid institutet. Därefter följde fem års verksamhet som sjukgymnast i Norrköping,
där större delen av hans patienter var kvinnor, samt två somrar vid kallbadsinrätt-
ningen i Söderköping. I Söderköping arbetade han för den ”menniskovänlige och
äfven för gymnastiken lifligt intresserade Dr Lagberg” och fick även möjlighet att
närmare lära känna problematiken kring de så kallade kvinnosjukdomarna.634 När
dåvarande löjtnanten Thure Brandt vid sitt regementetsmöte 1847 mekaniskt be-
handlade en soldat för framfall av ändtarmen genom en ”framifrån och bakåt uppåt
verkande trycklyftskakning”, och detta faktiskt lyckades, förvånades alla inklusive
han själv. Enligt en av Brandts tidigaste och mest hängivna anhängare inom
läkarkåren, badläkaren och medicine doktorn Pehr Axel Levin, lyckades senare alla
som lärde sig denna behandlingsmetod av Brandt att reponera ändtarmsframfall.635

Tolv år senare läste den då i Skövde verksamme Thure Brandt en text om
livmoderframfall och tycks enligt egen utsago i det närmaste ha fått en gudomlig
ingivelse. Det for ”likt en blixt” genom hans huvud att ”den Allsmäktige” hade en
bot även för de senare: ”kanske dessa framfall lika lätt kunna hjelpas, som det af
ändtarmen!”636 Brandt följde upp ingivelsen genom att vända sig till en lärobok i
anatomi. När han ytterligare ett par år senare – sommaren 1861 – träffade en 47-
årig patient från landsbygden, som ända sedan 20 års ålder burit sin framfallna liv-
moder i ett slags egenhändigt tillverkad ”grimma”, beslöt han att försöka avhjälpa
hennes lidande. Efter två veckors behandling med vad han kallade ”stödmotstående
ländkorsbens-bultning” var kvinnan botad.637 Enligt Pehr Axel Levin spred sig ryk-
tet om den lyckade behandlingen, och ”Försöksföremål” – det vill säga kvinnor som
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 Thure Brandt, Gymnastiken såsom botemedel mot qvinliga underlifssjukdomar jemte strödda an-
teckningar i allmän sjukgymnastik (Stockholm, 1884), 1f; cit. 2. ”Dr Lagberg” hette Johan Olof i för-
namn (1789-1856).
    Se även Brandts förord till Nouvelle Méthode Gymnastique et Magnétique pour le Traitement des
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 P. A. Levin, ”Livmoderframfall behandlat av Thure Brandt, meddelat av P. A. Levin vid Svenska
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 Brandt, Gymnastiken såsom botemedel, 2.
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net höll sig inne från första dagen, ehuru patienten gick 1/8 mil till sitt hemvist. Efter lyftning af en
potatesgryta [sic] sänkte det sig åter andra dagen, men blef ej komplett. Sedermera blef det allt fastare i
sin normala ställning och ansåg sig patienten vid behandlingens slut kunna göra nästan hvad som helst i
sina sysslor, utan fara aller [sic] obehag. Är fortfarande frisk när detta nedskrifves.” Levin, ”Livmoder-
framfall behandlat av Thure Brandt”, SLS, 1865, 25.
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led av framfall – ”kommo snart sjelfmant och lätt”.638 Under tiden vidareutvecklade
Brandt metoden.

Thure Brandt publicerade sina rön om massagebehandling mot framfall för
första gången år 1864; år 1868 följde han upp med ett verk på franska, och år 1877
med ett på tyska. Senare omdömen om Brandts tidiga arbeten var inte nådiga, men
trots det spreds intresset för behandlingen snabbt. I Sverige började frågan diskute-
ras i Svenska Läkaresällskapet år 1863 och ledde senare till livliga diskussioner
även i norska läkaresällskapet.639 I Finland började intresset något senare, år 1873 i
Helsingfors. Då hade dels några finska kvinnor låtit sig behandlas av major Brandt i
Skövde; dels gick några finskor, som tidigare utbildat sig till gymnaster vid GCI, en
specialkurs i genitalgymnastik för Brandt. Året därpå började professor Georg Asp,
vars hustru förestod gymnastiska institut i Helsingfors, att använda metoden.640 (bild
26-28)

Carl David Josephson, som kring 1890 på allvar började intressera sig för
livmodermassage, var något mindre kritisk till den bok som Brandt publicerade år
1884, Gymnastiken såsom botemedel mot qvinliga underlifssjukdomar jemte ströd-
da anteckningar i allmän sjukgymnastik än till de föregående, även om han kritise-
rade även dessa ”sjukhistorier” för att vara ofullständiga. Enligt Josephson var det
först med Brandts i Tyskland år 1891 utgivna verk Behandlung weiblicher Gesch-
lechtskrankheiten som metoden fått en ”för läkare begriplig redogörelse”; detta tack
vare att Brandt denna gång tagit hjälp av ”medicinskt bildade personer”.641 Närmast
följer en kronologiskt snitslad bana över livmodermassagens konjunkturkurva, re-
flekterad genom Svenska Läkaresällskapets sammankomster.
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 Levin, ”Livmoderframfall behandlat av Thure Brandt”, SLS, 1865, 23. Jfr Brandt, Gymnastiken
såsom botemedel, 3-8.
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 J. Pippingsköld, ”Yttrande öfver majoren Th. Brandts genitalgymnastik i allmänhet och särskildt
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lingen af gynäkologiska lidanden”, Hygiea, 1891, 18f; samt Lindfors, ”Några ord om Thure Brandts
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Brandts metod”, SLS, 1875, 63.



180

Bild 26-28. 26: Livmodermassage (i
genomskärning), ur Anna Fischer Dückel-
manns Kvinnan som hemmets läkare
(1906). 27: Kvinnlig gymnast behandlar
patient med livmodermassage (ur Fischer
Dückelmann). 28: Manlig gymnast och
kvinnlig assisten behandlar patient med
livmodermassage, ur Thure Brandt, Be-
handlung weiblicher Geschlechtskrankhei-
ten (1891).
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Om läkaresällskapets hierarkier – och en militär

En trevande början

I augusti 1863 meddelade F. A. Cederschjöld vid en av läkaresällskapets samman-
komster att:

en kapten Brandt från Westergötland, som genom gymnastisk behandling
sökt bota moderfall och andra uterinsjukdomar och derom företett åtskilliga
intyg från läkare i sin hemtrakt, hade anmält sig till erhållande af patienter
behäftade med dylika åkommor, samt att han för desammas vårdande lärer
hafva erhållit en lokal vid provisoriska sjukhuset…642

Cederschjöld uppmanade sina kollegor att sända patienter med framfall till Brandt,
”till utrönande af metodens möjliga användbarhet”.643 Det var Cederschjöld själv
som tillsammans med Carl Magnus Groth, Theodor Schagerström och Alarik
Ljunggren hade bjudit in Brandt. Under två septemberveckor behandlade Brandt
patienter under deras överinseende, de flesta på straffängelset för kvinnor på Norr-
malm där Schagerström var fängelseläkare. (Detta var alltså samme Schagerström
som en gång i tiden startat den lilla gynekologiska klinik på Serafimerlasarettet som
Anders Anderson tog över då han blev professor år 1864).644

Även om den oskadliga massagemetoden knappast kan jämföras med riskabla
kirurgiska ingrepp med hög mortalitet är det ändå slående vilka kategorier av kvin-
nor som vissa metoder först prövades på: som tidigare nämnts utförde amerikanske
James Marion Sims sina första fisteloperationer och ovariotomier på slavkvinnor i
hans ägo; Svenska Läkaresällskapet började alltså att utvärdera livmodermassagen
på kvinnliga fångar.

*
Följde år, den 6 december 1864 inledde Pehr Axel Levin Svenska Läkaresällskapets
första längre diskussion om Thure Brandts så kallade gymnastiska behandlingsme-
tod av framfall. Levin hade tidigare varit bruks- och distriktsläkare men ledde sedan
tio år tillbaka vattenkuranstalten Augustenbad i Bie i Södermanland.645 Föregående
sommar hade han träffat en regementsläkare från Skövde, med. dr. och kir. mag.
Peter Erlandsson, som för honom hade bekräftat de märkliga rykten som florerade
kring den skövdebaserade Thure Brandts behandlingsmetod mot livmoderavvik-
ningar och framfall. Strax därefter hade han givits möjlighet att möta samt ta del av
kapten Brandts resultat och ”med egna ögon” se hur en av de egna patienterna från
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samt ”Livmoderframfall behandlat av Thure Brandt”, SLS, 1865, 23-37.
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Bie, den 31-åriga tvåbarnsmodern Fru E., efter knappa ”6 veckors behandling [av
Brandt] var påfallande förbättrad.”646 Både förbättringen och den alternativa be-
handlingsmetoden hälsades med glädje av Levin. Många av de kvinnliga patienter-
na vid Bie plågades av ”spinalirritationer och andra nervlidanden” som enligt
honom berodde på ”anomalier inom slägtlifssferen”, det vill säga i genitalierna.
Dessvärre förmådde vattenkuren inte att bota dessa patienter.647

Efter badsäsongens slut återvände Levin i oktober till kapten Brandt, där han
”vistades oafbrutet, och nästan stundligen hos honom under en veckas lopp”. Den
generöse Brandt hade låtit honom undersöka alla sina patienter, ”med undantag af
ett rätt intressant fall, der undersökningen af pryderi ej tilläts”, samt att ställa egna
diagnoser. Senare återvände Levin ytterligare ett par gånger för att följa upp de ti-
digare behandlade patienternas hälsotillstånd och diskutera metoden med skövdelä-
karna Erlandsson och Sylvén.648

Övertygad om livmodermassagens nytta sade sig Levin ha känt frustration
över att Läkaresällskapets utvärdering av metoden ännu inte lett till några resultat.
Levin redovisade 20 fall samlade från Thure Brandts, andra namngivna läkares och
sin egen praktik. Fallen följde ett relativt enhetligt mönster: lidande patient be-
handlas enkelt och framgångsrikt med förbättrad eller återställd hälsa och ökad
livskvalité till följd.649 Levins strategi för att nå fram med budskapet inbegrep att
vara så ödmjuk och diplomatisk som möjligt – han hade trots ringa vetenskaplig
auktoritet och trots att ämnet ofta blivit fördomsfullt bemött tagit mod till sig att
presentera rönen vid det illustra sällskapets sammankomst:

menniskan vågar det, hvartill hennes idéuppfattning manar henne, – och min
öfvertygelse är att läkarekonsten har allt skäl att tacksamt tillegna sig alla
hjelpmedel på ett verksamhetsområde, der hon, såsom vi väl veta, förut räk-
nar så få och föga verksamma, som, i fråga om häfvande af lifmoderns
åkommor i allmänhet och dess lägeförändringar i synnerhet, är fallet.650

Föredraget avslutades försynt:

Jag vill nu ej längre upptaga sällskapets tid med mer eller mindre berättigadt
ordande uti denna sak, af en här både okänd och ovan stämma. Men jag kan
ej annat än varmt uppmana Sällskapet, och Hrr Fruntimmersläkare ex profes-
so isynnerhet, att ej försumma fruktbargörandet af en uppfinning, hvilken
lofvar att skänka en hittills ouppnådd lindring uti en, sina offer så hopplöst
qväljande åkomma, som fullständiga lifmoderframfall; och jag vågar antyda
att i samma uppfinning är gifven, åtminstone början till en hittills obegagnad
metod, att komma de, både patienter och deras läkare så utpinande lidanden,
som följderna af en mängd andra slägtlifssjukdomar äro, till hjelp.651

*

                                                            
646

 Levin, SLS, 1865, 33. Fru E. upptas som fall nr 17 i Levins redogjörelse.
647

 Ibid., 33f.
648

 Ibid., 34.
649

 Ibid., 25-33.
650

 Ibid., 34f.
651

 Ibid., 36f.



183

Levins ödmjukhet och diplomati till trots mottogs hans budskap minst sagt reserve-
rat av de närvarande läkarna. Det hårdaste omdömet fälldes av den som yttrade sig
först, Pehr Henrik Malmsten, kungahusets läkare och professor i medicin vid Karo-
linska Institutet. Han inledde bedrägligt lugnt med att påpeka att stora förhoppning-
ar ofta knyts till nya behandlingsmetoder, men att de efter en tid dessvärre ofta
grusas. För att kunna uttala sig om värdet av Levins erfarenheter behövde sjukhisto-
rierna granskas ur klinisk synpunkt, ansåg Malmsten, som därefter övergick till att
kommentera alla de fall som behandlade livmodersänkning och -framfall.652

Om det första fallet anmärkte Malmsten att nödvändig information saknades
och att sjukdomshistorien ”derigenom förlorat betydligt af sin bevisande kraft.”653

Därefter fortsatte han kritiken med omdömen som: ”Hvad denna sjukdomshistoria
än må bevisa, något omdöme om behandlingens verkan kan åtminstone ej på den-
samma grundas”;654 ”denna sjukhistoria såsom föga bevisande torde kunna förbi-
gås”; 655 ”Hvad detta fall bevisar lemnas derhän”;656 eller: ”det är sorgligt se detta
fall anfördt såsom något bevisande”657 – och så fortgick Malmstens genomgång fall
för fall. Inför Levin och de församlade medlemmarna ur läkaresällskapet konklude-
rade Malmsten:

Af den granskning jag haft äran inför Sällskapet framställa synes mig ojäfak-
tigt framgå, att alla dessa sjukdomshistorier äro mer eller mindre ofullständi-
ga, alltför knapphändiga, ofta oredigt framställda och uti desamma ganska
ofta flera vigtiga omständigheter förbigångna för att man af desamma skulle
kunna fälla ett bestämdt omdöme om kurmetodens värde. --- Det intryck man
får av desamma är fast mer högst oangenämt, isynnerhet för hvar och en som
här hoppades och väntade få stöd för sin öfvertygelse och vill undvika att
draga ”lättvindiga och vilseledande slutsatser”…658

Efter att sålunda bildligen ha dissekerat Levins vetenskapliga framställningsmetod
vände Malmsten ljuset från massörerna till patienterna, som han per definition fann
föga trovärdiga:

Såsom Hr Levin anmärker äro de personer som lida af uterinsjukdomar be-
svärade af mångahanda nervlidanden och såsom vi veta hysteriska; och den
förbättring som ofta i sjukhistorierna omtalas synes också ej sällan vara ett
uttryck af patienternas subjektiva uppfattning.659

Att patienterna var hysteriska innebar att de inte var tillförlitliga och följaktligen att
den som i likhet med Pehr Axel Levin lyssnade till och tog deras upplevelser på
allvar även därigenom visade prov på bristande vetenskaplighet. Malmsten avfär-
dade metoden som charlataneri: han menade att den tycktes vara beroende av något
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slags ”magisk kraft” hos massören och därmed låg närmare den animala magnetis-
men än läkarvetenskapen.660 I förhållande till de vid mötet närvarande specialisterna
konstruerade Malmsten därmed både den landsortsbaserade och sjukgymnastiskt
influerade Levin – om än betitlad medicine doktor – och de förment hysteriska pati-
enterna som den vetenskapliga medicinens Andra.661 I Svenska läkaresällskapets
tuffa atmosfär in- eller utdefinierades således även manliga läkare. Det var viktigt
att vara taktisk, veta sin plats i hierarkin samt att vara ödmjuk i förhållande till rätt
personer.

Efter Malmsten yttrade sig även Anders Anderson, Fredrik August Ce-
derschjöld och Truls Johan Hartelius. Anderson, då professor i obstetrik och gyne-
kologi sedan på dagen fyra månader tillbaka, sade sig på det stora hela instämma i
Malmstens kritik men ville göra några tillägg. Huvudsakligen gick dessa ut på att
han ifrågasatte sjukhistorierna och vidareutvecklade Malmstens resonemang. An-
derson betonade vikten av att patienten först undersöktes av gynekolog, enligt ho-
nom trodde många kvinnor falskeligen att de led av livmoderframfall:

Särskildt anser jag af vigt, att uppgifna fall af lifmoderprolaps behörigen
konstateras. Jag kan nemligen icke undgå att erinra om, huru ofta det inträf-
far, att patienter (icke sällan på grund af någon barnmorskas uppgift) förklara
sig vara behäftade med framfall af lifmodren, men vid undersökning endast
förete en prolaps af vagina.662

Därmed hänfördes alltså både barnmorskor och patienter till gruppen läkarveten-
skapliga Andra. Anderson tycks ändå ha varit beredd att hålla dörren på glänt för en
eventuell framtida nytta: efter genomgång av några av sjukdomsfallen menade han
att det trots allt vore ”för Sällskapet af stort intresse att af en fullt kompetent per-
son” (det vill säga till skillnad från av doktor Levin) ”få veta, mot hvilka sjukdomar
inom qvinnans sexualsystem denna behandling visat sig verksam.”663 Slutligen tycks
Anderson tycks ändå ha varit något mindre negativ än Malmsten till metodens möj-
ligheter. Han nämnde också helt kort att han själv prövat att utföra livmodermassa-
ge, och tillade att ”det skulle glädja mig icke mindre än herr L., om man kunde
motse några gynnsamma resultater af den utaf honom så varmt förordade behand-
lingsmetoden.”664

Professor Fredrik August Cederschjöld omtalade att han under sommaren
1864 hade undersökt en av de patienter som Levin omtalade. Patienten, den utanför
Stockholm bosatta ”fröken S.”, hade då varit ständigt sängliggande, mycket mager,
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svag samt besvärad av kramper och hosta. Efter en ”inre undersökning” fann Ce-
derschjöld dock inga tecken på att sjukdomen skulle kunna bero på livmodern –
hans åsikt var att det snarare handlade om ett fall av så kallad spinalirritation eller
hysteri.665 Även om han inte förstod hur denna klena kvinna skulle klara av att resa
ända till Skövde, tillstyrkte han behandling hos kapten Brandt. Strax därefter hade
Cederschjöld via brev från fröken S. fått veta att kapten Brandt dels ville ta emot
henne, och dels trodde sig att med Guds hjälp kunna bota henne. ”Redan denna Hr
Brandts skrifvelse förorsakade en i sanning förtrollande verkan på patienten, så att
hon, som icke på många år kunnat röra sig i sitt rum, nu kunde anträda den, för en
sådan patient, ansträngande resan”, kunde Cederschjöld berätta.666 Enligt senare
underrättelser skulle hon efter behandlingen ha delvis återvunnit hälsan.

Cederschjöld ansåg att patientens tillstånd tveklöst hade förbättrats, men me-
nade samtidigt att detta inte rimligen kunde bero på den livmodermassage som Le-
vin under Brandts överinseende behandlat henne med. Den jämfört med både
Malmsten och Anderson betydligt mildare (och äldre) Cederschjöld bad ”Hr Levin
icke misstycka att han icke kunde frigöra sig från misstankan att Hr L., vid under-
sökningen, blifvit på ett eller annat sätt missledd.”667 Liksom Anderson skulle
komma att göra 20 år senare framförde Cederschjöld nu sin åsikt att tesen om liv-
moderns avvikelser som orsak till kvinnors sjuklighet var betydligt överdriven. Till
stöd anförde han att han under sina 25 år som läkare ofta mött patienter med stora
livmoderavvikelser som detta till trots var friska och symtomfria. Han menade att
det i samband med fall som fröken S. var av största vikt att bedöma patientens to-
tala livssituation: ”allt som har inflytande, synnerligast på generationssferen, såsom
uppfostran, pensionsväsendet, vanor, lefnadsförhållanden o. s. v. och icke ensamt
fästa sig vid en mindre afvikelse af lifmodrens fullt normala läge.”668 Cederschjöld
avslutade sitt inlägg med att han i likhet med Levin gladdes åt patientens tillfrisk-
nande, men att han trodde ”att detta och liknande fall egentligen erbjuder större
intresse för psykologen än för läkaren.”669

Efter Cederschjöld tog den relativt nyblivne ledamoten av Svenska Läkare-
sällskapet Truls Johan Hartelius till orda. Hartelius hade disputerat för medicine
doktorsgraden i Lund år 1858 men var även utbildad gymnast och sedan 1862 verk-
sam vid Gymnastiska Central-Institutet, där han innevarande år, alltså 1864, ut-
nämndes till överlärare med professors tjänsteställning. Han anförde nu att han
sedan någon tid tillbaka behandlade fyra patienter enligt kapten Brandts metod,
men att han ännu inte hade några resultat att meddela.670 Några år tidigare hade
Hartelius råkat träffa kapten Brandt strax efter det att denne hade botat sina två för-
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sta patienter från kompletta framfall. Sedan frågan blivit aktuell i Läkaresällskapet
hade Hartelius i slutet av december år 1863 besökt Brandt i Skövde. Han berättade
att han liksom Levin hade mottagits ”med den största välvilja” och fått lära sig nya
manuella grepp. Både Brandt och hans patienter var övertygade om massagens po-
sitiva verkan: så många kvinnor sökte sig till Brandt att han – fastän han behandla-
de mellan 12 och 15 patienter varje dag – inte kunde ta emot alla som vände sig till
honom.

Enligt Truls Johan Hartelius bestod metoden av tre rörelser och var mycket
enkel att utföra. Den ena rörelsen syftade till ”att föra det sjuka organet i normalt
läge”; de två övriga var avsedda att påverka de nerver som ledde till livmodern.671

Hur de senare rörelserna utfördes berodde på livmoderns läge: om det rörde sig om
sänkning, framfall, bak-, fram- eller sidostjälpning. Brandt hade förklarat att
massagens effekt berodde på att den förbättrade de ”nutritionsstörelser” som upp-
stått på grund av livmoderns felaktiga läge. Nutritionen påverkade i sin tur mat-
smältnings-, cirkulations-, andnings- och sekretionsorgan samt nervsystemet.
Avslutningsvis tog han upp två av sina fyra fall, där båda patienterna mådde bättre
efter den hittillsvarande behandlingen. Hartelius avslutade sitt inlägg med att säga
att han gärna ville komma tillbaka med redogörelser för de två andra och eventuella
framtida fall.672 Malmsten avrundade diskussionen med att säga sig se fram mot att
få ta del av Hartelius resultat – att Hartelius var både läkare och gymnast borde
kunna borga för en gedigen vetenskaplig undersökning. Carl Jacob Rossander, e. o.
professor i kirurgi vid KI, instämde och med det avslutades sammankomsten.673

Uppföljning

Det skulle komma att dröja ett drygt decennium innan livmodermassage åter togs
till debatt; sedan några år tillbaka fördelade Thure Brandt då sin praktik mellan
Skövde sommartid och Stockholm vintertid.674 I februari 1875 redogjorde Truls Jo-
han Hartelius vid en sammankomst i Läkaresällskapet för de erfarenheter han gjort
sedan 1864. Av 12 kvinnor som han behandlat för sänkning och framfall av livmo-
der och vagina rapporterades 7 ha blivit botade. I samband med denna diagnos an-
såg Hartelius att metoden, om den användes ”energiskt strax efter lägeförändringen
på jemförelsevis kraftfulla individer”, oftast lyckades återställa läget ”för kortare
eller längre tid”.675 Vanligen fungerade behandlingen också på äldre patienter; där-
emot inte om livmodern var ’slapp’.

I 12 andra fall hade Hartelius använt massage i samband med livmoderkatar-
rer och kronisk metrit (inflammation i livmoderns muskelvägg); i de flesta fallen
angavs även en förment lägeförändring. I sin summering angav han att de flesta
patienter blivit bättre genom massagen men att endast två hade blivit helt friska.
Enligt Hartelius mening visade detta att ”rörelsemetoden” trots allt kunde påverka
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dessa sjukdomar. Han uppmanade andra hågade massörer att utföra behandlingen
”försigtigt, men intensivt” och helst två till tre gånger dagligen.676 Likaså sade han
sig ofta ha behandlat patienter som led av allmän svaghet, nervsvaghet, bleksot,
värk i vekryggen, tyngd i underlivet, urinträngningar eller vita flytningar med en
kombination av gymnastik – det vill säga rörelseövningar och massage – och
Brandts rörelsemetod.677 Resultaten hade enligt honom varit mycket goda, men han
refererade inte dessa fall eftersom han ansåg att de inte kunde knytas ”till någon
verklig lifmodersjukdom”.678

Axel Lamm, Fredrik August Cederschjöld, Wilhelm Netzel, Pehr Henrik
Malmsten, Peterson (förnamn obekant) och Carl Magnus Groth deltog i den följan-
de diskussionen, som delvis bytt karaktär sedan 1864 – sedan dess hade livmoder-
massagens inflytande som behandlingsmetod befästs, inte minst genom dess
popularitet bland patienterna. Ännu en orsak var professor Hartelius goda position
inom Läkaresällskapet, något som Levin decenniet innan näppeligen varit i åtnju-
tande av. Men åsikterna bland debattörerna var även denna gång vitt spridda, från
att metoden hade en gynnsam inverkan i samband med vissa sjukdomstillstånd till
att den var klandervärd eller direkt osedlig.

För att förstå dessa skilda ståndpunkter kan det underlätta att veta hur Harteli-
us år 1875 förklarade livmodermassagens tre, alternativt fyra, grundrörelser: i det
första momentet stod patienten framåtlutad mot exempelvis en vägg medan massö-
ren eller gymnasten utförde ”bultning av länd- och sakraltrakten”; i det andra var
patienten halvliggande med knäna böjda så att bukmuskulaturen var avslappnade
medan massören tryckte med båda händernas fingerspetsar ’på båda sidor om
taggutskotten över länd- och sakraltrakten samt på övre och främre sidan av tarm-
benskanten’; tryckningen kombinerades med en så kallad ’darrskakning’. I det
tredje momentet hade patienten samma ställning som i det förra medan massören
lyfte upp och samtidigt ”darrskakade livmodern”. Upplyftningen gjordes genom att
massören med båda händernas fingerspetsar strax ovanför och på var sida om
blygdbenet trängde ned i lilla bäckenet och därefter lyfte och darrskakade livmo-
dern.679 I det fjärde momentet tryckte massören enligt Hartelius under några sekun-
der lätt med handflatan på ”nedre delen af bukregionen”; vilket sades ge patienten
”en lugnande och angenäm förnimmelse.”680 Hur starkt eller hur länge en patient
skulle behandlas varierade så mycket från patient till patient att det var svårt att
lämna dra några generella riktlinjer, men Hartelius råd var att gå mycket försiktigt
till väga (bild 26-28).

Deltagarna i den efterföljande diskussionen kan grovt indelas i tre grupper
med avseende på förhållningssätt till metoden. I den mest positivt inställda gruppen
återfanns Axel Lamm, som både hade studerat behandlingsmetoden på plats hos
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Brandt i Skövde och även själv utfört livmodermassage. Lamm ansåg att livmo-
dermassagen hade en god om än tillfällig verkan i samband med framfall och liv-
moderns bakåtlägen, men ville också inskärpa vikten av att patienten först blivit rätt
diagnosticerad. Han fann det även positivt att Brandt kombinerade livmodermassa-
gen med rörelser som stärkte även andra kroppsdelar.681

I den något mer ambivalenta gruppen intog Carl Magnus Groth en positiv
hållning till Hartelius, både vad gällde dennes vetenskapliga utvärdering av livmo-
dermassagen och sätt att utföra den på patienter som Groth sänt honom, men där-
emot förhöll han sig skeptiskt till Thure Brandt. Groth fann Brandts uppgift om 90
patienter med livmoderfall i Skövde osannolik: med en befolkning på 2 500 perso-
ner varav uppskattningsvis 625 kvinnor i rätt åldersgrupp skulle det innebära att var
sjunde ”fullmogen” kvinna led av denna åkomma. Han sade sig vidare inte känna
Brandt personligen men däremot ha hört honom beskrivas som ”en ’ärans man’”
med rena avsikter, trots att Brandts ”behandlingsmetod stundom skulle synas tala
häremot.”682

Wilhelm Netzel uttryckte sin tacksamhet mot Hartelius för hans opartiska ut-
värdering av Brandts alltmer spridda behandlingsmetod. Han menade att behand-
lingens popularitet antydde att den måste vara av visst värde, även om han själv
hade för ringa kunskap om den för att förstå hur. Han ansåg att Hartelius gjort rätt i
att begränsa livmodermassagen till ett fåtal indikationer av framförallt lägeföränd-
ringar, vilket annars inte alltid var fallet. Han ansåg också att utövarna borde avstå
från så kallade ”darrtryckningarna”. I genmäle mot anklagelser från norska anhäng-
are av Brandts metod menade han – liksom Pehr Henrik Malmsten – att svenska
läkare alls inte ville tiga ihjäl metoden. För egen del sade sig Netzel ”benägen att
inom vissa gränser tilltro metoden goda sidor”.683 Netzel föreslog slutligen att be-
handlingen skulle ordnas så att den utfördes av gymnaster under läkares kontroll.684

F. A. Cederschjöld gav uttryck för en betydligt mer negativ ambivalens där
han å ena sidan menade att metoden kunde fungera i samband med framfall men å
den andra ansåg att livmodermassagens betydelse framförallt var psykologisk ”och
saknar väsentligt medicinskt intresse.” Han berömde Hartelius för att denne varnade
för kraftig behandling, som enligt honom riskerade att leda till vad han kallade
”skadlig öfverretning”, och förutspådde slutligen att livmodermassagen skulle dö ut
samtidigt med Thure Brandt.685

Vad gällde den ambivalenta gruppens antydningar om olämpliga delmoment
framgick det i den tredje och mest negativt ställda gruppen allt tydligare vad detta
handlade om. Mot de norska kritikerna genmälde professor Pehr Henrik Malmsten
att den klena debatten om metoden berodde ”på den misstro, Hr B:s personlighet
nödvändigt måste ingifva läkare, ty Major Brandt saknar fullkomligt den veten-
skapligt medicinska bildning, utan hvilken det är en omöjlighet att kunna ställa dia-
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gnoser, som kunna göra anspråk på att tillvinna sig läkarens förtroende.”686 Det var
först nu, med professor Truls Johan Hartelius, som metoden överhuvudtaget börjat
att prövas vetenskapligt. Att metoden i likhet med den animala magnetismen, som
Brandt också använt, visat sina bästa reultat på ”nervösa, hysteriska, inbillningssju-
ka individer” gjorde den enligt Malmsten än mindre trovärdig. Vad Malmsten fann
allra värst med metoden var emellertid något annat, vad han kallade för ”pudendal-
dallringar” (och som Netzel kallade ”darrtryckningar”).687 Flera av Malmstens pati-
enter hade prövat behandlingsformen och beskrivit sina erfarenheter för honom.
Han ansåg att det rörde sig om helt förkastliga manipulationer,

ett fullkomligt otillbörligt ingrepp i qvinnans sensuela sfer,…ett farligt och
för både den behandlande och behandlade nedsättande oskick, och jag bekla-
gar att unga flickor, lockade af rykten om underkurer, som Hr Brandt gjort,
låta honom använda sina ”pudendaldallringar”.688

Följande talare, Peterson, uttryckte sig i än skarpare ordalag. Han hade inga in-
vändningar vad gällde Hartelius sätt att utföra metoden, däremot gentemot Brandts
användning av den – och i synnerhet (i likhet med Netzel och Malmsten) av den så
kallade fjärde rörelsen. Peterson hade hänvisat en patient, en drygt 40-årig gift
kvinna som led av bland annat blodbrist, svaghet och livmoderkatarr, till Brandt.
Direkt efter sitt både första och sista besök hos Brandt kom patienten tillbaka till
Peterson, ”bestört” över ”en behandling, som gick så utom anständighetens grän-
ser”.689 När han dagen därpå undersökte henne fann han de yttre könsdelarna svullna
och ömmande; det ömmade när han införde speculum; i främre valvet fann han små
färska skavsår. Peterson avslutade sitt inlägg med att säga att han allt annat än hög-
aktade ”Major Brandt och hans verksamhet. Denna åsigt har genom kamraters erfa-
renhet ytterligare under sista året blifvit stärkt.”690

För att sammanfatta 1875 års debatt om livmodermassagen tycks de huvud-
sakliga invändningarna mot den ha varit två: att Thure Brandt inte var läkare (och
därför inte kunde ställa diagnos med korrekt medicinsk terminologi, etc.); samt att
den så kallade fjärde rörelsen, alternativt ’darrtryckningarna’ respektive ’pudendal-
dallringen’, kunde komma att ”överreta” eller otillbörligen – det vill säga sexuellt –
stimulera patienten och därmed riskera hennes sedlighet. I förlängningen kan båda
invändningarna förbindas med gynekologernas professionaliseringsstrategier: för
det första konkurrerade sjukgymnasten Thure Brandt med dem på deras vetenskap-
liga hemmaplan, det vill säga i att behandla kvinnor för underlivsbesvär, ett område
som gynekologerna strävade efter att monopolisera; för det andra att även gyneko-
logins rykte riskerade att solkas om livmodermassagen fick rykte om sig att kor-
rumpera kvinnliga patienters sedlighet.
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Brandts balans

Helt visst hafva icke allenast hrr läkare utan äfven mången annan gjort sig
den frågan: på hvad grund och med hvad rätt har Brandt kastat sig in på de
qvinliga bäckenåkommornas gymnastiska beh., och innebär icke detta ett
djerft klander af läkarebeh.?

Härpå hade jag helt lugnt kunnat svara: är den gymnastiska beh. redan
erkänd såsom särdeles nyttig för hela menniskans stärkande och helande, och
har denna beh. bevisat sig kunna bota en stor mängd olikartade sjukdomar
hos enskilda organdelar, t. o. m. der all läkarebeh. varit förgäfves, så torde
häraf vara lätt begripligt, att, då menniskokroppen är ett sammanhängande
helt, hvars organdelar inverka på samt taga intryck af hvarandra, samma lagar
äfven måste gälla för bäckenorganernas beh. och helande.691

Med dessa ord inledde Thure Brandt år 1884 Gymnastiken såsom botemedel mot
qvinliga underlifssjukdomar jemte strödda anteckningar i allmän sjukgymnastik.
Thure Brandts publicerade arbeten kännetecknades av artighet i förhållande till
läkarkåren – inte minst till gynekologerna – vilket även kan förstås i termer av en
underordnad grupps inneslutande strategi.692

Bland gynekologer var förhållandet till Brandt mer varierande, men efter
1860-talets smädelser började allt fler att bemöta honom med respekt, i synnerhet
under 1890- och 1900-talets första år. Otto Lindfors har vittnat om att en hel del
svenska läkare – vid sidan av de båda skövdeläkarna Peter Erlandsson och Olof
Haqvin Sylvén även bland andra Sven Sköldberg, Mauritz Salin, Frans Lindblom,
Christian Uno August Helleday och Lindfors själv – fortsatte att intressera sig för
livmodermassagens möjligheter även efter debatterna 1864 och 1875.693 Lindfors
fann det emellertid förståeligt att inte fler gynekologer lärde sig att massera av
Brandt eftersom situationen inkräktade på gynekologernas professionella stolthet.
Det var helt enkelt svårt – i synnerhet ”för de äldre män, som då förde gynekologi-
ens runor i Stockholm” – att inta rollen som elever hos en lekman.694 Likaså bar det
emot att

visas ut eller kallas in allt efter patientens mer eller mindre goda vilja, att tig-
ga dem om tillåtelsen att få göra en undersökning eller ett massagehand-
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grepp, då man är van att såsom gynekolog ex professo själf bli ombedd att ut-
föra dylika undersökningar.695

Enligt Lindfors mening kunde denna potentiella förödmjukelse tänkas vara lättare
att hantera för yngre eller utländska läkare, som ännu inte skapat sig en karriär och
ett renommé i landet.

På det hela taget tedde sig relationerna mellan gynekologer och gymnaster
väsenskilda från dem mellan gynekologer och barnmorskor, den andra huvudsakli-
ga konkurrerande gruppen. Där gynekologernas förhållningssätt till den underord-
nade kvinnliga gruppen barnmorskor med hjälp av Anne Witz terminologi kan
summeras som avgränsade stängning förhöll sig gynekologerna åren kring 1900
betydligt mer försiktigt till de manliga gymnasterna, en grupp som huvudsakligen
utgjordes av män ur de egna samhällskikten.696 Förutom att denna konkurrerande
professionella grupp hade en social status jämförbar med läkarnas tycks också de
senares popularitet bland gynekologernas mer välbestälda patienter ha inneburit
ytterligare en anledning att hantera relationerna till dem försiktigt avvaktande.

Thure Brandts kritik av de gynekologiska behandlingsmetoderna framfördes
relativt försiktigt: vad gällde en för patienter både smärtsam och farlig metod som
”dilatation forcée” i samband med trög mage kallade han ”den omnämnda plåg-
samma operationen” för ett ”onödigt misstag”.697 Det är påfallande hur hos Brandt
vad som skulle kunna kallas för en ’gynekologiseringens logik’ (där han exempel-
vis i verket från 1884 härledde de flesta symptom till livmodern och ansåg att liv-
modermassagen kunde bota så skilda tillstånd som inflammationer, tumörer,
huvudvärk eller till och med föregiven ”nymfomani”)698 kombinerades med vad som
närmar sig ett mer holistiskt, eller åtminstone mindre reduktionistiskt förhållnings-
sätt till patienterna än vad man i allmänhet fann bland tidens tongivande gynekolo-
ger. Med detta avser jag framförallt hur han månade om patienterna – och inte
enbart om deras hälsa utan även om deras upplevelse av behandlingen. Thure
Brandt förkastade behandling som åsamkade smärta. C. D. Josephson, däremot,
som var en av de gynekologer som var mest positiv till livmodermassage, framhäv-
de några år senare vad han ansåg vara positivt med smärtor: att livmodermassagen
var smärtsam för patienten innebar att den inte var skön eller lustfylld och alltså
inte sexuellt stimulerande för patienten – därmed kunde patientens smärta ur läka-
rens perspektiv förstås som en moralisk garant.699

För att ge god massage rekommenderade Brandt massörerna att försöka leva
sig in i patienternas situation:

Om man ser bort från auktoritetstron och vänder sig till de sjukas erfarenhet
samt häraf bildar sitt omdöme om, huru massage borde bedrifvas, så skall
man finna, att tortyren förbannas af alla pat. och skulle undvikas af dem alla,
om de hade massörer att vända sig till, som hågkomme, att ett lika bra, om
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också något långsammare sätt finnes att behandla pat. på, nemligen genom att
till en början helt lätt massera det sjuka stället och först derefter öka kraften
under beh.700

Brandt gav flera exempel på sätt att minimera vad han kallade ”tortyrmässig smär-
ta”:

Det kan låta löjligt, att jag idligen [sic] uppmanar till försigtighet i detta hän-
seende, då snart sagdt alla de, som – här i landet åtminstone – befatta sig med
massage, pläga tortera sina pat. och detta, utan att man hör några olyckor de-
rigenom hafva uppstått; men då vi ju (särdeles sommaren 1883) så ofta fått
under beh. pat. med mer eller mindre sjukligt nervsystem och således haft
tillfälle att skåda verkningarna deraf, så är det mindre underligt, om vi till
ytterlighet söka undvika framkallandet af ett dylikt elände.701

Under sommaren 1883 hade ett ovanligt stort antal kvinnor sökt sig till Brandt för
behandling. Han tog emot så många ”som helsa och krafter” tillät honom; som mest
behandlade han 117 patienter per dag, assisterad av fem unga medicine studerande
från Uppsala och Lund samt tio ”damgymnaster”. Förutom från hela Sverige
strömmade patienter till även från Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland och
Amerika. För Brandt var populariteten bevis på att behandlingen erkänts av allmän-
heten, och närvaron av ”damgymnaster” var en betydligt mer human garant än
smärta för att behandlingen gick sedligt till.702

Det var emellertid inte alldeles enkelt att i Thure Brandts position balansera
de professionella relationerna till å ena sidan manliga gynekologer och å den andra
konkurrerande kvinnliga gymnaster eller biträden. Denna hans balansgång exempli-
fierar två professionaliseringsstrategier, nämligen en inneslutande strategi visavi
gynekologerna och en könad avgränsande stängning visavi kvinnliga assistenter
eller sjukgymnaster. Masserande läkare kritiserades för att använda ”prisbilliga
[kvinnliga] biträden” i samband med livmodermassage: att dessa biträden saknade
nödvändiga kunskaper i anatomi och fysiologi medförde enligt Brandt risker för
patienterna.703 I allmänhet besatt kvinnor enligt hans mening heller inte de nödvän-
diga fysiska förutsättningarna före att bli goda massörer: ”Qvinnornas kortare fing-
rar och ringare krafter göra dem ock med högst få undantag omöjliga att fullgöra,
hvad vi förut hänvisat åt gymn., om det är fråga om att arbeta med ett större antal
pat.”, menade Brandt.704 Han fortsatte:

Och då detta arbete fordrar icke så liten öfning samt dertill fin känsel och
omdöme, för att pat. icke onödigtvis skola plågas samt fortast möjligt blifva
helade, så är det alldeles gifvet, att läkaren, särdeles om han är operatör,
hvarken har lust eller tid att offra och blottställa sina krafter på detta öfveran-
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strängande och, som vi af egen erfarenhet kunna intyga, för egen helsa och
kraft verkligen farliga arbete.705

Brandts lösning på problemet med manliga läkares potentiella överansträngning och
”qvinnokraftens otillräcklighet” innebar inte alltför överraskande en appell för att
snarast möjligt utbilda fler ”manliga, teoretiskt och praktiskt skicklige specialgymn.
eller läkare”.706 Därmed tycks Brandt ändå ha sökt marginalisera kvinnliga assi-
stenter och sjukgymnaster, vilket delvis motsade illustrationerna i hans böcker som
oftast uppvisade konstellationen kvinnlig patient – manlig massör – kvinnlig assi-
stent.707

Glansdagar och glömska
I inledningen till sin omfattande rekommendation av massagebehandling mot gyne-
kologiska besvär konstaterade C. D. Josephson 1891 att det tagit lång tid för meto-
den att vinna gehör bland läkare. Anledningarna till motståndet var lättbegripliga,
menade han:

Man har ansett att i detta långvariga manipulerande med genitalorganen, som
massagen innebär, skulle ligga en moralisk fara och från flere håll har en
drastisk dom (eller rättare ett rent fördömande) blifvit fäld öfver hela denna
metod. Ovedersägligt är, att en viss försiktighet måste iakttagas för att undvi-
ka att sexuelt reta patienten. Men med iakttagande häraf kan jag ej inse, att
metoden är mindre berättigad än en bimanuel [gynekologisk] undersökning,
ty hvar och en, som utför en sådan med omsorg, vet, att härtill i svårare fall
fordras ganska betydlig tid och att dessa lättare och försigtigare rörelser äro
vida mera egnade att sexuelt irritera patienten än en alltid kraftigare och be-
stämdare lokaliserad och nästan alltid smärtsam massagebehandling.708

Men, tillade Josephson efter sitt argument för den sedligt smärtsamma massagen,
det var viktigt att en säker diagnos först hade ställts på patienten – och detta fordra-
de en skicklig läkare.

Josephson hyllade major Brandt för att han så ”länge, ett helt menniskolif,
ouppmärksammad eller misskänd utöfvat sin förtjenstfulla behandling af gynäkolo-
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giska lidanden meddelst massage och gymnastik”.709 Josephson menade att året
1886 markerade en skiljelinje i livmodermassagens vetenskapliga utövande. Det
året hade Brandt träffat den österrikiske läkaren Paul Profanter, som uppmanade
honom att tillsammans med den norske kvinnoläkaren Oscar Nissen resa till profes-
sor Bernhard S. Schultzes klinik i Jena. Under Schultzes överinseende behandlade
Brandt 16 patienter, vilket Profanter beskrev i sin bok Die Massage in der Gynæ-
kologie. Enligt Josephson väckte detta verk stor uppmärksamhet: ”För första gång-
en blef det under sakkunnig kontroll ojäfaktigt bevisadt att major Brandts
behandlingsmetod var i stånd att på kort tid åstadkomma utomordentligt vackra
resultat” i samband med främst olika inflammationer.710 Inom kort publicerades
flera vetenskapliga texter om massage, varav två större av läkarna Ludwig Pro-
chownick och Gustaf Norström. Josephson berömde Prochownick för dennes erfa-
renhet, skicklighet och vetenskaplighet; om Norströms verk nämnde han i stort sett
enbart att han personligen skulle ha ställt en annan diagnos i samband med de drygt
50 fall som Norström behandlade.711 (Vem den utomlands verksamme svenske läka-
ren Norström var återkommer jag till i nästa avsnitt, Skuggsidor I.)

När Josephson själv ville pröva massagebehandling vände han sig till meto-
dens skapare, major Brandt. Brandt tog emot honom med stor välvilja och vann
uppenbarligen en beundrare i Josephson: Josephson kallade Brandt för ”en under-
sökare som få” och fann honom vara ”oöfverträffad” i sina omsorger om detaljer,
diagnoser och försiktiga behandling. Det enda Josephson invände mot var att
Brandt masserade patienter då de menstruerade, vilket han om än oskadligt fann
vara ”osmakligt” och ”sårande för en qvinnas blygsamhet”; likaså kritiserade han
att Brandt behandlade gravida patienter.712

Efter att ha gjort sina lärospån hos Brandt övergick Josephson till att själv
massera enligt den teknik som Brandt skildrat i sin nyutkomna bok Behandlung
weiblicher Geschlectskrankheiten. I samband med behandlingen behövde läkaren
en assistent, vilket enligt Josephson var lätt att skaffa eftersom det dög med ”ett
icke alltför ointelligent biträde, som ej behöfver hafva någon särskild fackutbild-
ning”; assistenten skulle läras ”att utföra lyftningen, medan läkaren med ett finger i
vagina kontrollerar det hela.”713 Även om Josephson inte skrev att assistenten skulle
vara en kvinna omnämns assistenten genomgående som ”hon”: hon skulle föra in
sina fingrar i bäckenet; lyfta upp livmodern, et cetera. Under tiden skulle läkaren –
han – kontrollera lyftningen och övriga moment som assistenten utförde. Den fjärde
och sista av fyra punkter som Josephson angav som särskilt viktiga för assistenten
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att iaktta innebar ”att hon lystrar på läkaren och genast lyder kommandot.”714 Man
skulle kunna säga att den hegemoniska könsordningen och de professionella struk-
turerna här befann sig i samklang: en outbildad – och ”icke alltför ointelligent” –
kvinnlig assistent konkurrerade knappast med den förment manlige läkaren om pa-
tienternas gunst så som barnmorskor, kvinnliga läkare eller manliga sjukgymnaster
gjorde.715 Därefter redogjorde Josephson för 43 fall som han behandlat med massa-
ge; slutligen tackade han de kollegor som dels sänt honom patienter och dels bistått
med råd under själva författandet: professorerna Salin och Netzel samt doktorerna
Ivar Svensson och E. G. Johnson. Avslutningsvis uttryckte han än en gång sin djupa
tacksamhet gentemot major Brandt, med förhoppning om att ingen i de stundtals
skilda åsikterna skulle uttyda ”någon antagonism mellan läkaren och gymnasten.
Jag vet mer än väl att månget ingrepp, som skulle vara farligt i de flestas händer, af
major Brandt kan utföras utan fara för patienten.”716

Major Brandt kunde enligt Josephson göra det som de flesta inte kunde – och
av de läkare som ville införliva Brandts livmodermassage i den gynekologiska
praktiken gjordes han till ett undantag, till den sjukgymnast som besatt en profes-
sionell skicklighet som annars var förbehållen gynekologerna. Tio år senare, när
Brandt var död sedan några år tillbaka, gav Josephson i Lärobok i gynekologi be-
tydligt mer oförblommerat uttryck för konkurrensförhållandet mellan gynekologer
och massörer:

Massagen är i gynekologien en mycket omskrifven och mycket omtvistad
behandlingsmetod. Genom Thure Brandt och hans ifriga lekmannalärjungar
gjord till ett universalmedel mot alla möjliga gynekologiska sjukdomar, har
den, efter en allt för stor ringaktning från läkarnas sida, gått igenom ett kort
stadium af öfverskattning, för att slutligen reduceras till sitt rätta värde: ett
gott medel mot bäckenexsudat….---Vilkoret för dess användning är att den
utöfvas af sakkunnig person, gynekologiskt bildad läkare. Det är därför be-
klagligt, att denna behandlingsmetod hos oss råkat i händerna på personer,
som man skulle bevisa en allt för stor artighet med att kalla dem medicinskt
halfbildade – jag menar alla dessa själfgjorda eller från massageinstituten
lössläppta massörer och massöser.717

Ytterligare tjugo år senare, när lärobokens andra och omarbetade upplaga utkom,
hade livmodermassagen mer eller mindre reducerats till en historisk parentes. I ett
kapitel om menstruation och menstruationsrubbningar skrev Josephson nu: ”Mas-
sage och gymnastik användes av Brandt i sådana fall speciellt s. k. tilledande rörel-
ser.”718 Punkt. Därefter tycks genitalgymnastikens saga ha varit all. Gynekologernas
gränsdragningsarbete i förhållande till massörerna var över.

*
Mellan Josephsons båda utgåvor av läroboken, år 1906, hade dessutom en skandal
utspelat sig, som säkerligen förstärkte både läkarnas och allmänhetens skepsis till
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massagen. Fallet har tidigare behandlats av Solveig Jülich och Birgitta Ney: en
känd läkare, en av pionjärerna på radiologins område, anklagades för att ha våldta-
git en ung patient då han behandlade henne med livmodermassage. Från Läkaresäll-
skapets sida tycks man ha försökt att tysta ned affären – den enda åtgärd som
vidtogs var att läkaren i fråga tvingades avgå som ledamot. Någon orsak angavs
dock inte. Genom reportern Lotten Bergman blev fallet ändå till allmänt känt, varpå
ett antal stora protestmöten arrangerades av kvinnor i Stockholm. Något rättsligt
efterspel tycks inte ha varit aktuellt och efter en tids skriverier i Svenska Dagbladet,
Dagens Nyheter och Svenska Morgonbladet tystnade protesterna. Vad som därefter
hände med den unga flickan, vem hon nu var, är okänt. Åtta år senare begick läka-
ren självmord, strax efter att ha blivit änkling. Han förärades en vacker minnesteck-
ning av C. D. Josephson, som hyllade honom som en glad och kärleksfull make,
trebarnsfar, trofast vän, fosterlandskär man och medkännande läkare.719
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Kapitel 7
SKUGGSIDOR

Betydelsen av patienters förtroende för sin läkare kan knappast överskattas – tradi-
tionellt har detta förtroende hållits som grundläggande för läkekonstens utövande.
Omvänt innebär det även att en eller flera läkares (potentiellt) dåliga rykte utgör ett
allvarligt hot mot såväl läkaren eller läkarna i fråga som gentemot hela kåren. De
kanske allvarligaste hoten härrör från felbehandling, exempelvis vårdslöshet med
liv eller att läkaren missbrukar sin maktposition gentemot patienten. Vad den tidiga
moderna gynekologin beträffar gällde det sistnämnda inte minst olika former av vad
som idag skulle rubriceras som sexuella övergrepp, en ständigt känslig och svår-
hanterlig fråga. I det följande ska jag kort återge och diskutera ett fall av felbehand-
ling och dess konsekvenser för både läkaren i fråga och hans kollegor, samt hur
affären även kom att handla om läkarkårens förhållande till kollegial lojalitet kontra
öppenhet och offentlighet.720

*
I Svenska Läkaresällskapets förhandlingar rapporteras följande ha inträffat i Stock-
holm: lördagen den 18 september 1875 kallades barnmorskan Ida Albertina Fors-
berg av doktor Gustaf Mauritz Norström att biträda vid en ovariotomi. Patienten var
en gift 29-årig trebarnsmor. Enligt barnmorskan hade kvinnan sagt sig vara gravid
och även känt fosterrörelser. Doktor Norström förnekade riktigheten i patientens
upplevelse av sitt tillstånd och hävdade istället att hon led av en stor ovarialcysta.721

Med assistans från kandidat Leman och doktor Borg, som skötte narkosen med klo-
roform, öppnade Norström kvinnans buk. En trokar infördes, men ingen vätska ut-
tömdes. Därefter undersöktes kvinnan genom både slida och buköppning. Efter
diskussioner läkarna emellan som barnmorskan inte förstod syddes buken ihop. När
patienten vaknade hade hon smärtor i ryggen och gavs en morfinspruta samt konjak
och portvin. Senare fick hon ytterligare en dos morfin. På söndagen öppnade Nor-
ström åter såret, patienten blev liggande öppen. Under tiden klagade hon över svår
värk i ryggen. Vid 20-21-tiden gick fostervattnet och hon födde ett foster som enligt
Forsberg var ungefär sex månader gammalt. Fostret var dött.
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På måndagen sydde Norström ihop såret, på tisdagen lades ytterligare tre su-
turer. På onsdagen fick patienten diarré och mot det stärkelselavemang med opium.
Alla dagarna fick hon konjak och vin, på torsdagen också konjakslavemang varje
timme samt en propp i anus för att hålla kvar lavemangen. På torsdagkvällen gavs
hon laxermedel mot smärtorna och spänningarna i buken, senare svimmade hon.
Vid 20-tiden strömmade plötsligt konjaksdoftande vätska genom näsa och mun och
strax därpå avled hon. Enligt Ida Forsberg hade doktor Norström ha varit lättad
över att inte ha fullföljt den planerade ovariotomin och utbrustit ”Jag har mitt sam-
vete fredadt att inte hafva opererat henne, Gud ske lof!”722

Några dagar senare, den 27 september 1875, uppsökte Ida Forsberg Fredrik
August Cederschjöld, professor i obstetrik vid Undervisningsanstalten för barn-
morskor. För att undvika att sprida den fruktade barnsängsfebern var en barnmorska
som skött en kvinna som dött i samband med förlossning eller en gynekologisk ope-
ration förpliktigad att för en tid inte vårda barnsängskvinnor. Eftersom den förloss-
ning som Forsberg assisterat vid varit mycket speciell var hon osäker på huruvida
hon kunde arbeta eller ej och beskrev därför hela händelseförloppet för professor
Cederschjöld. Cederschjöld blev mycket upprörd över vad barnmorskan berättade.
Han författade och sände omgående ett brev till Norström där denne ombads att
redan följande dag bege sig till Läkaresällskapet och lämna redogörelse för det in-
träffade vid förhandlingarna. Även om ”endast hälften vore med verkliga förhållan-
det öfverensstämmande, det öfriga vore tillräckligt till och med för laga åtal”,
menade Cederschjöld, som ändå ville ge Norström en möjlighet att försvara sig.723

När Norström den 28 september inte, som anmodat, kom till samkvämet före-
drog Cederschjöld sin skrivelse om fallet, med en undertecknad utskrift av Ida
Forsbergs redogörelse inkluderad. Inför de församlade kollegerna hävdade Ce-
derschjöld att fallet var alltför allvarligt för att Läkaresällskapet skulle kunna lämna
det därhän; han fann det i detta fall tvingande om än högst ”motbjudande att upp-
träda såsom en anklagare mot en kamrat”.724 En försvårande omständighet var dess-
utom att det inte var första gången som Norström feldiagnosticerade och
felbehandlade en patient. Cederschjöld ansåg det vara en plikt att stävja det ”ofog”
och de så kallade misstag som ”om de blifva obeifrade, nedsätta läkarekonstens och
dess utöfvares anseende, äro upprörande för mensklighetskänslan och lifsfarliga till
sina följder”.725 På grund av Norströms frånvaro beslöt mötet att uppskjuta diskus-
sionen till följande sammankomst, då han särskilt skulle inbjudas. Leman och Borg
ombads att till dess lämna in sina redogörelser.

Sammankomsten den 12 oktober 1875 blev het och känsloladdad och resulte-
rade i en av de längsta diskussionerna i SLS under dessa decennier. Norström hade
flyttat till Paris men insänt en skriftlig redogörelse över fallet. Inledningsvis fördes
en diskussion om det rättmätiga i Cederschjölds förfarande. Ordföranden ifrågasatte
om en medlem hade rätt att anklaga en annan i dennes frånvaro och hävdade att det
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inte var Läkaresällskapets sak att hålla ”polisuppsigt” över sina medlemmar.726 Att
Cederschjöld hämtat uppgifterna från en barnmorska innebar dessutom att den ve-
tenskapliga substansen i kritiken var tvivelaktig. Mot detta invände livmedikus Pehr
Henrik Malmsten, professor i medicin vid KI samt förste överläkare vid Serafimer-
lasarettet, att det tvärtom var Läkaresällskapets plikt att undersöka fall som detta,
där ”operatören gjort sig skyldig till en menniskas död”.727 Han ställde sig helt oför-
stående till ordförandens yrkande om att diskussionen borde utgå ur protokollet.
Malmsten påminde om en snarlik diskussion där en barnmorska anklagats för att ha
vållat barnsängskvinnors död genom att ha spridit smitta, och betonade att det i
Norströms fall inte gällde att döma en ”kamrat” utan handlade om läkarkårens an-
seende. Inget gott uppkom ur hemlighetsmakeri.

Cederschjöld, som tvingades försvara sin anmälan, hävdade att det ingick i lä-
karplikten att ingripa i ett fall som detta: ”Ty det är icke förvexlingen af ett hafvan-
deskap med en ovarialcysta, huru omöjlig den än må vara, som i mina ögon är det
mest fördömliga, emedan sådana misstag kunna vara möjliga, utan det är det, ur
ingen synpunkt berättigade, att låta en hafvande qvinna ligga en hel dag med upp-
skuren buk, utan någon slags betäckning, som gör detta fall i så hög grad uppröran-
de.”728 Diagnostiska misstag kunde även den bäste någon gång göra, men aldrig
någonsin fick en patienten behandlas så grymt och i onödan utsättas för sådana plå-
gor som Norströms patient, menade Cederschjöld.729 Det var viktigt att Läkaresäll-
skapet tog avstånd från Norström för att det inte skulle kunna framstå som om hans
handlande var godtagbart. En läkare som handlade som Norström förtjänade inte att
kallas läkare eller tillmätas yrkesmässig respekt.

Efter Cederschjölds anförande läste sekreteraren upp Norströms. Norström
hävdade att patienten inte hade visat några tecken på graviditet och att han därför
ställt diagnosen äggstockscysta.730 När ingen vätska kom ut ur ’tumören’ vid opera-
tionen väcktes en misstanke om feldiagnosticering. Efter nya undersökningar för-
stod Norström att vad han uppfattat som en tumör egentligen var ”den starkt
förstorade lifmodern.”731 Trots att Leman hade föreslagit att det kunde röra sig om
en graviditet kom förlossningen som en överraskning för Norström. Enligt honom
var fostret statt i förruttnelse och alltså redan dött. Till skillnad från barnmorskan,
som inte heller nämnt något om förruttnelse, uppskattade han det enbart som halv-
gånget. Norström avslutade sin försvarsskrift med att fallet, om än sorgligt, bjudit
på ”en mängd intressanta moment och visar huru understundom diagnostiska svå-
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righeter kunna påträffas, då det icke gäller något annat än att skilja ett hafvandeskap
från en tumör i underlifvet.”732

Sammankomstens deltagare var oeniga i hur de skulle förhålla sig. Anders
Anderson poängterade att en gynekolog alltid var förpliktigad att utesluta att det
rörde sig om graviditet, och att undersökningen som gjordes sedan operationen på-
börjats borde ha gjorts tidigare.733 Malmsten återkom med betydelsen av att fördöma
Norströms handlande. Om Norström fortsatte sin bana på liknande sätt utomlands
fanns en risk att han skulle svärta ned Läkaresällskapets anseende.734

Wilhelm Netzel, som senare skulle komma att efterträda Anders Anderson på
professuren vid KI, valde en egen linje där han hävdade att principfrågan om Läka-
resällskapets uppgifter var viktigare än fallet i sig. Han kritiserade både att en le-
damot anklagade en annan och att det gjordes utifrån en barnmorskas uppgifter,
som troligen var ofullständiga, oriktiga och knappast kunde ”göra anspråk på stort
vetenskapligt värde”.735 En annan gång skulle kanske rena hörsägner och helt san-
ningslösa och förvrängda uppgifter användas mot en ledamot? Axel Lamm stödde
Netzel. Ingen vikt borde fästas vid Ida Forsbergs skandalartade skrift, som inte hör-
de hemma i protokollet hos ett läkaresällskap – den ”innehåller nemligen åtskilliga
för sakens vetenskapliga bedömmande alldeles öfverflödiga omständigheter, hvil-
kas anförande tyckes endast afse att verka irriterande.”736

Obstetrikern Mårten Sondén, senare barnmorskelärare och professor, sällade
sig till Cederschjölds linje, medan Grundal krävde att hela diskussionen skulle stry-
kas ur förhandlingarna då det var regelvidrigt att Sällskapet på grundval av en
barnmorskas berättelse hade uppträtt som domstol för att döma en medlem.737

Malmsten invände mot detta med stöd från Rossander, ögonläkare och professor i
kirurgi som själv varit en av de första att utföra ovariotomier i Sverige. Rossander
hänvisade till stadgarna och ansåg att protokollet skulle ”tjena Hr Norström till
straff och andra quasi-gynekologer till varnagel.”738 Och så blev det till sist. Inte ens
Ödmansson, Netzel och Lamm kunde hävda sig gentemot så tunga auktoriteter som
professorerna Cederschjöld, Rossander och livmedikus Malmsten.739 Protokollet,
inklusive Cederschjölds och Norströms bilagor, publicerades i SLS.
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Trots detta kan affären Norström knappast sägas ha lagts till handlingarna för
gott – åtminstone inte i bemärkelse att Läkaresällskapet fullständigt lade den bakom
sig. På sikt fick den även mer svårurskiljbara följder. Senare kom ytterst få skanda-
ler till ytan inom Svenska Läkaresällskapet – det vill säga, de publicerades inte gär-
na.740 I fortsättningen valde Läkaresällskapet oftast att tysta ned eller förtiga
eventuella skandaler – som exempelvis i samband med den påstådda våldtäkten
1906.

*
Vad hände till sist med Gustaf Norström? Skandaliserad inom den svenska kåren
kunde han inte längre verka som läkare i Sverige. Några officiella åtgärder vidtogs
emellertid inte mot honom och hans gärningar blev aldrig kända av en vidare all-
mänhet. Genom sina skarpa kontraster illustrerar hans karriär den tidiga gynekolo-
gins löftesrikedom. Den har även pekat på den hårfina gränsen mellan succé och
skandal, eller mellan vad som kunde uppfattas som normalt respektive extremt i
utövandet av gynekologi under dessa decennier. I sina ambitioner att nå en position
som pionjär följde Norström ett karriärmönster som till stora delar överensstämde
med Sköldbergs, Spencer Wells, Keiths och Baker Browns. Vänder vi oss till bli-
vande professorer i obstetrik och gynekologi, som Wilhelm Netzel, Mauritz Salin
och Frans Westermark, hörde samtliga till periodens flitigaste skribenter i Hygiea
och SLS. De enda skribenter som saknas i denna framgångsrika grupp är påfallande
nog Sköldberg, som ju dog ung, samt Norström.

Efter flykten fortsatte Norström sin läkarbana utomlands. Under förespegling
av att vara medicine doktor från ”Stockholms fakultet” och med frekventa hänvis-
ningar till vördade svenska kollegor som Mauritz Salin, Wilhelm Netzel, C. D. Jo-
sephson, Frans Westermark och Otto Lindfors, uppträdde han som stjärngynekolog
i Frankrike och Nordamerika.741 I denna sin andra karriär övergav han de kirurgiska
ingreppen till förmån för livmodermassage och därefter även mer allmänt oriente-
rad massage.742 Redan i januari 1876 gav Norström sitt första föredrag vid
l’Académie de Médecine i Paris, betitlat Sur le traitement des maladies des femmes
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 Den torde dock kunna jämföras med ytterligare ett par kontroverser i Svenska Läkaresällskapet:
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den ”första vetenskapliga behandlingen av ämnet.” Se Norströms förord till The Manual Treatment…, 5.
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au moyen de la méthode du massage (”Om behandlingen av kvinnosjukdomar med
massage”).743

Den förklaring Norström själv gav till att han år 1875 bytt Stockholm mot Pa-
ris var att han velat sprida Thure Brandts lovande massagebehandling även utanför
Sveriges gränser. Enligt egen utsago var en viktig anledning till att han – åtminsto-
ne på sikt – lyckades i detta uppsåt att han hade turen att snart möta de framstående
läkarna Jules Péan och Claude André Pacquelin, som tog honom under sitt beskydd.
Péan – peangens upphovsman – var verksam vid Hôpital St. Louis; Pacquelin hade
en klinik på Rue de Provence. I Paris kom Norström även att samarbeta med den
kände svenske läkaren Axel Munthe.744 En annan anledning var att Norström erhöll
lika goda resultat av behandlingen i Paris som han tidigare sade sig ha gjort i
Stockholm. Men dessa gynsamma omständigheter till trots skulle det ändå dröja
innan metoden vann acceptans i Frankrike. I övriga Europa och i Nordamerika gick
det i stället desto lättare att sprida livmodermassagen budskap, och under de när-
maste decennierna publicerade Norström dryga tiotalet böcker om livmodermassa-
ge.745

Till sist slutade alltså Norström ändå sina dagar som succéman – kanske blev
han rent av tidens internationellt mest kände svenske gynekolog. Och så småning-
om föll skandalen från år 1875 i glömska även i Sverige. I Sveriges läkarehistoria
från år 1933 anges bland annat att Gustaf Norström efter fem års läkarverksamhet i
Stockholm bosatte sig först i Paris, därefter i New York, samt att hans specialité var
massage och livmodermassage; det senare enligt Thure Brandts metod. Artikeln om
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Norströms avslutas med omdömet ”Han åtnjöt ett godt anseende inom sin speciali-
tet.”746

*
Närapå 20 år efter affären Norström publicerar instrumentfabrikören Max Stille en
artikel i Hygiea: medicinsk och farmacevtisk månadsskrift. Det finns inga som helst
direkta samband mellan dessa båda händelser. Vad de emellertid har gemensamt är
att båda tycks ha varit unikum inom publikationerna Hygiea och SLS under decen-
nierna före sekelskiftet 1900, liksom att båda kan tänkas ha hotat det viktiga förtro-
endeförhållandet mellan läkare och patient.

Max Stille var son till Albert Stille, som tidigare omnämnts i samband med att
han närvarade vid Sven Sköldbergs första ovariotomi år 1866. Albert Stille hade
varit smed och instrumentmakare vid Karolinska institutet i Stockholm, där han år
1841 grundade det egna företaget Alb. Stille. Företaget tillverkade kirurgiska in-
strument och kom att få ett mycket gott anseende både i Sverige och utomlands. År
1868 hedrades Stille den äldre genom att som förste icke-akademiker inväljas som
ledamot i Svenska Läkaresällskapet (Stille den yngre skulle komma att tilldelas
samma hedersbetygelse år 1887). Sonen Max gick efter elementarläroverket i lära
hos tidens främsta kirurgiska instrumentmakare i Österrike, Tyskland och England.
Han studerade även vid Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm. År 1880 blev
han verkmästare på faderns företag och tog övertog år 1884 ledningen. Under Max
Stilles tid, som sammanföll med en period av hastig kirurgisk utveckling, växte
företaget och befäste sin position som internationellt ledande tillverkare av instru-
ment. Stille den yngre hade täta kontakter med svenska och utländska kirurger, vil-
ket var fundamentalt för utveckling och konstruktion av nya instrument, och han
ordnade utställningar och demonstrationer vid internationella läkarkongresser och
kirurgmöten.747

Vad var då unikt med att en av Svenska Läkaresällskapets ledamöter publice-
rar en artikel i Hygiea? Detta var i sig inte ovanligt – både Stille den äldre och den
yngre hade ofta återkommit med nyhetsnotiser och annonser för instrument och
olika former av operationsbord.748 Det speciella med just den artikel som år 1897
publicerades under rubriken ”Operationsbord för laparotomier och gynekologiska
operationer. Af Max Stille” är att den medföljs av en illustrerad utvikningsbilaga
där tre fotografier visar en slank naken ung kvinna som ligger fastspänd på ett gy-
nekologiskt operationsbord. Hur kan vi idag, mot bakgrund av hur företaget bruka-
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de lansera sina produkter, förstå dessa utvikningsbilder? Eller, vilket är mer rele-
vant, hur kan Hygieas samtida läsare tänkas ha uppfattat dem?

Den första bilden visar kvinnan på bordet sedd från sidan. Bordet är vinklat så
att kvinnans bortvända huvud och byst vilar nedåt; skötet och de utvinklade benen,
fastspända i så kallade stigbyglar, uppåt. Frånsett ett par lårhöga svarta strumpor är
hon naken (bild 29). I den andra bilden ser vi henne snett framifrån. Hennes vita lår
och vidöppna sköte är det första som möter betraktarens blick där hon ligger som en
vid det gynekologiska bordet fastspänd accessoar. Förutom strumpor bär hon även
ett vitt linne, uppdraget över midjan (bild 30). I alla bilderna är hennes ansikte bort-
vänt; i den tredje, där hon ses snett från sidan, ligger hon på sidan med ryggen mot
betraktaren. Även här är hon iförd strumpor och linne, men denna gång utgör hen-
nes blottade bakdel bildfånget (bild 31). Bildtexten anger bland annat att ”Detta
bord är så konstrueradt att narkotisören utan ansträngning snabbt ändrar patientens
lägen.”749 Någon läkare syns emellertid inte till på bilderna; genom bildspråket in-
bjuds betraktaren, det vill säga Hygieas läsare, att – liksom i Courbets målning
Världens ursprung – placera sig själv mellan kvinnans utvinklade ben respektive
bakom hennes nakna ryggslut.

Är dessa bilder funktionella i bemärkelsen att de visar på operationsbordets
funktioner? Av texten framgår att Max Stille har eftersträvat att framställa ett bord
som ska vara lätt att värma till lagom temperatur för patientens bekvämlighet. Det
är också konstruerat med en ränna, som ska samla upp blod och sköljvätska så att
patienten inte sölas ned och där det enkelt att ändra bordets, samt patientens, läge.
Enligt Stille är detta bord både mer ”lätthanterligt” och mindre än andra bord, sam-
tidigt som det är stadigt. ”Priset är med alla tillbehör kronor 300.”750 Utan kvinna,
törs man förmoda.

Hade bordet kunnat avbildas på något annat sätt? Ja, naturligtvis. Som med så
gott som alla sina andra produkter skulle Max Stille antingen kunnat enbart beskri-
va bordet, alternativt ha låtit teckna av det, med eller utan patient (bild 32-36).751 I
denna ovanligt brutala fotografiska skildring görs betraktaren med eller mot sin
vilja till voyeur. Fokus hamnar på kvinnan – i bild två på hennes vidöppna sköte –
snarare än på bordet. Vare sig det är medvetet eller ej tycks bildspråket vara hämtat
från pornografin.752

Inom en vidare samtida kulturell ram gjordes redan kopplingar mellan gyne-
kologi och pornografi, liksom mellan kvinnlig sexualitet och Naturen. En vanlig
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 Max Stille, ”Operationsbord för laparotomier och gynekologiska operationer”, Hygiea, 1897, 289.
I Hygieas register sorterar artikeln under rubriken ”Planscher”.

750
 Ibid.

751
 Jämför exempelvis med den tidigare nämnda artikeln ”Nya apparater och instrument” i Hygiea,

1898: I, 270-275, där instrumenten återgavs i bild i form av detaljerade teckningar. bland annat visar en
apparat som skulle sträcka ryggraden hos puckelryggiga visas; liksom en s. k. osteoklast-redressör, som
var en stödplatta som användes vid operation av till exempel klumpfötter; en drillborr, fräsar och trepa-
ner för att göra hål i huvudskålen; liksom hållare som spände ut blåsbotten vid operationer i urinblåsan.
Instrumenten återgavs i bild i forma av detaljerade teckningar. Det gynekologiska bord som max Stille
presenterade år 1891 beskrevs enbart. Jfr även med Max Stille, ”Patenteradt undersöknings- och opera-
tionsbord (N:o 1050)”, Hygiea, 1895; samt Samuel Pozzis franska lärobok Traité de Gynécologie clini-
que et opératoire (Paris, 1890), 87-94.

752
 Jag planerar att i en kommande artikel närmare undersöka parallellerna mellan dessa bilder för

Max Stille och samtida pornografiska bilder.
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metafor för Naturen var, som den amerikanska konstvetaren Whitney Chadwick
visat, hästen. Den tämda hästen symboliserade god och konstruktiv arbetskraft; den
otämda det oförutsägbara och – för dess ’herres’ elles ’användares’ ändamål –
obrukbara. Kvinnor, barn och arbetare kunde liknas vid hästar, alla i behov av att
tämjas. Även den gynekologiska stolen eller bordet liknades vid en häst – vid un-
dersökning eller operation placerades kvinnans ben och fötter i så kallade stigbyg-
lar. De remmar som fanns för att spänna fast den kvinnliga patientens ben i
stigbyglarna användes enligt Chadwick så gott som uteslutande för patienter ur ar-
betarklassen (bild 29-30, 37-38).753

Att kvinnan som avbildas i Stilles artikel inte kom ur de högre samhällsklas-
serna kan nog hållas för ett rimligt antagande, likaså att hon förmodligen var pro-
stituerad. Hur kan Hygieas läsare ha reagerat på de associationer som artikeln
väckte? Chadwick kopplar i sin essä samman kontroll av kvinnor och hästar med
gynekologiska stolar och så kallade flagellationsbordeller, som var vanliga i 1800-
talets England. Vid dessa bordeller kunde besökare mot betalning bland annat piska
unga flickor fastspända på specialkonstruerade bord, så kallade Berkeleyhästar,
med ris, piskor, spön eller niosvansade katter av läder.754 Huruvida flagellationsbor-
deller förekom i Sverige eller ej känner jag inte till, men oavsett dess eventuella
förekomst var frågor om prostitution högaktuella i den samtida svenska ‘sedlighets-
debatt’ som med anledning av samhällets dubbelmoral, manifesterad i den statligt
reglerade prostitutionen, bland annat fördes i skönlitteratur och press, i kvinnorörel-
sen och bland läkare – inte minst i Hygiea och SLS. De vanligt förekommande
könssjukdomarna, i synnerhet syfilis, utgjorde ett svårt samhällsproblem som lag-
stiftarna bland annat försökte bekämpa genom kontroll av de prostituerade kvinnor-
na, som var ålagda registrering och regelbundna besiktningar.

Med tanke på att gynekologiska undersökningar inte sällan ifrågasattes på
moraliska grunder – där de som vi sett tidigare dels ansågs kunna korrumpera kvin-
nors blygsamhet, och där kvinnor dels riskerade att möta läkare som utnyttjade sin
maktställning – är frågan om inte Stilles artikel, med de associationer till prostitu-
tion, manlig överordning och kvinnlig underordning som bilderna väckte, förfelade
eller rent av motverkade sitt yttersta syfte – förutsatt att syftet var att sälja opera-
tionsbord. Om så var fallet är det knappast förvånande att dessa tre utvikningsbilder
i funktion av illustrationer till en instrumentfabrikörs artikel i fackpressen utgjorde
ett unikum.
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 Se Whitney Chadwick, ”The fine art of gentling: horses, women and Rosa Bonheur in Victorian
England”, i The body imaged, 89-107, spec 104-107; samt Lansbury, The Old Brown Dog, 112-129,
spec. 123.
    För tydliga bilder på stigbyglar och remmar, se Pozzi Traité de Gynécologie, 87-94.
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 Berkeleyhästen fick sitt namn efter den kända bordell som drevs av Mrs Theresa Berkeley vid

Portland Place i London. Chadwick, 106f. Se även Hjördis Levins avsnitt om ”Flagellationsbordeller och
defloreringsmani” i Testiklarnas herravälde: Sexualmoralens historia (1986; Stockholm, 1989), 29-36,
spec 30f.
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Bild 29-31. Denna fotografiska bildserie publicerades som ett liggande utvik Svenska läkare-
sällskapets tidskrift Hygiea år 1897, där de ingick i Max Stilles artikel ”Operationsbord för
laparotomier och gynekologiska operationer”. Bildspråket tycks snarare hämtat från samtida
pornografi eller Toulouse de Lautrecs målningar av cancan-dansöser och prostituerade kvin-
nor än från hur företaget Alb. Stille brukade sälja medicinska instrument. Kvinnan på bordet
är sannolikt en inhyrd prostituerad.
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Bild 32-33. Exempel på andra av Alb. Stilles kombinerade annonser/artiklar för operations-
bord. 32: De tecknade borden visas tomma respektive med en poserande pojke och man,
båda fullt påklädda (ur Hygiea, 1895). 33: Operationsbordet skildras enbart skriftligen (ur
Hygiea, 1891).



208

Bild 34-36. Gynekologiska undersöknings- och operationsbord skildrade i Pozzis franska
lärobok. Om än även dessa bilder skulle kunna uppfattas som aningen tvetydiga är deras
uttryck påfallande annorlunda än Stilles i bild 29-31. Skillnaden kan delvis hänföras till att
de är tecknade, ej fotografiska, samt att kvinnan inte blottas på samma sätt som i Stille-
bilderna. I de föregående snarare underströks den kvinnliga modellens nakenhet av hennes
höga svarta strumpor.



209

Bild 37-38. Ställning med remmar för att fixera patientens ben (ur Pozzi). Enligt konstveta-
ren Whitney Chadwick användes dylika framförallt på patienter ur arbetarklassen.
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Kapitel 8
AUKTORITET

Bland de professionella markörer, attribut eller insignier som vanligen manifesterar
en professions eller en specialinriktnings etablerade position och institutionalisering
brukar bland annat speciella sammanslutningar eller sällskap återfinnas, där med-
lemmar som uppfyller vissa kriterier kan väljas in; likaså någon form av facktid-
skrift; samt – åtminstone på sikt – läroböcker i ämnet.755 På andra sidan sekelskiftet
1900 tog det mesta av detta form inom den gynekologiska disciplinen – med un-
dantag för en svensk eller nordisk facktidskrift. Som vi tidigare sett hade en sådan
dock funnits under en period: mellan åren 1877 och 1893 hade den nordiska tid-
skriften Gynækologiske og obstetriciske meddelelser utgivits med säte i Köpen-
hamn. Därefter startades emellertid inte Acta Gynecologica Scandinavica förrän år
1921, varpå den år 1925 ombildades till Acta Obstetricia et Gynecologica Scandi-
navica.756

Mellan 1894 och 1920 fanns alltså inget självklart forum för gynekologiska
publikationer i Sverige. Fram till 1920-talets början publicerade svenska gynekolo-
ger framförallt artiklar i de mer allmänt läkarvetenskapligt hållna tidskrifterna Hy-
giea, SLS , den år 1904 grundade Allmänna svenska läkartidningen som 1920
ombildades till Svenska läkartidningen samt i viss mån Eira. Nordisk medicinsk
tidskrift bildades först år 1929. Skandinaver sökte sig även till de tyska tidskrifterna
Centralblatt für Gynäkologie, Archiv für Gynäkologie samt Zeitschrift für Geburt-
shilfe und Gynäkologie.757 Under 1900-talets första år etablerades emellertid ett nytt
gynekologiskt forum, som tycks ha täckt behovet av inomvetenskaplig kontakt och
som så småningom ledde fram även till tryckta förhandlingar. Det var den så kalla-
de obstetriska-gynekologiska sektionen, bildad år 1904, vilken jag återkommer till.
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 Göran Ahrne och Apostolis Papakostas definierar institution som ”en uppsättning normativa och
regulativa strukturer eller symboliska system som uttrycker en kollektivt delad uppfattning som kan vara
mer eller mindre uttalad och medveten och mer eller mindre tydlig och synlig.” Se Göran Ahrne &
Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: Tröghetens mekanismer och förnyel-
sens förutsättningar (Lund, 2002), 48.
    Jfr Shmuel N. Eisenstadt, ”Social institutions: The Concept”, International Encyclopedia of Social
Sciences, vol. 14 (New York & London, 1972), 409-421.
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 Jfr Ingelman-Sundberg, ”The Swedish Gynecological Society”, 12.
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 Archiv für Gynäkologie: Organ der Deutschen Gesellschaft für Gynäkoloie utgavs i Berlin mellan

1870 och 1978; Centralblatt für Gynäkologie, som såvitt jag förstår grundades år 1877 (och vars titels
stavning år 1903 ändrades till Zentralblatt…). Ytterligare en tysk tidskrift, Zeitschrift für Geburtshilfe
und Gynäkologie, utgavs i Stuttgart mellan 1877 och 1971. Vid ett stickprov i Centralblatt für Gynäko-
logie, årgångarna 1882 till 1887, fann jag tre originalartiklar av helsingforsgynekologerna G. Heinricius
(1883, 1ff; 72f) och Otto Engström (1887, 68f). Dessutom fanns kasuistiska meddelanden från bland
andra Wilhelm Netzels Sabbatsbergsklinik refererade i årgångarna 1883 till 1887.
    Även i Holland startades en facktidskrift för obstetrik och gynekologi år 1889; detta trots att gyneko-
login och obstetriken liksom andra utpräglat kliniska moderna specialiteter enligt medicinhistorikern
Anja Hiddinga länge var eftersatta. Hiddinga, ”Obstetrical research in the Netherlands in the nineteenth
century”, 281-305, spec. 293, 302.
    Om medicinska tidskrifter, se William F. Bynum, Stephen Lock & Roy Porter, Medical Journals and
medical knowledge: Historical Essays (London, 1992).
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En svensk lärobok i gynekologi
Vid sidan av professurer, kliniker, inomvetenskapliga sällskap och egna facktid-
skrifter signalerar speciella läroböcker ett ämnes etablering. Genom att studera lä-
roböcker kan man bland annat nå en förståelse av vilken kunskap och vilka
bakomliggande föreställningar som förmedlades till studenter, i det här fallet till
blivande läkare. Läroböcker uppfattas vanligen som normativa och som markörer
av centrum i en vetenskaplig diskurs, dock med reservation för att de emellanåt
förmedlar en kunskap som forskningsfronten redan frångått.

Närapå 60 år innan obstetrik och gynekologi började att formeras som disci-
plin publicerade professorn i förlossningskonst vid Allmänna barnbördshuset, Pehr
Gustaf Cederschjöld (1782-1848), en lärobok i tre volymer med titeln Lärobok i
Vården om Qvinnans Slägtlif i synnerhet dess Fortplantnings-Förrättning eller
Förlossningskonsten (1836-39). Verket var baserat på föreläsningar som han givit
under tjugo års tid. I volym ett beskrivs kvinnans ”födslodelar” samtidigt som kvin-
nokroppen även behandlas generellt, medan volymerna två och tre är mer utpräglat
obstetriska; det vill säga behandlar kvinnokroppen i samband med graviditet och
förlossning. Cederschjöld ger handfasta beskrivningar av de kvinnliga könsorganen:
lifmodern omnämns i femininum, som hon, och liknas vid ”ett något flattryckt pä-
ron”, med relativt rörligt läge: ”till en viss grad, föränderlig och obestämd; men
gemenligen något lutande, med öfre ändan snedt framåt”.758 Medan livmodern alltså
skildras som kvinnlig skildras klitoris som manlig: ”Likasom dold i det veck, vari
de inre blygdläpparne äro framåt förenade, ligger en liten, spetsig kroppsdel, som
för sin retlighets skull kallas kittlare (clitoris). Han [sic] liknar i smått fullkomligt
manslemmen, utom det, att han icke är genomborrad.”759 Efter den moderna gyne-
kologins begynnande etablering från 1860-talet och framåt betonades kvinnokrop-
pens olikhet från manskroppen allt starkare, och det blir allt svårare att föreställa sig
skildringar som P. G. Cederschjölds av likheter mellan kvinno- och manskroppen
(jfr exempelvis Anders Anderson 1863). I den bemärkelsen skulle Cederschjölds
Lärobok – med disciplinen obstetrik och gynekologi som strikt referensram – kunna
benämnas ”förvetenskaplig” (bild 39-40).760
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 Pehr Gustaf Cederschjöld, Lärobok i Vården om Qvinnans Slägtlif i synnerhet dess Fortplant-
nings-Förrättning eller Förlossningskonsten (Stockholm, 1836), 83.
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 Ibid., 78f. I orig. skrivs ”kittlare” med spärrad stil; medan ”clitoris” är kursiverat.
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 Jfr Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran

om tankestil och tankekollektiv (ty. orig. 1935; Stockholm/Stehag, 1997), 32-58, spec. 37f, om ”föridé-
er”.
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Bild 39-40. Närmare tre decennier innan den moderna gynekologins etablering publicerades
förlossningsläkaren Pehr Gustaf Cederschjölds Lärobok i Vården om Qvinnans Slägtlif i
synnerhet dess Fortplantnings-Förrättning eller Förlossningskonsten, I-III (1836-1839). 39:
Ur innehållsförteckningen till del I. 40: Ur innehållsförteckningen till del II, som inkluderade
ett ”Bihang” som förebådar gynekologin.

I Norge publicerades år 1875 militärläkaren och obstetrikern Berendt C. Ve-
delers Lærebog om Kvindens Sygdomme; i Frankrike utgavs Samuel Pozzis omfat-
tande Traité de Gynécologie clinique et opératoire (1890).761 I Tyskland
publicerades bland annat Carl Schroeders Handbuch der Krankheiten der Weibli-
chen Geschlechtsorgane (1874); och Georg Winters Lehrbuch der Gynäkologi-
schen Diagnostik (1896).762 År 1896 utgavs för första gången en svenskspråkig
handbok i gynekologi, en av Frans Westermark från tyska språket översatt och nå-
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 Berendt C. Vedeler, Lærebog om Kvindens Sygdomme (Kristiania, 1875). Vedeler tillägnade bo-
ken professor Frans Christian Faye, hans chef vid Fødselsstiftelsen och Børnehospitalet. Samuel Pozzis
Traité de Gynécologie clinique et opératoire (Paris, 1890) är mer än 1100 sidor lång.
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 Carl Schroeder, Handbuch der Krankheiten der Weiblichen Geschlechtsorgane (1874; 4:e omar-

betade upplagan, Leipzig, 1879); Georg Winter, Lehrbuch der Gynäkologischen Diagnostik (Leipzig,
1896).
    Det exemplar av Schroeders lärobok som finns på Uppsala universitetsbibliotek ger med ett stort antal
understrykningar i blyerts intryck av att ha studerats flitigt.



214

got omarbetad version av O. Schäffers Grunddrag af gynekologien.763 Enligt Wes-
termarks förord hade bokförlaget Looström & Komp givit honom i uppdrag att göra
bearbetningen. Eftersom han ansåg att en handbok i gynekologi behövdes – ”eme-
dan på vårt språk saknas ett motsvarande originalarbete och det för närvarande sy-
nes vara omöjligt att till ett något så när billigt pris erhålla ett sådant” – antog han
uppgiften.764 Han framhöll dock att verket innehållsmässigt var en aning tunt. Till
mer än halva omfånget består Grunddrag af gynekologien av en planschdel med
färglagda teckningar samt korta vidhängande förklarande texter, åtföljd av en
schematisk 200-sidig textdel, illustrerad med teckningar och indelad i fem delar:
”Bildningsfel och utvecklingshämningar”, ”Form och lägeförändringar”, ”Inflam-
mationer och näringsrubbningar”, ”Sårskador och dess följder” samt ”Nybildning-
ar”. Westermark betonade att Grunddrag af gynekologien inte skulle uppfattas som
en lärobok, utan snarare som ett slags referens för läkare och studenter ”som vilja
friska upp minnet af hvad de lärt på klinikerna och i böckerna.”765 Att detta snarare
var ett faktum än handlade om koketteri från Westermarks sida framträder tydligare
vid en jämförelse med den omfattande svenskproducerade Lärobok i gynekologi,
som utkom bara några år senare.

*
Carl David Josephsons Lärobok i gynekologi utgavs i två volymer under 1901 och
1902, samt utkom år 1922 i en andra omarbetad upplaga. (Dessförinnan hade han år
1898 publicerat en lärobok i obstetrik, Förlossningsoperationerna.766) Josephsons
Lärobok i gynekologi kan huvudsakligen uppfattas som representativ för en gemen-
sam kunskapsbas för det tidiga 1900-talets gynekologiska fält. Ett viktigt undantag
fanns dock: som vi redan sett gällde det Josephsons ställningstagande i frågan om
livmoderns så kallade lägeförändringar. I det fallet var Lärobok i gynekologi i hög
grad polemisk och snarare del av en forskningsfront än representant för en inom-
vetenskaplig konsensus.

I originalupplagan rymmer Lärobok i gynekologi 13 kapitel: det första be-
handlar den gynekologiska undersökningen, det andra diagnosen av graviditet och
det tredje menstruation och menstruationsrubbningar. Därefter följer kapitel om
sjukdomar i vulva, vagina, livmoder, äggstockar och andra organ, missbildningar,
gonorré samt tarm- och urinvägssjukdomar. I den andra upplagan från 1922 har två
nya kapitel tillkommit, nämligen om utomkvedshavandeskap och ”radioterapi”.
Härnäst ska jag kortfattat återge och diskutera Läroboken, framförallt utifrån kapit-
let om den gynekologiska undersökningen, i syfte att undersöka hur gynekologi
skildrades för blivande läkare. De för min studie centrala frågorna rör vilka patien-
terna antogs vara, hur läkaren förväntades förhålla sig till dem, samt hur ledande
företrädare för ämnet ansåg att en gynekologisk undersökning borde gå till. Om
inget annat anges är det lärobokens första upplaga som refereras.
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 O. Schäffer & Frans Westermark, Grunddrag af gynekologien: Med 173 färglagda bilder och 54
teckningar i texten (Stockholm, 1896). Det tyska originalets titel var D:r O. Schäffer’s Atlas und Grund-
riss der Gynäkologie.
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 Schäffer & Westermark, Grunddrag af gynekologien, 3.
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 Ibid.
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 Carl David Josephsons Förlossningsoperationerna (Stockholm, 1898) utkom i en andra upplaga

år 1918.
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Att känna igen patienterna

På Lärobokens första sida inskärper C. D. Josephson att det krävs väl utvecklad
praktisk färdighet för en läkare att rätt undersöka och diagnosticera en patient.
Bästa sättet för en läkarestudent att förvärva denna färdighet är att verka som assi-
stent vid en gynekologisk klinik ”för att under sakkunnig ledning öfva upp sin pal-
pationsförmåga”, det vill säga att undersöka med händerna.767 Förutom att lära
känna igen förändringar är det också viktigt att kunna ”dechiffrera palpationsfyn-
det”: att först ”skilja det normala från det patologiska” och därefter att skilja ”det i
anatomisk mening patologiska från det i klinisk mening patologiska.”768 Läkaren
behövde alltså skilja mellan anatomiska avvikelser eller varians – vilket Josephson
djärvt exemplifierade med livmoderns lägeförändringar – och vad som var i sjuk-
domsframkallande mening patologiskt. Detta, att bland det överlag mycket ”nervö-
sa sjukmaterialet”, skilja ”de gynekologiskt sjuka” från de ”inbillningssjuka” var
enligt honom en av gynekologens svåraste uppgifter.769

Som pedagogisk läroboksförfattare uppställde C. D. Josephson diverse kate-
gorier för att underlätta de blivande läkarnas identifiering av patienterna. Den första
var tredelad utifrån undersökningens resultat och omfattade ”gynekologiskt sjuka”;
patienter med mindre ”gynekologiska abnormiteter utan klinisk betydelse”; samt
patienter vars symptom inte kunde ges någon gynekologisk förklaring. De senare
utgjorde enligt honom en relativt stor grupp och kallades stundom även ”nervösa,
nevrasteniska, hysteriska”.770 Josephson ville dock inskärpa vikten av att inte alltför
snabbt avfärda patienter som ”hysteriska”: det var trots allt fullt möjligt att de led
av ännu okända sjukdomar – antingen i underlivet eller i andra delar av kroppen.
Han exemplifierade sitt resonemang med hur vanligt det tidigare varit att ge pati-
enter diagnosen ”irritabel blåsa”, vilket hade betraktats som ett nervöst symptom:
sedan läkare med cystoskopets hjälp fått möjlighet att på ett tidigt stadium diagnos-
ticera så kallade ”intramurala myom” hade den diagnosen i princip försvunnit.771

Vidare rådde Josephson läkarna att tala med patienterna. Anamnesen, det vill
säga sjukdomens förhistoria, kunde vara ett värdefullt hjälpmedel i samband med
diagnos, i synnerhet för oerfarna läkare; än viktigare var dock att patienterna bruka-
de slappna av då de fick prata. Josephson rekommenderade läkaren att låta patien-
ten ”lätta sitt hjärta och få tid att vinna lugn, innan hon underkastas den rätt
obehagliga undersökning, hvars förmenta fasor i månader, kanske i åratal hindrat
henne från att söka läkaren.”772

Det fanns några frågor som läkaren alltid måste ställa till patienten, oavsett
om det skedde före, under eller efter själva undersökningen: de handlade om civil-
stånd, eventuella barnafödslar och missfall, menstruationens art samt tidpunkten för
senaste menstruation. Josephson rekommenderade de blivande läkarna att först
ställa frågan om patienten fött barn. Detta var enligt hans erfarenhet det smidigaste
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sättet att undvika att besvära patienter ”af en viss social ställning och bildnings-
grad” – det kunde annars vara alltför ”stötande” att ställa frågor om graviditeter och
födslar om de redan svarat att de var ogifta.773 Den viktigaste av frågorna löd enligt
Josephson: ”När var senaste reglering?”774 I samband med den och dess följdfrågor
gav patienterna oftast läkaren många belysande uppgifter. Om än svaren i sig var
”mer eller mindre värdefulla” så kunde de för en uppmärksam läkare bidra till en
fortsatt kategorisering av patienten: ”Man finner snart vissa lätt igenkänneliga ty-
per”, som Josephson själv formulerade det.

Han skisserade dessa vanliga patienttyper som en språksam, en förbehållsam,
en blygsam och en motvillig.775 Den ”mycket språksamma” kvinnan hade redan
besökt många läkare och ”kan tala i oändlighet om sitt lidande och behandlar sitt
ämne med en viss lätthet som vittnar om erfarenhet och vana.” Oftast visade sig
denna typ vara ”en neurastenica eller hysterica med obetydliga eller inga genital-
symtom.”776 Med den ”förbehållsamma ogifta” var förhållandet omvänt; henne
måste läkaren lirka svaren ur. Även om hon var gravid eller tidigare hade fött barn
så förnekade hon det. Enligt Josephson var denna patienttyp oftast gravid eller hade
gonorré; och om inte så var fallet hade hon sannolikt ”dåligt samvete och är rädd att
hafva blifvit smittad vid nyligen utförd coitus eller ett misslyckat deflorationsför-
sök.”777 För den tredje ”blygsamma” typen var en gynekologisk undersökning så
motbjudande och blygsamhetssårande att hon helst alls inte gick med på den. Jo-
sephson urskiljde en snarlik fjärde typ, ”den motvilliga”. Till skillnad från den förra
genuint blygsamma patienten berodde den här kvinnotypens motvillighet på att hon
försökte dölja något; oftast hade hon sänts till undersökning av familj eller hus-
bondsfolk. Patienter av båda de senare slagen krävde en skicklig läkare: ”Det är
ofta en ganska stor konst att på ett humant sätt tilltvinga sig en undersökning under
dessa olika förhållanden”, menade Josephson, men ”[m]ed någon erfarenhet lotsar
man sig säkert fram mellan dessa olika skär.”778 I vissa fall kunde gynekologen ge-
nom sjukdomsberättelsen utesluta behov av en gynekologisk undersökning, men
vanligen – om symptomen tydde på ”genitallidande” – borde en undersökning
genomföras. De enda undantag som Josephson möjligen kunde tänka sig att göra
gällde ”yngre virgines”.779 I de fallen fick läkaren emellertid inte ordinera någon
behandling – men om tillståndet därefter skulle förvärras var ansvaret patientens.

Åter till den enligt Josephson belysande frågan om när patienten senast hade
sin menstruation: ”Afsiktligt eller oafsiktligt missleder patienten stundom läkaren”,
hävdade han.780 Många patienter observerade vare sig menstruationer eller flytning-
ar och kunde därför inte ge läkaren något rättvisande besked, medan andra enligt
honom förfor direkt bedrägligt:
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Ogifta kvinnor gifva ibland veterligen oriktiga uppgifter härom för att en
oförsiktig undersökning skall framkalla abort [missfall] eller kanske oftare af
obenägenhet att erkänna ett felsteg. Af samma skäl förneka de också möjlig-
heten af graviditet, oaktadt de veta, att deras uppgift i nästa ögonblick veder-
lägges af undersökningen.781

I samband med frågan om senaste menstruation gällde det att läkaren var uppmärk-
sam på patientens svar. Josephson låter det vara underförstått att inte mer än ett
fåtal patienter kunde anses vara genuint sedesamma och blygsamma. Men om än
läkaren oftast inte kunde sätta tilltro till svarens vederhäftighet kunde de ändå hjäl-
pa honom att definiera patientens typ med avseende på om hon var oavsiktligt eller
avsiktligt vilseledande: var patienten enbart ovederhäftig och subjektiv, eller var
hon oärlig och lögnaktig? Ovederhäftighet kunde bestå i att kvinnor pratade om
sådant som gynekologen fann ovidkommande eller att de exempelvis inte kunde
ange den tid som förflöt mellan menstruationerna. Oärlighet tycks mestadel ha in-
neburit avsiktliga försök att dölja ”felsteg” eller ett förment osedligt leverne, det vill
säga utomäktenskaplig sexuell aktivitet eller framkallande av missfall.

Tvivelaktiga kvinnor, komplikationer och sexualiserat våld

I andra delar av läroboken berör Josephson kortfattat olika aspekter av terapeutiska
komplikationer, ”felsteg”, sexuella missförhållanden och vad jag uppfattar som
sexualiserat våld. En del av avsnittet om ”Främmande kroppar i vagina” torde kun-
na passa in i samtliga kategorier, om än Josephson framförallt tycks hänföra det till
”felstegen”. Liknande rapporter förekom något så när frekvent även i exempelvis
Hygiea – det fanns en tradition inom läkarvetenskapen att notera och på olika sätt
bevara diverse avvikande företeelser likväl som preparat från människokroppar.
Fascinationen för det udda och avvikande tycks ha varit en självklar ingrediens i
läkarvetenskapen liksom inom övriga vetenskaper. Josephsons utläggning i ämnet
skiljer sig inte från andras annat än att han möjligen behandlade det mer sakligt och
utförligt än de flesta kollegor.

Josephson delade in de ”främmande kropparna” i två grupper, de som införts
av läkare och de som införts av ”patienten eller andra”. När det gällde föremål som
införts av läkare handlade det om olika former av pessarier, och de hade då tera-
peutiskt syfte. Övriga föremål karakteriserade Josephson som införda ”i masturba-
toriskt syfte eller för att framkalla kriminel abort.”782

Även de terapeutiska föremålen – det vill säga pessarier införda av läkare för
att fixera livmoderns läge – besvärade eller skadade ofta de kvinnor som bar dem.
Vissa tidiga modeller hade enligt Josephson varit rent fördärvliga, exempelvis de
fjärilsformade så kallade Zwanck-Schillings pessarier (bild 22). De hade orsakat
sårbildning på vagina samt fistlar, det vill säga abnorma öppningar eller kanaler till
urinblåsa och ändtarm. Men även modernare och säkrare pessarier, som de Hart-
gummipessarier som Josephson rekommenderade, behövde tas ut och rengöras med
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fyra till sex månaders intervall. Förutom att skava och irritera riskerade pessarier
som låg inne för länge även att växa fast i vagina. Josephson förmedlade några råd
till de blivande läkarna om hur de skulle gå till väga för att med hjälp av glödande
så kallade termokauter (glödgad kniv) och avbitare avlägsna fastvuxna pessarier.783

Om den andra gruppen föremål – alltså de som införts i vagina av en person
som saknade läkarlegitimation – skrev Josephson att det ofta dröjde länge innan de
började växa fast och framkalla symptom som sårbildning och vaginit, det vill säga
inflammationer. ”Blygsel och äfven ovetenhet om förhållandet hindra patienten
länge att söka hjälp”, slöt Josephson.784 Han räknade nogsamt upp föremål som på-
träffats i kvinnors vaginor: ”pomadburkar, flaskor, delar af ljusstakar, barntrumpe-
ter, trådrullar, piphufvuden, matskedar, hårnålar, saxfodral etc. införda af
sinnessjuka eller i masturbatoriskt syfte.”785 Josephson fortsatte uppräkningen med
föremål som använts i syfte att framkalla missfall: ”hårnålar, sonder, katetrar, järn-
tenar”.786 Han nämnde också träbitar och tallkottar – de senare särskilt svåra att av-
lägsna – som införda i utslag av vad han benämnde ”sexuel abnormitet eller af
elakhet”.787 Åtminstone det sistnämnda tycks handla om vad som idag benämns
sexualiserat våld.

*
Efter avsnittet om ”främmande kroppar i vagina” ägnade Josephson det närmast
följande åt skador i vagina som uppstått genom någon form av våld. Han urskiljde
två typer av trauman: den ena typen, orsakad av fall grensle,var sällsynt även om
Josephson hade sett rapporter om fall mot exempelvis högafflar eller staket.788 Den
andra typen, som han benämnde ”coitusskador” (det vill säga penetrationsskador
som uppkommit i samband med samlag) var betydligt vanligare. Enligt Josephsons
sätt att uttrycka sig uppstod dessa penetrationsskador ”vid ett missförhållande mel-
lan de kvinnliga och manliga genitalia”.789 Han exemplifierade med sexuella över-
grepp på minderåriga flickor och våldsamma samlag där den kvinnliga parten hade
”missbildade och bristfälligt utbildade” könsorgan.790 Liknande skador hade också
rapporterats i samband med våldtäkter och bröllopsnätter,

då mannen eller båda parterna varit berusade. Äfven utan dylika moment har
vid coitus i sittande ställning dylika skador uppkommit. Tvifvelaktigt är dock
i många fall om icke manipulationer med fingret eller hårda aflånga föremål
som träpinnar o. d. varit den egentliga anledningen, om också sedan penis
ytterligare vidgat såret. Naturligtvis äro vederbörandes uppgifter i dylika fall
högst opålitliga.791
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Vad Josephson i detta sammanhang åsyftade som ”tvivelaktigt” eller ”opålitligt” är
inte alldeles klart. Tvivlade han på att en man i samband med våldtäkt eller
våldsamt sexuellt umgänge verkligen kunde orsaka så stora skador på en kvinnas
underliv utan tillhjälp av andra redskap än sin erigerade penis? Eller var det den
kvinnliga patientens uppgifter han betvivlade? Det senare alternativet ter sig mest
rimligt. Vid sidan av eventuell berusning gällde tvivlen förmodligen uppgifter om
civilstånd och (sexual)moraliserande frågor om vandel, det vill säga patientens
ovillighet alternativt villighet i samband med att hon tillfogades skadorna.

Dessa frågetecken leder tillbaka till de patienttyper Josephson skisserade i lä-
robokens första kapitel, till ”den förbehållsamma ogifta” och ”den motvilliga”, som
sökte att dölja fakta inför läkare, familj eller husbondsfolk. Enligt min förståelse
avsåg Josephson att varna blivande läkare för att sätta allt för stor tilltro till patien-
terna. Jag tror inte att detta nödvändigtvis behöver tolkas som ett utslag av misogy-
ni från hans sida: Josephson var en av tidens mest utpräglat restriktionistiska
gynekologer. Troligen rymde hans sätt att som läkare kategorisera patienter ett an-
senligt mått av pragmatism.792 Både läkare och patienter levde i en tid av sexuell
dubbelmoral, som i synnerhet var svårhanterlig för kvinnor. Kvinnor kunde onekli-
gen ha mycket goda anledningar att vara förtegna om sitt sexualliv. Det tycks också
som om det för många kvinnor var extra känsligt att tala med samt låta sig undersö-
kas av manliga läkare. För detta talar den patientanströmning och den stora popula-
ritet som genast mötte den läkarmottagning som Karolina Widerström, Sveriges
första kvinnliga läkare, öppnade i Stockholm år 1889. (Detta kommer vi att se när-
mare på i del II.)
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Den gynekologiska undersökningen

I Läroboken gav C. D. Josephson en utförlig beskrivning av hur själva den gyne-
kologiska undersökningen borde gå till. Nedan följer ett kortfattat referat inklusive
ett antal citat i syfte att närmare åskådliggöra undersökningsprocessen.

*
Om undersökningen inte skedde på klinik utan i patientens hem kunde den försiggå
på en soffa eller säng. Josephson rekommenderade dock en hög bädd eftersom det
gav läkaren en bättre arbetsställning:

Som undersökningsbädd kan man lämpligast begagna ett simpelt bord täckt
med en filt. Patienten lägges på ryggen med benen böjda i knän och höfter
och fötterna ställda på nedre ändan af bordskifvan. Hufvudet och öfre delen
af ryggen höjes med en snedkudde. Snörlifvet är aftaget, klädningslifvet upp-
knäppt, alla band om lifvet lösta, så att kläderna kunna dragas nedåt och lin-
net uppåt, så att hela buken är åtkomlig för palpation utan att patienten
onöddigtvis blottas. Efter en hastig inspektion af buken, aktgifvande på dess
allmänna form, om utvidgade vener eller striae [bristningar] förefinnes, före-
tages en allmänt orienterande palpation af buken, som afgör om det finnes
någon utifrån kännbar tumör.793

Han betonade att om än buken och underlivet skulle vara tillgängliga för undersök-
ning skulle patienten inte blottas mer än nödvändigt.

På plats på bädden skulle läkaren först göra en så kallad yttre undersökning av
patienten. Josephson beskrev noggrant och steg för steg hur njurar och bukvägg
skulle palperas.794 Efter att kortfattat ha dryftat så kallad perkussion, som innebar att
läkaren knackade på den undersökta kroppsytan för att utifrån det ljud som uppkom
bedöma förekomst av vätska och eventuella tumörer, övergick han till förberedel-
serna inför den så kallade inre undersökningen. De yttre genitalierna skulle grans-
kas, bland annat skulle läkaren undersöka eventuell förekomst av sår och
kondylom.795

Den inre undersökningen skulle helst vara ”kombinerad” eller ”bimanuell”
och göras på hela bäckenet med båda händerna (bild 41). Den gick ut på att:

den inre handen [läkarens] stöder och lyfter upp organen mot den yttre, som
genom bukväggen palperar dem från alla sidor. Endast på detta sätt är det
möjligt att få en klar uppfattning af dessa organs läge, storlek, form, konsi-
stens och rörlighet.796

Josephson betonade vikten av att läkaren var försiktig och skonsam: om patienten
hade ”bibehållen hymen” (var oskuld) eller var extra smärtkänslig rekommenderade
han att denne använde sig av ett istället för två fingrar i vagina; alternativt ersatte
den vaginala undersökningen med en rektal, det vill säga undersökning genom
ändtarmen.797
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Bild 41. Bimanuell gynekologisk undersökning (ur Pozzi).

Den undersökande läkaren kunde antingen sitta på bäddens vänstra kant eller
på en stol vid sidan om den. Därefter skulle han införa vänster hand

mellan patientens lår eller bekvämare mellan hennes vänstra lår och perine-
um. De utsträckta pek- och långfingrarna eller endast förra med vaselin ins-
mordt, föras mot perineum och föras in i vulva, följande bakre väggen, ring-
och lillfingret hållas lätt böjda eller utsträckt abducerade från de förut nämn-
da fingrarna, i förra fallet trycka fjärde och femte fingrets knogar in i perine-
um [bäckenbotten] och tillåta så ett högre inträngande med de palperande
fingrarna, i senare ligga de utsträckta i analvecket, och perineum fattas såle-
des gaffelformigt af fjärde och tredje (eller tredje och andra) fingret. Det för-
ra är således i allmänhet bättre såsom tillåtande ett djupare inträngande, men
något smärtsammare. Genom att låta patienten själf höja bäckenet från bäd-
den eller skjuta en kudde under hennes säte, underlättar man högst betydligt
ett djupare inträngande.798

Med den inre handen skulle läkaren därefter bedöma form, storlek och riktning på
vaginalväggar, modertapp och modermun; om livmodern hade bakåtläge kunde
även äggstockarna kännas.799 Samtidigt skulle läkaren genom långsamma tryck-
ningar med den yttre handen undersöka patientens bukvägg. Det var viktigt att pati-
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enten var så avspänd som möjligt under tiden. Josephson rekommenderade läkaren
att uppmana patienten att andas lugnt; att prata med henne och komplettera sjuk-
domshistorien var också ett sätt att dra hennes uppmärksamhet från den ofta obe-
hagliga undersökningen.800 Efter en fortsatt beskrivning av hur läkaren skulle
genomsöka organen med sina båda händerna följde en beskrivning av ”det normala
palpationsfyndet”, det vill säga vad gynekologen fann i normalfallet.801

*
I samband med undersökningen behövdes vanligen även instrument. Josephson
räknade upp haktång, två sorters specula, sond, depressor, korntång och skarp slev
(bild 42-44) Exempelvis kunde läkaren använda en så kallad haktång för att dra ned
livmodern mot vulva; varpå tången överläts till en assistent medan läkaren genom-
förde den inre undersökningen. Den relativt vanliga uterinsonden som användes för
att mäta livmoderhålans längd avrådde Josephson emellertid från. Den behövdes
enligt honom inte annat än undantagsvis, i samband med misstänkta livmodertumö-
rer.802

Bild 42. Illustration som visar ett kvinnligt underliv i genomskärning som fond till de instru-
ment som används i samband med operation av livmodern utförd genom vaginan (ur Pozzi).
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Bild 43-44. Gynekologiska instrument, bland annat en spruta att injicera vätska med i livmo-
dern samt polyptänger (ur Pozzi).
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Så kallade specula användes för att ge läkaren bättre överblick i samband med
undersökningen, helst med hjälp från en assistent. Till en patient i ryggläge rekom-
menderade Josephson rörspeculum; till en patient i sidoläge ett Sims speculum.
Josephson gav en detaljerad beskrivning av hur en undersökning i sidoläge skulle
utföras:

Sidoläget intages så att patienten, sedan hon ställt sig med vänster sida mot
bordets nedre ända och lyft upp kläderna på vänster sida, sätter sig på bordet.
Hon lägger sig så ned på vänster sida, fallande öfver på bröstet, med vänster
arm på ryggen, benen böjda i trubbig vinkel mot bålen, det vänstra, undre
mer utsträckt, det öfre-högra, mera böjdt. Då man nu lyfter upp den öfre,
högra klinkan [skinkan], blir vulva tillgänglig och man inför ett Sims specu-
lum af passande storlek. Biträdet öfvertager såväl speculum som klinkan, och
sedan undersökaren med depressorn tryckt undan främre vaginalväggen är
portio synlig och fattas med haktång eller spetsig hake. Undersökaren håller
nu fast den fattade cervix med ena handen och har den andra ledig för nödiga
manipulationer, såsom torkning, sondering, införande af portör eller slef.803

Om biträde saknades kunde läkaren möjligen låta patienten hålla upp skinkan med
sin högra hand, medan läkaren själv höll speculum med vänster och förde haktång-
en bakåt med höger.804

I en del fall krävde undersökningen vissa former av ingrepp. Josephson redo-
gjorde för provskrapning och dilatation. I samband med oregelbundna blödningar
skulle prover tas från livmoderns slemhinna med hjälp av en så kallad skarp slev,
varpå de undersöktes i mikroskop. Där många läkare förordade en grundlig skrap-
ning av hela livmoderslemhinnan ansåg Josephson att det åtminstone inledningsvis
räckte med en enklare provskrapning.805 Josephson förhöll sig även tämligen av-
vaktande till diagnostisk dilatation, det vill säga mekanisk utvidgning av livmoder-
halsen. Dilatationen kunde utföras ”hastigt” eller ”långsamt”, och den så kallat
hastiga dilatationen antingen ”blodigt” eller ”oblodigt”. Alla dilatationerna (kirur-
giska eller utförda med olika typer av stift) var emellertid både smärtsamma och
riskabla och den restriktionistiskt inriktade Josephson rekommenderade om möjligt
andra diagnostiska metoder.806 (bild 15-19, 41-46)
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Bild 45-46. Carl David Josephsons Lärobok i gynekologi publicerades 1901-02. 45: Den
brittiske gynekologen Lawson Taits operation mot framfall (exakt samma bild hade tidigare
publicerats i Pozzi). 46: Livmodern har opererats bort genom vagina, såret sys (båda ur Lä-
robok i gynekologi).
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Kvinnokön, klass och äktenskap

Vid sidan av de ovan antydda kvinnotyperna (den språksamma, den förbehållsam-
ma, den blygsamma och den motvilliga) gjorde C. D. Josephson även andra urskilj-
ningar och generaliseringar. Den mest centrala handlade om klass, åtföljd av
civilstånd.

Josephson hade funnit skillnader mellan kroppskonstitutionen hos arbetarklas-
sens kvinnor å ena sidan och borgerskapets och adelns kvinnor å den andra. Skill-
naderna framträdde enligt honom tydligast i samband med kvinnors fysiologiskt
mest känsliga tillstånd, det vill säga vid menstruation, graviditet och barnsäng. En-
ligt Josephson kunde ”den kroppsarbetande klassens kvinnor fullfölja sitt vanliga
arbete under regleringen utan skada, medan den bättre situerade anses böra iakttaga
en viss försiktighet.”807 Han förklarade det dels med att arbetarkvinnor till skillnad
från de välsituerade var ”tränade för arbete”, dels med att det ”’arbete’” – han satte
arbete inom citationstecken – som välsituerade kvinnor utförde vanligen bestod av
”omåttligt våldsamma och ihållande rörelser (sport eller dans), som ofta innebära
en, både i förhållande till vederbörandes krafter och äfven absolut häftigare kropps-
lig ansträngning än den normalt arbetandes vanliga sysselsättning.”808 Josephson
tillade att måttlig rörelse i samband med menstruation inte var farligt för någondera
gruppen, däremot att samlag kunde vara det.

Josephson betonade patientens ”sociala ställning” som en viktig faktor att
iaktta även då gynekologen i samband med exempelvis inflammationer på äggleda-
re och äggstockar valde om han skulle operera, och i så fall vilken typ av kirurgiskt
ingrepp som skulle göras. Som Josephson formulerade saken hade ett ’kritiklöst
kastrerande’ stundtals ersatts med förment ”’konserverande’ operationer”. Enligt
hans mening var dessa ofta ”skenoperationer”809: patienten blev steril samtidigt som
risken för komplikationer var större än efter radikaloperationer, varför radikalope-
rationer ofta kunde vara att föredra:

Man brukar skarpt framhålla patientens sociala ställning som utslagsgifvan-
de. För den arbetande klassens kvinnor är det svårare att sköta sig, omöjligt
att tillräckligt länge iakttaga stillhet i hemmet och svårt att – ett för dem nöd-
vändigt villkor – tillräckligt länge vistas på sjukhuset. Men vi hafva från de
härvarande gynekologiska klinikerna en mycket stor erfarenhet, om möjlig-
heten att genomföra en konservativ behandling och mycket vackra resultat af
densamma. Man måste också betänka att en kvinna sällan dör af sin salpingo-
oophorit [äggledar- och äggstocksinflammation] och att en frånvaro från
hemmet på några månader, med alla dess olägenheter, dock är att föredraga
framför en ständig frånvaro genom till operationen sig anslutande död.810

Lärobokens näst kortaste kapitel bär rubriken ”Gonorré hos kvinnan”.811 Dess an-
språkslösa omfång är värt att påpeka med tanke på den relativt stora del som gonor-
                                                            

807
 Ibid., 308.

808
 Ibid. I samband med bättre situerade kvinnor skriver Josephson ”arbete” inom citationstecken.

809
 Ibid., 314.

810
 Ibid.

811
 Kapitlet ”Gonorré hos kvinnan” fyller 10 sidor, att jämföra med det kortaste, ”Tarmsjukdomar.

Coccygodyni”, som omfattar 7 sidor.
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ré menades ha i kvinnors underlivssjukdomar. Detta faktum hade emellertid inte
uppmärksammats på allvar innan den tysk-amerikanske läkaren Emile Noeggerath
publicerade en studie år 1872; därefter påvisades gonokocken först år 1879.812 C. D.
Josephson uppgav att sterilitet i två fall av tre berodde på gonorré, liksom att 12%
av de gynekologiskt sjuka var smittade.813

Den främsta anledningen till den ringa uppmärksamhet som gynekologin gav
gonorré och andra könssjukdomar torde emellertid återfinnas i det inomvetenskap-
liga gränsdragningsarbetet mellan de medicinska specialområdena, i detta fall i för-
hållande till syfilidologin. På 1860-talet hade en e. o. professur inrättats i ämnet vid
Karolinska Institutet, som sedan 1867 var förenad med överläkartjänsten vid Stock-
holms stads och läns kurhus.814 När Josephson skrev sin lärobok innehade Edvard
Welander – känd förespråkare av den reglerade prostitutionen – den e. o. professu-
ren i syfilidologi.815 Könssjukdomar förknippades ofta med prostitution och i för-
längningen med syfilidologi (bild 47-48).
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 Ibid., 364.
813

 Ibid., 366.
814

 En e. o. professur i syfilidologi förklarades inrättad genom ett kungligt brev 26 april 1861; våren
1867 bestämdes att e. o. professuren skulle vara förenad med överläkartjänst vid Stockholms stads och
läns kurhus. Platsen ledigförklarad, 31 dec. 1869 utnämndes Ernst Ödmansson till e. o. professor. I sam-
band med sin pension 1896 efterträddes han av Edvard Welander. Se Edvard Welander, ”Syfilidologiska
kliniken”, Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia, ed. F Lennmalm (Stockholm, 1910), vol. 3,
418-423.
    Enligt Nordisk familjebok (1918), användes ordet syfilidologi, det vill säga ”läran om syfilis”, ofta om
”de smittsamma könssjukdomarna i allmänhet.” Några decennier in på 1900-talet ändrades ämnets namn
till venerologi.

815
 År 1908 blev professuren i syfilidologi ordinarie.

Bild 47-48. Lidande och skamsna unga kvinnor uppvisar syfilitiska sår på dessa planscher.
UUB.
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Att könssjukdomar förknippades med prostituerade kvinnor fick som praktisk
konsekvens att disciplinerna fördelade patientkategorier mellan sig: hårdraget kan
man säga att prostituerade eller ”fallna” kvinnor främst behandlades av syfilidolo-
ger; ”ärbara” kvinnor av gynekologer. Åtminstone tycks detta vara fallet i den di-
plomatiska teori som Josephson – implicit – ger uttryck för i läroboken. Med
utgångspunkt i ”Gonorrén i äktenskapet”, som en av kapitlets underrubriker lyder,
tar han sig an ämnet. Redan på följande sida, i samband med förebyggande åtgärder
mot gonorréns spridning, kommer han in på klassrelaterade frågor, däribland pro-
stitution. Underförstått skisseras spridningen enligt flödeschemat: fallen kvinna
smittar den gynekologiska patientens make som i sin tur smittar den ärbara patien-
ten:

En verksam profylax mot denna folksjukdom måste bestå i möjligaste in-
skränkning af den illegitima kohabitationen, och då detta blott till en viss
gräns är genomförbart, i ungdomens upplysande om gonorréns faror, försik-
tighet (bruk af kondong vid eller 2% lapisinstillation i urethra för mannen,
vaginalsköljning med sublimatlösning för kvinnan genast efter coitus med
misstänkt person), öfvervakande af sig prostituerande kvinnor men äfven af
möjligen smittobärande män (militären). Reglementeringen af prostitutionen
torde icke kunna afvaras, om den ock icke har samma betydelse som skydd
mot gonorré som mot syfilis och chancre. Tyvärr stöter den noggranna bakte-
riologiska diagnosen likasom en tillräckligt lång internering af smittade kvin-
nor på oöfvervinneliga praktiska svårigheter, och öfvervakandet af de flesta
smittospridande subjekt, manliga som kvinnliga, på ändå större.816

Begränsning av ”illegitim kohabitation”, det vill säga utomäktenskaplig samlevnad,
ofta även kallad ”stockholmsäktenskap”, sexualupplysning för ungdomen, regle-
menterad prostitution – i likhet med åtskilliga läkarkollegor ansåg Josephson att
dessa punkter sammanfattade de mest effektiva åtgärderna mot gonorréns och andra
könssjukdomars spridning. Uppfattningen att prostituerade kvinnor bar huvudan-
svaret för spridningen av könssjukdomar var gängse; i reglementeringssystemet
förenades köns- och klasspolitik.817 (I nästa del återkommer jag till läkare som op-
ponerade sig mot reglementerad prostitution.)

*
Gonorré och dess följder inskrevs alltså som ett ’äktenskapligt problem’ i gyneko-
login; vaginism som ett annat.818 Med vaginism avsågs ett kramptillstånd i vagina
som enligt Jospehson kunde uppstå ”vid försök att införa penis, fingret eller något
instrument”. Oftast förekom det enligt honom hos nygifta kvinnor, ”på grund af
svårigheten för den oerfarne mannen att utföra coitus.”819 Vaginism förvärrades av
gonorré, men en viktig faktor var psykisk: om kvinnan tidigare erfarit svår smärta
fruktar hon den, varpå denna fruktan i sin tur kunde utlösa en ”krampreflex”.820 Det
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 Josephson, Lärobok i gynekologi, 367, kursiv i orig.
    Som tidigare nämnts belyste von Mickwitz år 1886 detta problem i novellen ”Mässling”. Se ”Mäss-
ling” samt Neys förord till antologin Synd.
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 Lennartsson, Malaria urbana, 55-59.
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 Josephson, Lärobok i gynekologi, 364-367 (gonorré), 45ff (vaginism).

819
 Ibid., 45.

820
 Ibid., 46.
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kunde därför även vara svårt att undersöka patienten, i svårare fall behövde patien-
ten först sövas.

Till vaginismens följder räknade Josephson i undantagsfallen sterilitet. Långt
vanligare var dock att den gav upphov till äktenskapliga problem:

det psykiska kan hos nervöst anlagda [kvinnliga] individer spela en så stor
roll att redan innan coitus blifvit försökt, fruktan för det obekanta kan fram-
kalla krampen och hindra hvarje sexuelt närmande mellan makarna.821

Josephson gav ett antal förslag på behandlingsmetoder. Om vaginismen hade ”pal-
pabla” och därmed fysiska orsaker kunde exempelvis ett kirurgiskt snitt i mödoms-
hinnan komma i fråga, alternativt olika typer av vidgning av vulva.822

Om orsakerna uteslutande var psykiska förordade Josephson ”allmänt
stärkande hygienisk behandling” liksom ”suggestiv” dito samt ”temporär skilsmäs-
sa från mannen”.823 Han ställde sig dock tveksam till prognosen i dessa fall. Efter-
som förlossning enligt honom var den mest effektiva boten mot vaginism och
graviditet föregås av samlag vore den mest effektiva boten att ”möjliggöra coitus”.
Detta ’möjliggörande’ kunde omfatta två eller tre delar: ”en kraftig morfininjek-
tion” samt insmörjning av penis med vaselin; det förstnämnda rimligen för kvinnan,
det andra för mannen. Enbart det tredje delmomentet angavs subjektspecifikt: ”Vid
för långt fram belägen vulva underlättas coitus, om patienten därvid lägger en kud-
de under ländkotorna; vid för långt bakåt belägen lägges kudde under sacrum.”824

Den gifta kvinnans sexuella tillgänglighet för sin make kan därmed sägas ha ingått i
gynekologens uppgifter – om detta än krävde narkos och kniv eller morfin och va-
selin.

(I lärobokens andra upplaga från 1922 har rekomendationen om morfininjek-
tion borttagits och ersatts med följande två meningar: ”I flertalet fall är den egentli-
ga orsaken [till vaginism] tafatthet hos mannen vid koitusförsök. Ett probat medel
[medel värt att pröva] är att låta hustrun manuellt införa penis i sin vagina.”825)

Sammanfattningsvis kan man säga att den skicklige manliga läkare som Jo-
sephson frammanar i Lärobok i gynekologi var vetenskapligt rationell och besatt en
vältränad klinisk blick. Denne läkare diagnosticerade sin patient med hjälp av såväl
bedömning och kategorisering av kvinnotyp som av palpation i samband med både
yttre och inre undersökning; därefter valde han rätt behandling och omsatte den i
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 Ibid.
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 Antingen kunde s. k. dilatation forcée eller s. k. graderad dilatation utföras, det senare med hjälp
av rörspecula som fick ligga inne mellan en och tre timmar. Lärobok i gynekologi (Stockholm, 1901),
46.
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 Ibid., 46f.

824
 Ibid., 47. Jfr med O. Schäffer, som menade att vaginism i värsta fall kunde leda till psykos. Han

rekommenderade att mödomshinnan opererades bort, eventuellt kombinerat med en ”våldsam uttänj-
ning” av slidmynningen (alltså en s. k. dilatation forcée, som även Josephson rekommenderade), samt
”det regelrätta utförandet af samlaget och det skyndsamma inträdandet af hafvandeskap”. Masturbation
var enligt Schäffer en vanlig bakomliggande orsak till vaginism, varför det var viktigt att patienten inte
utsattes för några sinnliga retelser. Förutom äktenskapliga samlag, graviditet och barnavård rekommen-
derades arbete i syfte att hindra patienten från potentiell sinnliga faror som romanläsning, teaterbesök
och baler. Grunddrag af gynekologien (1896), 111f.

825
 Josephson, Lärobok i gynekologi (1922), 44.
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praktiken. Något hårdraget kan man säga att där de kvinnliga patienterna förvänta-
des bringa sjukdom, ovederhäftighet, lögn och kaos förväntades (de oftast manliga)
gynekologerna bringa kontroll, ordning, objektivitet och vetenskaplighet. Detta
överensstämde gott med den moderna medicinens kliniska ideal.

Svenska Läkaresällskapets sektion för obstetrik och gynekologi
Under 1800-talets sista decennier och 1900-talets första år ökade antalet medlem-
mar i Svenska Läkaresällskapet stadigt. Enligt Frithiof Lennmalms historik räknade
sällskapet år 1872 286 svenska medlemmar, varav drygt hälften i stockholmsområ-
det, därtill tre hedersledamöter och 191 utländska ledamöter.826 Att allt fler ledamö-
ter närvarade vid de långa sammankomsterna blev snart ett praktiskt problem.
Läkaresällskapets sessionssal i det så kallade Wennerska huset var dimensionerad
för cirka 30 personer, men kring mitten av 1800-talet blev det vanligt att uppemot
40 – 50 personer närvarade. Läkaresällskapet löste den akuta trångboddheten ge-
nom att under en tioårsperiod, med start 1867, hyra militärsällskapets lokal på
Malmskillnadsgatan vid Brunkebergstorg.827 Med det större utrymmet kunde antalet
deltagare vid sammankomsterna öka ytterligare, vilket Lennmalm exemplifierade
med att hela 69 ledamöter hade röstat i 1870 års sekreterarval.828 När Läkaresällska-
pet år 1879 slutligen kunde flytta tillbaka till det egna huset, som byggts om och
moderniserats, hade det försetts med en samlingssal som ledigt rymde 125 perso-
ner.829 Vid invigningen av de nya lokalerna framförde professor Anders Anderson
dikten ”Vårt nya hem”, med huset refererat i femininum. Vers nummer två löd:

Vår flock, som dragit husvill kring
Och här och der stämt möte,
Hon kallar mangrant nu till ting
i ljust och vidgat sköte:
I dag, som seden är i nord,
På hemskomstöl hon bjuder,
Med gästfrihet, förut ej spord,
Hon samlar oss kring fyllda bord,
Och välkomstbägarn sjuder.830

Men det skulle bara dröja ett par decennier innan lokalerna åter blev för trånga för
det alltjämt växande läkaresällskapet. Som även sällskapets ekonomi stärkts kunde
man år 1902 köpa en tomt på Klara Östra Kyrkogatan 10 i centrala Stockholm. Där
byggdes ett nytt hus, ritat av den framstående nationalromantiske arkitekten Carl
Westman. Den tidstypiska byggnaden, som hyser Svenska Läkaresällskapet än
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 Lennmalm, Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908, 338. Fördelningen mellan Stock-
holmsområdet och övriga landet tedde sig 147 för de förra och 139 för de senare.
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 Ibid., 329f, 332, 345ff, 404f.
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 Ibid., 338.
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 Ibid., 385-390. Enligt Lennmalm hade det senare hänt att salen rymt ända upp till 180 personer, då

dock under ”fruktansvärd” trängsel.
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 Anders Anderson, ”Vårt nya hem”, citerad efter Lennmalm, Svenska Läkaresällskapets historia
1808-1908, 391; 404f. Den nya belysningen var gasdriven; år 1892 byttes den till elektrisk. Dessförinnan
hade telefon installerats år 1886. Lennmalm, 392.
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idag, stod färdigt hösten 1906.831 Två år därefter, hösten 1908, räknade sällskapet
884 svenska och 122 utländska ledmöter. Antalet närvarande ledamöter vid sam-
mankomsterna varierade nu mellan 125 och 225.832 En påtaglig konsekvens av
sammankomsternas storlek var att man trots mötenas längd saknade tid att närmare
diskutera vetenskapliga specialfrågor. För det var inte enbart antalet medlemmar
som hade ökat – så hade också antalet läkarvetenskapliga specialområden gjort.

*
Den 11 oktober 1904 publicerade Svenska Läkaresällskapets förhandlingar ett till-
kännagivande om att en sektion hade bildats för läkare som var specialintresserade
av obstetrik och gynekologi:

Behofvet af en dylik sammanslutning mellan utöfvarna af samma discipliner
har på senare tider gjort sig allt starkare gällande. Den tid, som vid Svenska
Läkaresällskapets allmänna sammankomster kan tillmätas hvarje särskild
vetenskapsgren, är för kort för att kunna tillfredsställande tillgodose det allt-
jämt växande specialintresset, så mycket mer som Läkaresällskapet i följd af
sin storartade utveckling mer och mer måste ägna sina sammankomster åt ut-
redningen af viktiga medicinska spörsmål af mera allmän natur samt åt sina
egna ökade administrativa angelägenheter.833

Att gå samman i specialinriktade underavdelningar eller ämnessektioner var dock
inte okontroversiellt. I synnerhet äldre medlemmar uppfattade det som en negativ
splittring av läkarvetenskapen, men den relativt nya disciplinen obstetrik och gyne-
kologi hade redan blivit tillräckligt väletablerad och statusfylld för att trots ett visst
motstånd genomdriva sina idéer.834 Den 6 december 1904 biföll Svenska Läkaresäll-
skapet obstetrisk-gynekologiska sällskapets anhållan om att bilda en egen sektion;835

den 17 januari 1905 godkände läkaresällskapet dess stadgar.836

Betydelsen av nybildningen stod snart klar för läkarna. Blott tre år senare
skrev Lennmalm i sin historik över Svenska Läkaresällskapet att ”det var en lyck-
ligt funnen tanke af obstetrikens och gynekologiens målsmän att låta denna sam-
manslutning ske inom Sällskapets ram och att i sina stadgar angifva, att de arbetade
i Sällskapets intresse.” Han tillade: ”Under nästa tidsskede har utvecklingen fortfa-
rande gått i samma riktning, i det att en del nya sektioner bildats”.837 Vid denna tid-
punkt hade ytterligare sju ämnessektioner bildats: för medicinhistoria; öron-, näs-
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 Lennmalm, Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908, 451-461.
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 Ibid., 463. Dessutom hade SLS 12 svenska och 21 utländska hedersledamöter.
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 ”Skrivelse från Obstetrisk-gynekologiska sällskapet till Svenska Läkaresällskapet”, SLS, 1904,
257-260; cit. 257. Se Svenska läkaresällskapets svar på skrivelsen i SLS, 1904, 303f.

834
 Jfr diskussion i SLS, 1907, 212-221.

835
 ”Angående bildandet af en obstetrisk gynekologisk sektion af Svenska Läkaresällskapets klass för

kirurgi, obstetrik och gynekologi”, SLS, 1904, 303f.
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 SLS, 1905, 19; Lennmalm, Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908, 394.
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 Lennmalm, Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908, 394.
    Jfr SLS, 1907, 221, där Läkaresällskapet i samband med votering om sektionernas stadgar beslutade
”att endast godkänna arbetsordningar för stadgar, som i afseende på medlemskap äro organiserade såsom
den obstetriska sektionen.”
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och halssjukdomar; kirurgi; anatomi, fysiologi och patologi; läkemedelslära; hygi-
en; samt för psykiatri och neurologi.838

*
Mauritz Salin, e. o. professor vid Karolinska Institutet, hade tagit initiativ till sam-
manslutningen av obstetriker och gynekologer vars första konstituerande möte hölls
den 15 april 1904. Under sektionens första år deltog förutom den ordförande Salin i
bokstavsordning även Erik Ahlström, Edvard Alin, Emil Bovin, Olof H:son Forsell,
Hjalmar Forssner, Karl Archibald Granström, Carl David Josephson, Per Erik Lind-
ström, Fritz Netzler, Ada Nilsson, Ellen Sandelin, Mårten Sondén, Hugo Toll, Frans
Westermark och Karolina Widerström.839 Senare, i samband med sektionens 50-
årsjubileum, tecknade den dåvarande ordföranden Per Wetterdal dess möten som
kamratliga och familjeliknande, om än med en tydlig patriarkal hierarki:

Under de trenne första decennierna samlades sektionens medlemmar kring ett
bord, där ordföranden och sekreteraren satt vid ena kortändan, omgiven av de
äldsta medlemmarna. Vid den andra kortändan såg man merendels Alin, om-
given av de yngsta och blygaste. Från denna position strödde Alin sina torra,
något ironiska, oöverträffade repliker till uppbyggelse för alla.

Efter den vetenskapliga undfägnaden serverades regelbundet supé. Här-
under vidtog en kamratlig samvaro, som i hög grad svetsade medlemmarna
samman till en stor familj. Såväl medicinska som mer allmänna frågor dis-
kuterades, och goda historier bidrog att höja stämningen.840

Wetterdal har påpekat att läkaresällskapets medlemmar titulerade varandra med
”herr, fru eller fröken”, medan den obstetrisk-gynekologiska sektionen tydligare
markerade rang genom att titulera talare ”professor, doktor eller någon gång med.
kand.”841 Som Wetterdal påpekat kan man därmed lätt följa sektionsmedlemmarmas
befordringsgång. Vid det konstituerande mötet var det professorerna Salin och
Westermark som talade först: Salin öppnade mötet och uppmanade till val av ordfö-
rande, varpå Westermark föreslog honom. Doktor Hjalmar Forssner, som år 1917
skulle komma att bli professor i obstetrik och gynekologi vid KI, utsågs till sekrete-
rare. Slutligen tillsattes en kommitté som skulle arbeta fram förslag till stadgar; i
den ingick förutom de redan omnämnda även docent Edvard Alin, som år 1911 blev
professor vid KI även han.842

Vid nästa möte, som hölls i Svenska Läkaresällskapets lokaler den 27 maj,
deltog flera för obstetrik och gynekologi intresserade läkare, inalles 13 personer. I
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 Lennmalm, Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908, 463. Om bildandet av sektioner för
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enligt honom att medlemsantalet blev för stort, vilket bröt den tidigare intima prägeln.
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stället för Hjalmar Forssner agerade doktor Ellen Sandelin t. f. sekreterare. Övriga
namngivna deltagare var vid sidan av den självskrivne Salin doktor C. D. Joseph-
son, som år 1909 skulle bli professor i obstetrik och gynekologi i Uppsala, profes-
sor Mårten Sondén, samt Hjalmar Forssner, som valdes till sekreterare för det
kommande året. Fortsättningsvis hölls ett möte i månaden. Vid det tredje mötet,
som hölls den 30 september 1904, höll Josephson sektionens första föredrag, som
handlade om ”3 fall af totalexstirpation på grund af starka blödningar af ovanliga
anledningar”. Därefter yttrade sig doktorerna Edvard Alin och Ada Nilsson samt
professorerna Salin och Sondén. Doktor Alin visade dessutom upp ett preparat av
ett cyklopiskt foster (ett foster med ett enda öga) och Josephson ett nytt pessari-
um.843

Det fjärde mötet, 28 oktober, gav bland annat upphov till en lång diskussion
om ett ritningsförslag till ett nytt barnbördshus som professor Westermark visade;
denna gång dök doktorerna Hugo Tolls och Emil Bovins namn för första gången
upp i protokollet. I samband med sektionens femte möte den 25 november höll
Emil Bovin föredrag om en så kallad plexusskada i samband med förlossning; pro-
fessor Sondén om ”Aborten [missfallet] och dess behandling af barnmorskor”; me-
dan professor Salin och doktorerna Erik Ahlström och Josephson redovisade olika
fall samt preparat. Josephson visade dels ”ett ovanligt litet ägg” samt ”ett fall af
missbildning af yttre genitalia, hvilka föranledt förvexling af könet.”844 Denna typ
av förevisningar av preparat – och inte minst av fall med tvetydiga eller missbildade
genitalier – förekom ofta vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster, och kom
framgent att utgöra ett återkommande inslag även inom sektionen för obstetrik och
gynekologi.

I samband med den sjätte sammankomsten, den 19 december 1904, fortsatte
man bland annat att diskutera stadgar.845 Denna gång hördes enligt protokollet tre
nya stämmor yttra sig, nämligen doktorerna Karl Archibald Granström, Karolina
Widerström och Per Erik Lindström. Vid följande möte, den 27 januari 1905, höll
doktor Granström föredrag om två fall av hyperemesis gravidarum som han be-
handlat med hypnos; han demonstrerade också en så kallad axeldragningstång.846

Sammanträdet därpå, det åttonde i ordningen som hölls den 24 februari 1905, höll
doktor Karolina Widerström ett föredrag om ”prolapsens mucosa urethræ”; varpå
doktorerna Josephson och Netzler föredrog respektive demonstrerade var sitt fall.847

Under hösten 1905 yttrade sig ”dr Ullman” med anledning av ett föredrag hållet av
Hjalmar Forssner; troligtvis var detta Carl Magnus Ullman, obstetriker och gyne-
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 Ibid., 25 november 1904. Erik O. M. Ahlström (f. 1877) erhöll sin med. lic. 1905, disputerade
1909 och blev 1910 docent i obstetrik och gynekologi vid KI. År 1919 blev han professor samt överläka-
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1907, 32ff.
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kolog i Göteborg, 1893 promoverad till medicine hedersdoktor vid Lunds universi-
tet.848

År 1906 började man inom obstetriska-gynekologiska sektionen att diskutera
tryckning av protokollen. Om än kortare referat eller meddelanden trycktes i SLS
dröjde det till arbetsåret 1908-09 innan de i mer utförlig form, som sektionens för-
handlingar, började att publiceras i Hygiea.849 (Därefter dröjde det alltså till år 1921
innan Acta Gynecologica Scandinavica startades, år 1925 ombildad till Acta Ob-
stetricia et Gynecologica Scandinavica.850)

*
Bland de aktiva deltagarna i första årets möten utmärkte sig framförallt professorer
och blivande professorer – de akademiskt verksamma läkarna var minst sagt tongi-
vande. Som redan nämnts var eller blev Salin, Westermark, Sondén, Forssner, Jo-
sephson, Bovin, Ahlström och Alin professorer; H:son Forsell och Netzler var
respektive blev medicine doktorer; medan Lindström så småningom blev medicine
hedersdoktor vid KI. Bland de tidigt aktiva manliga medlemarna i obstetrisk-
gynekologiska sektionen tycks bara en enda inte ha avancerat vidare i de akademis-
ka graderna: det var den göteborgsbördige men i Stockholm verksamme medicine
licentiaten Karl Archibald Granström.851 Vänder vi oss specifikt till sektionens tidi-
ga kvinnliga medlemmar, som även räknas till Sveriges allra första kvinnliga läka-
re, hade emellertid ingen av dem högre examen än medicine licentiat (sent i livet, år
1933, skulle dock Karolina Widerström komma att utnämnas till medicine heders-
doktor vid KI). Denna skillnad gentemot de manliga kollegorna till trots tog de
kvinnliga kvinnoläkarna alltså tidigt plats i obstetrikernas och gynekologernas nya
forum. Vid det nionde mötet, den 24 mars 1905, höll Ada Nilsson sitt första före-
drag; vid det femtonde den 26 januari 1906 sitt andra. I samband med det senare,
som handlade om menstruation, yttrade sig bland andra Alma Sundquist. Karolina
Widerström höll sitt andra respektive tredje föredrag vid tionde samt fjortonde mö-
tet; 28 april 24 november 1905.852 Den 31 maj 1913 presenterade Nilsson en något
större studie, som bemöttes nedlåtande.853
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Därmed kan man alltså grovt urskilja två grupperingar av sektionsmedlemmar
som ytterligare understryker den patriarkala professionella strukturen: dels de man-
liga, akademiskt karriärinriktade gynekologerna, som utgjorde den största gruppen;
dels de kvinnliga gynekologerna, som förutom kortare förordnanden som amanuen-
ser framförallt verkade som privatpraktiker. De verkade emellertid också ofta kvin-
nopolitiskt, vilket jag återkommer till i del II, Kvinnliga läkare och kvinnoläkare.

Gynekologins lärosäten
Jargongen vid både läkaresällskapets och sektionens sammankomster växlade som
vi sett mellan värme och kyla, mellan hård kritik och beröm, mellan kamratskap
och antagonism. Hierarkin var tydlig och strider mellan skilda ställningstaganden
och inriktningar fördes både horisontellt och riktat nedåt. Framförallt Karolinska
Institutet var berömt för sina hårda tag, ett karaktäristiskt drag som av tradition om-
huldats. I det följande avsnittet ska jag summariskt presentera miljöer samt ämnes-
företrädare i gynekologi från 1900-talets första fjärdedel.

Karolinska Institutet

Det statusfyllda Karolinska Institutets forsknings- och ledningsstil har i många
sammanhang karaktäriserats som utpräglat heroisk samt aggressivt konkurrensin-
riktad: att ta plats i toppen av dess hierarki var en specifikt maskulin bedrift, möjlig
endast för ett fåtal män. Denna hårdraget maskuliniserade miljö skildras bland an-
nat i Israel Holmgrens (1871-1961) och Folke Henschens (1881-1977) memoarer.
Båda nämner stridande falanger inom lärarkollegiet; båda att förhållandet ofta var
kyligt mellan professorerna i de fall då det fanns två professorer inom samma ämne.

Folke Henschen, som blev medlem av KI:s lärarkollegium i samband med att
han tillträdde som professor i patologi år 1920, sade sig snart ha märkt att:

många stridiga viljor gjorde sig gällande inom Kollegiet och att en stor del av
dess medlemmar var fördelade på två ungefär lika stora partier, under det att
en del intog en skenbart fristående ställning. Inom de dubblerade professu-
rerna var det ej ovanligt att finna ämnets båda företrädare i olika läger.854

Huvudsakligen bestod det första ”lägret” vid denna tid av pediatrikerna Isak Jundell
och Wilhelm Wernstedt; Alfred Pettersson, professor i allmän hälsovårdslära; ”de
tre Holmgrenarna”, det vill säga bröderna Israel och Gunnar, medicinare respektive
öron-, näs- och halsläkare, samt kusinen Emil, histolog; venerologen och dermato-
logen Johan Almkvist; samt ortoped-kirurgen Patrik Haglund.855 Hit anslöt sig ofta

                                                                                                                                   
1214, 1360-1382. Vid sidan av Nilsson höll följande deltagare föredrag: prof. K. A. Walter, prof. Edvard
Alin (Alin höll två föredrag), prof. Elis Essen-Möller, dr. Ingolf Lönnberg, dr. W. Forssell, dr. Hj. Forss-
ner, dr. C. Mannheimer, dr. Emil Bovin, dr. Per Neuman, dr. A. Hansson, dr. L. Lindquist (två föredrag),
samt dr. O. Forselius (föredrag tillsammans med L. Lindquist).
    Endometrit var en inflammation i livmoderns slemhinna. Det tillstånd som idag benämns endometrit
orsakas av bakterier, exempelvis chlamydia eller gonokocker, och behandlas enligt Nationalencyklope-
din (Höganäs, 1991) med antibiotika.
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Henschen själv. Det andra lägret inkluderade fysiologen Johan Erik ”Jöns” Johans-
son; John Sjöqvist, medicinsk kemi; farmakologen Carl Gustaf Santesson; anato-
men Erik Müller; rättsmedicinaren Gunnar Hedrén; röntgendiagnostikern Gösta
Forssell; obstetrikern och gynekologen Hjalmar Forssner samt medicinaren Christi-
an Jacobæus.856 Inom den senare gruppen fanns enligt Henschen ytterligare en
gruppbildning, nämligen ”de starka karlar” som stundom kallades ”’Förnamnsklub-
ben’”: Hjalmar, Erik, Gunnar och Gösta (med efternamnen Forssner, Müller, Hed-
rén och Forssell).857

Israel Holmgren exemplifierade det kyliga förhållandet mellan två professorer
i samma ämne med det som rådde mellan gynekologerna Wilhelm Netzel och Mau-
ritz Salin. Att Holmgren själv tog parti för den ordinarie professor Netzel framför
den extra ordinarie Salin framgår tydligt. Han karaktäriserade Netzel som å ena
sidan sträv sluten och sarkastisk, å den andra självrannsakande, ärlig och rättrådig.
Salin var enligt Israel Holmgren rikt gift,

en magnifik herre, klen vetenskapsman men berömd praktiker. Han var en
ståtlig gestalt och hade stort inflytande i lärarkollegiet.…Netzel talade aldrig
om Salin annat än som ”den andre”. Aldrig namnet. Spänningen mellan dem
torde ha haft drottning Sophia till orsak.…Hon hade konsulterat Netzel för
något underlivslidande, jag vill minnas myoma uteri. Drottningen hade fått
lära sig att det måste opereras och fordrade detta. Netzel, som den ärliga man
han var, förklarade att det var onödigt och vägrade. Då vände sig drottningen
till Salin. Han opererade henne, vilket inbragte honom Nordstjerneorden i
briljanter.858

Holmgren inträdde i lärarkollegiet i samband med sitt tillträde av professuren i me-
dicin år 1913. Kollegiets sammanträden ägde rum i en sessionssal i KI:s huvud-
byggnad. I salens mitt stod ett bord kring vilket rektorn, greve K. A. H. Mörner,
presiderade i sällskap med de äldre och högst rankade professorerna. Övriga,
”[u]ngefär alla under 50 år fick sitta kring väggarna som panelhöns utan något bord
att ha handlingar på eller skriva på”, enligt Israel Holmgren.859 Det var inte brukligt
att de yngre medlemarna yttrade sig under sammanträdena. Holmgren uppfattade
ändå detta som en lugn period, då det inte förekom några större intriger i kollegiet.
Den största konflikten, som kretsat kring ögonläkarna Erik Johan Widmark och
Erik Wilhelm Nordenson, var redan överstånden;860 likaså den mellan medicinarna
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Salomon Henschen och Johan Gustaf Edgren; och den mellan pediatrikern Isak
Jundell och neurologen Ivar Wickman befann sig ännu i sin linda.861 Under en peri-
od utgjordes ”kollegiets mäktigaste gäng” enligt Holmgren av anatomen Erik Mül-
ler, gynekologen Hjalmar Forssner och röntgendiagnostikern Gösta Forssell.862

Lärarkollegiets sammansättning varierade emellertid, ledamöter tillkom och
avgick. Även Folke Henschen beskrev det som en tuff uppgift att sitta i lärarkolle-
giet, framförallt då det var dags att välja medicinska Nobelpristagare. Enligt honom
hade två ledamöter dött till följd av de bistra striderna enbart under hans tid i kolle-
giet, Emil Holmgren i samband med Nobelpriset 1922 och Christian Jacobæus
1937:

Det fordras icke blott dialektisk skärpa utan också en frisk fysik för att stå ut
med de starka påfrestningar, som en Nobeldiskussion i Lärarekollegiet
stundom kan medföra. Här som annorstädes slår skickliga och kalla dialekti-
ker lätt ned mindre skickliga ordfäktare, särkilt om dessa råkar vara känslo-
mässigt engagerade eller bär på sjukdomar, speciellt sådana som starkt och
påtagligt influeras av psykiska påfrestningar, diabetes och kardioskleros.
Emil Holmgren hade redan flera år tidigare haft symptom av en lätt diabetes,
som förvärrades, om det hände något som oroade eller pressade honom psy-
kiskt. Sommaren och hösten 1922 hade Holmgren arbetat med sitt utlåtande
rörande Oskar och Célie Vogts prisvärdighet för arbeten rörande centrala
nervsystemets fysiologi och patologi. Han visste också att det skulle stöta på
bestämt motstånd från den robuste Johanssons och hans anhängares sida.863

Henschen beskriver hur Holmgren blev allt oroligare, hur diabetesen förvärrades
och han fick en inflammerad böld på nacken:

Vid diskussionen i Lärarkollegiet den 12 oktober infann sig Holmgren med
ett bandage i nacken och kring halsen, jag kommer så väl ihåg, hur stelt han
bar sitt annars så rörliga huvud. Den milde, av sin övertygelse eldade Holm-
gren möttes av den kraftfullare och grövre Jöns Johansson med en motstöt för
fysiologerna Hill och Meyerhof. Den sjuke Holmgren kunde ej längre fort-
sätta diskussionen, utan reste sig och lämnade utan ett ljud Lärarkollegiet.
Det var för mig ett förfärligt ögonblick, men jag anade ej att slutet var så nära
för denne varmhjärtade, entusiastiske forskare, lärare och vän.864

Tio dagar senare avled Emil Holmgren i diabeteskoma, 56 år gammal. (Några må-
nader senare började den nya substansen insulin användas mot diabetes; 1923 belö-
nades två av forskarna bakom insulinet, Fred Banting och John Macleod, med
Nobelpriset i medicin.865)

*
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Nya studenter och underläkare skolades snart in i Karolinska Institutets homosoci-
ala miljö. Folke Henschen, som hade påbörjat sina studier 1901, beskrev stämning-
en mellan studiekamraterna på Karolinska Institutets anatomisal som ”rå och
cynisk, med sexualia i centrum”.866 Bland alla män fanns även några kvinnliga stu-
denter: ”den stadiga Gertrud Gussander, den söta Gunhild Söderbaum, den lilla
bleka Anna Clara Romanus, Gerda Kjellberg och min pepparögda syssling Hilma
Wengberg, alla ganska flärdfria i jämförelse med våra dagars [d.v.s. det sena 1950-
talets] glamour girls.”867 Henschen minns ett tillfälle då

en bred man med ett kraftigt, rött ansikte och vilt, grått hår och skägg [kom]
instultande på anatomisalen och frågade högljutt efter professor Müller. Då
Müller dröjde, inlät han sig i samtal med oss unga dissekanter, som satt mål-
lösa över hans ogenerade svada. Så kom Müller, och han tog hastigt avsked
av oss, vände sig om vid utgången och ropade: ”Adjö gossar, sup inte ihjäl er
och skaffa er inte syfilis!” Vi skrattade, men på många gjorde nog besöket ett
underligt intryck. Det var doktor Emil Kleen.868

Israel Holmgren tillbringade en tid som underläkare på Sabbatsbergs sjukhus. Han
beskrev kamratlivet där som ”mycket trevligt”: ”Underläkarna bodde i var sitt rum,
centrerade kring en matsal, där vi åt tillsammans och som vi brukade till samlings-
rum”.869 Sjukhusets apotekare åt tillsammans med dem och bjöd någon gång på
brännvin till middagen ur apotekets spritförråd. Ibland anordnades ”damtillställ-
ningar”, då ”s. k. familjeflickor” bjöds in. Holmgren försäkrade att dessa ”gick lika
städat till som vid vanliga bjudningar i familj.”870

Under sin tid vid Sabbatsberg gifte sig Israel Holmgren med göteborgskan
Olga Ahrenberg, kort därefter bytte han till en amanuenstjänst vid Serafimerlasa-
rettet. Han beskriver den vänskap som där uppstod mellan honom och underläkaren
Ernst Wikner, son till uppsalafilosofen Pontus Wikner. Holmgren och Wikner
”lekte”, ”slog varann i skallen med de tunga liggarna på expeditionsrummet som
samtidigt var laboratorium och jagade varann på flykten genom att utveckla nitrösa
gaser som snabbt fyllde laboratoriet med bruna stickande ångor så att man fick hals
över huvud rymma fältet.”871

Holmgren var medveten om att tillvaron vid KI inte alltid tedde sig lika sorg-
löst idyllisk för de kvinnor som studerade till läkare. I memoarerna beskriver han en
incident som inträffade under hans första år vid lärarkollegiet. Det gällde en kvinn-
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lig student som hade kuggats i tentamen av professor Erik Müller. Hon fann detta
orättvist och begärde att få genomgå en offentlig tentamen. Så skedde i en föreläs-
ningssal i närvaro av hela lärarkollegiet:

Mitt på golvet mellan åhörarna och professorn hade en stol ställts ut. Där satt
ensam delinkventen, en ung kvinna av tilltalande utseende. Müller framställ-
de i barsk ton ett antal frågor. Hon svarade. Om det var rätt eller inte kan jag
inte bedöma. Tentanden uthärdade detta förhör med beundransvärd fattning.
Det hela var mycket plågsamt och verkade tortyr. Inför kollegiet angav Mül-
ler sitt omdöme ungefär så här: ”Ja, ni hörde själva.” Jag antar att de allra
flesta i kollegiet lika litet som jag kunde kritiskt granska förhör och svar utan
helt enkelt krossades av Müllers auktoritativa uppträdande. Det enhälliga be-
slutet blev således: underkänd. Jag försökte ju framhålla att det skulle behö-
vas ett nervsystem av järn för att kunna göra sitt bästa under ett sådant
polisförhör men bemöttes med kallt förakt av Müller och fick intet under-
stöd.872

I de år 1959 utgivna memoarerna sade sig Israel Holmgren ha grämt sig ända sedan
1913 över att han ”av feghet” inte ingripit och att han inte låtit protokollföra sin
”avsky för hela uppträdandet”.873 I efterhand framstår onekligen miljön vid KI under
tidigt 1900-tal som patriarkal: förutom att lärarkollegiet var rent manligt – Sveriges
första kvinnliga professor i statlig tjänst, Nanna Svartz, intog sin plats i kollegiet
samt i Karolinska sjukhusets direktion först år 1938 – fanns där starkt hierarkiska
strukturer baserade på ålder, vetenskapliga meriter och inte minst olika lojalitets-
band, grundade i vänskap, släktskap eller gemensamma internpolitiska intressen.

För att ge exempel på den lilla svenska läkar- eller kulturvärlden kan nämnas
att av de ”tre holmgrenarna” var Emils kusiner Israel och Gunnar söner till den be-
römde uppsalafysiologen Frithiof Holmgren och hans maka Ann Margret, medan
Folke Henschen var son till den kände medicinprofessorn Salomon Henschen; vid
KI även han. Folke Henschen gifte sig dessutom med Signe Thiel, vars morbror
Carl David Josephson år 1912 förlöste Signes och Folkes andra barn i närvaro av
Folke och Salomon Henschen.

Professorer i obstetrik och gynekologi

Ett decennium innan han blev professor vid KI, hösten 1892, hade lantbrukarsonen
Frans Westermark (1853-1941) i konkurrens med Otto Lindfors och C. D. Joseph-
son sökt den nyinrättade professuren i obstetrik och gynekologi vid Uppsala univer-
sitet. (Denna professur tillföll som vi redan sett Lindfors.) Med ansökan bifogade
Westermark en meritförteckning där han presenterade examina, utnämningar och
övriga meriter. Dessa var typiska för vad som definierade den akademiska medici-
nens professionella kompetensideal vid denna tid och inkluderade bland annat
tjänster, utlandsresor, kongressdeltagande, undervisning och publikationer.874
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 Frans Westermark avlade mogenhetsexamen i Jönköping i juni 1875, varpå han följande höst
började studera medicin i Uppsala. Efter medicine kandidat-examen fortsatte han studierna vi KI, där
han blev medicine licentiat i maj 1883. I maj 1887 disputerade han vid KI på avhandlingen Om exstirpa-
tion af Tuba Fallopii och denna operations indikationer, varpå han promoverades vid Uppsala universi-
tet. (KI erhöll promotionsrätt först år 1906, varför de som dessförinnan disputerade vi institutet
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Den 5 december 1902 utnämndes Frans Westermark i konkurrens med Jo-
sephson och Lindfors till ordinarie professor i obstetrik och gynekologi vid Karo-
linska Institutet, överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus gynekologiska klinik samt
direktor vid allmänna barnbördshuset (bild 49).875 Sedan år 1890 var han gift med
Betzy Margaret (Maggie) Cnattingius. Paret fick tre barn, varav de två sönerna båda
blev läkare: röntgenologen Nils W. och marinläkaren Herbert W., som båda stude-
rade och disputerade vid KI.876 Detta påvisar återigen den sociala slutenheten och de
patriarkala mönstren i det förment meritokratiska professionella systemet.

Westermarks omfattande vetenskapliga författarskap var möjligen som mest
aktivt innan han tillträdde professuren vid KI. Under de 10 år som förflöt mellan
ansökningarna om professurerna i Uppsala och Stockholm publicerade han bland
annat ett tiotal artiklar i Hygiea, två i Centralblatt für Gynäkologie, en i Archiv für
Gynäkologie och en i Nordiskt medicinskt arkiv; dessutom översatte han som vi
redan sett O. Schäffers Grunddrag af gynekologien.877 Senare tillkom fler artiklar i

                                                                                                                                   
promoverades antingen vid Uppsalas eller Lunds universitet.) December 1887 utnämndes Westermark
till docent i obstetrik och gynekologi vid KI.
    Bland de förordnanden och tjänster han innehade från utbildningstiden och framåt återfinns en första
amanuenstjänst vid fysiologiska institutionen i Stockholm höstterminen 1879, tjänst som biträdande
läkare vid Mössebergs Vattenkuranstalt somrarna 1878 till 1880, liksom de senare årens förordnanden
som tillfällig överläkare och e. o. professor vid Sabbatsbergs obstetriska och gynekologiska klinik samt
som tillfällig föreståndare för Serafimerlasarettets gynekologiska klinik.
    Bland hans vetenskapliga artiklar publicerades två i Hygiea innan disputationen: ”Ett fall af tubarhaf-
vandeskap. Exstirpation efter inträffad bristning. Helsa”, Hygiea, 1885; samt ”Ett fall af salpingitis go-
norrhoica med gonokocker i exsudatet. Exstirpation. Helsa.”, Hygiea, 1886. Efter disputationen
(avhandlingen trycktes i Nordiskt Medicinskt Arkiv 1887) hade han publicerat ytterligare tre artiklar i
Hygiea: ”Ett fall af glandulärt myomatöst ovarialkystom med egendomliga myxomliknande bildningar i
peritonealhålan”, Hygiea, festband 1889 (tillsammans med patologilaboratorn G. Annell); ”Om en ny
operationsmetod mot uterusprolapsen”, Hygiea, 1892; samt ”Ett fall af interstitielt uterus myom och
hämatoporfyrinusi”, Hygiea, 1892. Han hade också publicerat ”Experimentelle Untersuchungen über die
Wehenthätigkeit des menschlichen Uterus bei der physiologischen Geburt” i Skandinavische Archiv für
Physiologie, 1892. Se ”Doc. Westermarks meritförteckning”, Sakkunniges utlåtanden angående Sökan-
dene till den lediga Professuren i Obstetrik och Gynäkologi vid Upsala Universitet, jemte vederbörandes
meritförteckningar (1893), 42ff.

875
 När företrädaren Wilhelm Netzels hade avgått med pension den sista december 1899 hade Mauritz

Salin förordats till t. f. professor och Westermark till e. o. professor; när Salin följande höst hade anhållit
om entledigande övertog Westermark förordnandet. Carl David Josephson överklagade beslutet. Se
Lennmalm, Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia, vol. 3, 164; C. D. Josephson, Handlingar
rörande tillsättandet af professuren i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Mediko-Kirurgiska Insti-
tutet utgifna af C. D. Josephson (Stockholm, 1902); samt C. D. Josephson, ”Till Karolinska Mediko-
Kirurgiska Institutets Lärarekollegium” (Stockholm, 1902).
    Om Allmänna barnbördshusets byggnadshistorik, se Frans Westermark, Allmänna barnbördshuset.
Öfversikt af dess historia och nybyggnader 1910-1912. Utgifven med anledning af barnbördshusets
inflyttning i nybyggnaderna å norra Djurgården den 4 januari 1913 af kungl. direktionen. (Stockholm,
1912).
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 Sveriges läkarehistoria (1935), 131-134.
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 Se t. ex. Frans Westermark, ”Om gonorroisk infektion inom qvinliga genitalkanalen.”, Hygiea,

1892; ”Om den sakrala metoden för exstirpation af en karcinomatös uterus”, Hygiea, 1894; ”Om vagino-
fixationen af den retroflekterade uterus”, Hygiea, 1894; ”Ett fall af implantation af ureteren i blåsan”,
Hygiea, 1895; ”Bidrag till frågan om den retroperitoneala stumpbehandlingen vid den supravaginala
uterusamputationen för uterusmyom”, Hygiea, 1897; ”Bidrag till frågan om lokal anestesi vid komplice-
rade bukoperationer. Efter ett föredrag i Svenska Läkaresällskapet 28/2 1899”, Hygiea, 1899; ”Till frå-
gan om uterusdeviationens betydelse”, Hygiea, 1900; ”Cystoceleoperation”, Hygiea, 1901; ”Om 100 fall
af supravaginal uterusexstirpation för myom”, Hygiea, 1901. I Eira publicerade Westermark ”Till ope-
rationsrapporten från den gynäkologiska afdelningen å Sabbatsbergs sjukhus för år 1900”, Eira, 1901: 8.
På tyska publicerade han ”Ein Fall von Implantation des Ureters in die Blase”, Centralblatt für Gynäko-
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Hygiea, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica och Archiv für Gynäkolo-
gie, likaså historiker över KI:s obstetrisk-gynekologiska klinik samt över Allmänna
barnbördshuset.878

Frans Westermark blev tidigt känd som en skicklig kirurg. Den yngre kolle-
gan Erik Ahlström tog i sin minnesteckning över Westermark fasta på detta och ger
samtidigt ett närmast idealtypisk skildring av en (tidig) interventionistiskt oriente-
rad gynekolog:

Westermark hade lyckan att börja sin livsgärning i en tid, då aseptikens ge-
nombrott öppnade oanade möjligheter för kirurgiska ingrepp, som det förut
varit otänkbart att med utsikt till framgång utföra, och därmed möjliggjorde
en rask utveckling inom gynekologien och obstetriken.

I denna utveckling, framförallt av den operativa gynekologien har kan
[sic] gjort betydande insatser. Hans sällsynta tekniska operativa skicklighet,
hans förmåga att snabbt tillgodogöra sig vunna erfarenheter och att skapa nya
möjligheter genom utarbetandet av nya operationsmetoder, varom åtskilliga
av hans skrifter bära vittne, gav honom snart en obestridd rangställning som
en av sitt lands bästa operatörer med ett rykte, som sträckte sig över hela lan-
det och långt utanför dess gränser. Som sådan utövade han under mer än tre
decennier en vidsträckt och välsignelsebringande verksamhet, som han fort-
satte flera år efter avskedstagandet från professuren.879

Men även om Ahlström främst tog fasta på gynekologen Westermark så berömde
han honom även som obstetriker, samt som vad som idag torde benämnas ”nätver-
kare”: Frans Westermark hade vid sidan av Salin och Forssner varit en av ämnes-
sektionens grundare; han var under ett år ordförande i Svenska Läkaresällskapet;
och han deltog i många internationella inomvetenskapliga sammanhang. Avslut-
ningsvis framhöll den forna assistenten Ahlström Westermarks betydelse som lära-
re, där ett karaktäristiskt drag var det förtroende som denne visade sina lärjungar.
Medan Westermark höll ”trådarne i sin säkra och vana hand” lärde han dem

                                                                                                                                   
logie, 1895; ”Über die Behandlung des ulcerienden Cervix-carcinoms mittels konstantener Wärme”,
Centralblatt für Gynäkologie, 1898; samt den 70 sidor långa artikeln ”Experimentelle Untersuchungen
über den Einfluss der Chloroformnarkose auf die Wehenthätigkeit des menschlichen Uterus bei der
physiologischen Geburt”, Archiv für Gynäkologie, 1900. I Festskrift tillegnad… F W Warfvinge (1894)
bidrog Westermark med uppsatsen ”Ett fall af myoma recti, simulerande ett ovarialkystom”.
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 Frans Westermark, ”Om de viktigaste gynekologiska bukoperationernas utveckling. Installations-

föreläsning”, Hygiea, 1903; ”Bidrag till frågan om peritoneal dränage” (Meddelanden från den gyn klin
vid Sabbatsbergs sjukhus), Hygiea, 1905; Westermark, Frans, ”Ett fall af uterusruptur med totalexstirpa-
tion af uterus. Hälsa.”, Hygiea, 1907; ”Om värdet af de olika operationsmetoderna vid genitalprolaps”,
Hygiea, 1911; ”Om obstetrikens ställning i Sverige vid slutet av 1600-talet samt Johan von Hoorns bety-
delse för dess utveckling. Vid med. doktorspromotionen vid KI 31/5 1913”, Hygiea, 1913; ”Bidrag till
frågan om mola hydatidosa och samtidiga luteincystor i ovarierna” (Från Sabbatsbergs sjukhus gynek.
avd.), Hygiea, 1914; minnesteckningen ”Netzel”, Hygiea, 1914; ”Ett fall av långt gången tubargravidi-
tet”, Hygiea, 1916; ”Om sterilitet hos kvinnan. Föredrag vid SLS högtidsdag 5/10 1920”, Hygiea, 1921.
Se även ”Untersuchungen über den Einfluss der lumbalen Stovain-Anästhesie aus die Wehenthätigkeit
des Menschlichen Uterus bei der physiologischen Geburt. Aus den obstetrischen Klinik in Stockholm”,
Archiv für Gynäkologie, 1909, bd 89; ”Two cases of respectively secondary and primary tubal cancer”,
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 1927; ”Obstetrisk-gynekologiska kliniken”, Karolinska
Medico-kirurgiska Institutets historia (Stockholm, 1910); samt Allmänna barnbördshuset. Öfversikt af
dess historia och nybyggnader. För uppgifter om fler arbeten av Westermark, se Sveriges läkare-historia
(1895), VII; Sveriges läkare-historia (1901), 1645f; Sveriges läkarehistoria (1935), 130f.
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 Erik Ahlström, ”Frans Westermark: Minnesteckning i Svenska Läkaresällskapet den 23 september

1941”, Hygiea/Nordisk medicin, 1941: 12: 3609.
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att stå på egna ben. På detta sätt handledde han sina lärjungar och dessa kän-
de alltid där bakom hans vänskap och faderliga välvilja. Det var detta, och ej
det förhållandet, att han tillhörde en äldre generation, som gav anledning till
det namn, han under vår assistenttid och sedan allt fortfarande bar bland oss:
”Pappa Frans” eller ”Farbror Frans”.880

*
Det enda omnämnande Folke Henschen i sina memoarer gav vare sig Mauritz Salin
eller Frans Westermark var att de var ”varandra olika i allt”.881 Den empa-
tiskt/restriktionistiskt inriktade Mauritz Salin (1851-1927), som Israel Holmgren
alltså beskrivit som ”en magnifik herre, klen vetenskapsman men berömd prakti-
ker”, blev ordinarie professor vid Karolinska Institutet då de e. o. professurerna
ombildades till ordinarie år 1909. Samma år blev han även medlem av Nobelstiftel-
sens styrelse.882

Arkitektsonen Salin var född i Dalsland och läste medikofilen vid Uppsala
universitet, varpå han fortsatte sin läkarutbildning vid Karolinska Institutet. År
1876 erhöll han medicine licentiatexamen samt läkarlegitimation; 1878 disputerade
han vid KI samt promoverades därefter till medicine doktor vid Uppsala universitet.
Under studietiden verkade Salin som underläkare inom det militära i Växjö och
Strängnäs – det var som vi redan sett relativt vanligt att gynekologer även verkade
eller verkat som militärläkare. Något senare blev Mauritz Salin t. f. amanuens i
både kirurgi och medicin vid Serafimerlasarettet. Därefter var han under nära två år
amanuens vid Allmänna barnbördshusets obstetriska klinik, följt av ett 8 månader
långt förordnande som underläkare vid Stockholms stads och läns kurhus. Enligt C.
D. Josephsons minnesteckning över Salin var det på barnbördshuset som hans in-
tresse för obstetriken och kvinnosjukdomarna väcktes.883

År 1878 förordnades Mauritz Salin till docent i obstetrik och gynekologi vid
KI samt erhöll resestipendium för en årslång studieresa till England, USA, Frankri-
ke och Tyskland, med fokus på engelsk och amerikansk gynekologi.884 I ett resebrev
från USA våren 1879 berättade Salin bland annat att han inbjudits att bese några
gynekologiska operationer vid the Women’s Hospital i Philadelphia. Vid den tiden
fanns ännu inga kvinnliga läkare i Sverige, men i utlandet verksamma kvinnliga
läkare uppmärksammades gärna i Hygiea. Enligt Salin hade de operationer som han
sett varit relativt enkla, och utförts av en ”Miss Dr Crossdal”:

De utfördes fullständigt och ganska bra af den qvinliga doktorn. På mig gjor-
de det emellertid ett obehagligt intryck att se dessa qvinnor med uppkaflade
klädningsarmar, blodiga, svänga med knivar och andra instrument. De sak-
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nade ock en god del af den kraft, som behöfves, samt syntes ej så praktiska,
som deras manliga kolleger.885

Enligt minnestecknarna C. D. Josephson, C. G. Santesson och Hjalmar Forssner
förhöll sig ”människovännen Salin” redan vid denna tidpunkt kritisk till såväl ”ope-
rativa utsvävningar” som vårdslöst ställda diagnoser.886 Salin var en omvittnat ”trä-
gen” operatör, trots det var han restriktiv med ingrepp. Josephson förklarade Salins
försiktighet med att denne ”varit med på den onda tiden”, då dödligheten till följd
av kirurgiska ingrepp var hög. Salins försiktighet, som ytterst bottnade i hans
”vördnad för livet”, hade enligt Josephson gynnat svensk gynekologi:

[Salin] anammade anti- och aseptiken med nästan religiös hänförelse, men
länge sedan de största ingrepp blivit nästan livssäkra, inskränkte han sina
operationer till det strängt nödvändiga, och medan på andra håll såsom i
Tyskland och Amerika en verklig furor operativus utvecklades inom gyne-
kologien, förblev Salin en inom vårt land återhållande kraft, som gjorde att
svallvågorna av den stora stormen nästan oskadliga återkastades från vår
kust.887

Tack vare Salins vänliga sätt och goda patientkontakt ställde sig många patienter till
förfogande för långvariga undersökningar, vilket gynnade den kliniska undervis-
ningen. Salins omfattande praktik och engagemang i undervisningen av blivande
kvinnoläkare bidrog förmodligen till hans ringa vetenskapliga författarskap, mena-
de Josephson; vilket ytterligare förstärktes av hans ”praktiska läggning” i kombina-
tion med ”föga sinne för vetenskaplig forskning”.888 En av Salins studenter skildrade
honom som lärare i ett privat brev våren 1904:

I tisdags kom jag nu äntligen in på B.B. vid Hantverkargatan. /---/ Arbetet är
mycket roligt och lärorikt. Idag var jag assistent åt prof. Salin under en svår
operation, som emellertid gick lyckligt. Salin är en utmärkt lärare och en
människovänlig läkare. En glädje är det att se hans enthusiasm och skicklig-
het. Han kan minsann få lif i den allra omöjligaste världsmedborgare, det
hjälps inte, att de streta emot, lefva skola de: de få smisk och svängas och ba-
das och värmas och afkylas, till dess de af bara förargelse ta sig till att an-
das.889

Detta skrevs alltså samma vår som Svenska Läkaresällskapets obstetrisk-
gynekologiska sektion bildades på Mauritz Salins initiativ. Per Wetterdal, som blev
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professor i ämnet vid KI år 1949 och var ämnessektionens ordförande 1948 – 1954,
karakteriserade Salin som ”en utomordentligt imponerande gestalt, som vid sekel-
skiftet representerade det förnämsta inom vår gren av läkarvetenskapen.” Wetterdal
tillade dock att Salin ”hade en särdeles praktisk läggning , medan hans litterära pro-
duktion var mindre omfattande” – ett omdöme som tycks ha varit allmänt.890

Josephsons avslutande omdöme om ”Salin som läkare” kan fungera som en
illustration av vad jag benämner restriktionisten:

Han var djupt genomträngd av sitt ansvar och ansåg sig icke ha rätt att spara
varken omtanke, tid eller krafter, då det gällde en patients intressen, han
nedlade den största möda på diagnosen, han iakttog den största noggrannhet
vid indikationsställningen, den största försiktighet vid utförandet av nödiga
ingrepp. Då han ansåg behandling av ett eller annat slag utan nytta för den
sjuka, avböjde han den bestämt, där han trodde, att livet kunde räddas trots
vidriga omständigheter, tvekade han icke att ingripa.891

Även Josephsons omdöme om Salin ”som man” är intressant, som exempel på kå-
rens utpräglade homosocialitet. Det inleds med att framhålla Salins manliga skön-
het, något som påfallande ofta påpekades (bild 50). Josephsons formulering är
närmast nationalromantisk:

Till det yttre var han en ovanligt vacker, högrest, blond, blåögd man av utta-
lat germansk typ. Av konservativ läggning hade han i allmänna och enskilda
frågor alltid en bestämd, oftast orygglig mening. Själv rätlinjig i tanke och
handling hyste han ovilja för alla avsteg från den raka vägen isynnerhet för
bakvägar. Med sina bestämda åsikter hade han stundom svårt att se det berät-
tigade även i en annan åsikt. Han var i hög grad försynt, en försynthet som
ibland närmade sig blyghet. Han hade därför en viss motvilja mot offentligt
uppträdande, och framträdde icke utan att vara väl förberedd. Hans tanke var
klar och alltid uttryck för en ovanligt stor och sund klokhet. Hans framställ-
ningsform av tanken hade en genomskinlig klarhet, som omöjliggjorde allt
missförstånd. Han var anspråkslös, välvillig, kamratlig och, ehuru en allvar-
lig, vän av ett gott och oskyldigt skämt. Trots den snabba och ihållande fram-
gång, som ständigt följt honom, var han fullkomligt fri från allt övermod.
Kortast kan han karakteriseras så: han var en gentleman.892
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*
År 1917 övertog Hjalmar Forssner (1873-1930) professuren i obstetrik och gyne-
kologi vid Karolinska Institutet efter Frans Westermark och Mauritz Salin. Den
stockholmsfödde stadsmäklarsonen hade bedrivit sina medicinska studier vid KI,
där han år 1903 erhöll medicine licentiatexamen och år 1906 doktorsexamen. I detta
och ett par ytterligare arbeten var han inriktad mot embryologi och anatomi, men
redan år 1907 utnämndes Hjalmar Forssner till docent i obstetrik och gynekologi.
År 1904 hade han gift sig med norska Carrie Holm (bild 53).893

I samband med tillträdet av professuren blev han även överläkare vid Serafi-
merlasarettets gynekologiska klinik och vid Allmänna barnbördshuset. Följande år,
1918, blev han direktor vid Allmänna barnbördshuset; mellan 1923 och 1927 var
han dessutom rektor vid KI. Forssner var också aktiv inom ämnessektionen i obste-
trik och gynekologi: han var dess förste sekreterare; mellan 1908 och 1915 var han
redaktör för förhandlingarna; och mellan 1919 och 1923 var han ordförande. År
1904 startade Allmänna svenska läkartidningen, där satt Forssner som medredaktör
mellan 1905 och 1921. Dessutom var han aktiv inom Medicinska föreningen från
sin studietid och framåt, samt var den första huvudredaktören för Acta Obstetrica et
Gynecologica Scandinavica.894

Hjalmar Forssner hade fått sin kliniska utbildning hos Frans Westermark och
Mauritz Salin på Allmänna barnbördshuset och Sabbatsbergs sjukhus gynekologis-
ka klinik och ingick i vad Folke Henschen benämnde ”förnamnsklubben” i KI:s
lärarkollegium tillsammans med Erik Müller, Gunnar Hedrén och Gösta Forssell.
Minnesteckningarna över Forssner uttrycker uppskattning över hans ”synnerligen
imponerande livsverk”895 och saknad efter ”en av den medicinska undervisningens
stormän”.896 Medicinalstyrelsens generaldirektör Nils Hellström hyllade Forssner
både som vetenskapsman, klinisk lärare, sjukhusadministratör, rektor vid KI samt
medlem av Stockholms hälsovårdsmyndighet: en ”läkaregärning kan näppeligen
spänna över större fält.” Därtill prisade generaldirektören Forssners ”djupa sociala
medkänsla och manliga humanitet”.897 Samtliga påminde också om Forssners strid-
barhet: Forssner var orädd ”att sjunga ut sin mening” och kunde besitta ett visst
”övermod” (Bovin); han var ”självrådig” (Hellström); kritiskt lagd och besatt stor

                                                                                                                                   
Rossander, ”Carl Gustaf Santesson”, Hygiea, 1886, 106.
    Om betydligt tidigare men dock snarlika skildringar av homosocialitet samt mäns beskrivningar av
andra mäns manlighet, jfr Staberg, Att skapa en ny man, spec. kapitlen ”Homosociala nätverk” och ”In-
tima journaler”, 55-117.
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1930”, Hygiea, 1930, 666f; samt Hjalmar Forssner, Om de kongenitala tarm- och oesophagusatresiernas
patologiska anatomi och ætiologi jämte en studie öfver digestionskanalens tidigaste utveckling (Stock-
holm, 1906). Avhandlingen hade publicerats i Nordiskt medicinskt arkiv 1905.
    Som redan nämnts hade Erik Ahlström blivit docent i obstetrik och gynekologi vid KI 1910. År 1919
blev han professor samt överläkare på barnbördsavdelningen vid Sabbatsbergs sjukhus samt på Allmän-
na barnbördshuset; 1930 blev han huvudredaktör för Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
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ningen, 1930, 957-961; Sam. Clason, Medicinska föreningens tidskrift, 1930, 195ff; samt Sveriges läka-
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logisk skärpa, använde ibland ”något ’kraftiga’ uttryck” och var ”en boren ledare”
som gick ”sina egna vägar” men därför även fick ”många motståndare” (Ahlström);
hans ”oerhörda snabbhet i tanken” innebar att ”han tänkte fortare än motståndaren”
och ibland verkade ”diktatoriskt” (Clason).898 Två år efter Forssners bortgång fast-
slår Sveriges läkarehistoria att han intagit en särställning bland sin generations lä-
kare:

Hans mångsidiga intressen, lysande begåvning och oerhörda arbetsförmåga,
samt den typ av kraft- och härskarnatur, som var honom egen, gjorde att han
redan tidigt vann en position av ledare, som han under lång tid obestridd be-
höll. Hans insatser blevo stora och betydelsefulla och det på många skilda
områden.899

Av dessa och liknande omdömen kan man sluta att Forssner hade en stark person-
lighet och påverkade människor i sin omgivning, och man anar att han kunde vara
mycket kontroversiell. Det var han också – kanske i synnerhet under sina tio sista
levnadsår. Under denna period engagerade han sig dels i frågor kring abort (1920)
och sterilisering (1930);900 samt – vilket tycks ha varit det mest svårsmälta – kritise-
rade sjukvården och läkarkåren för vad han uppfattade som ”missförhållanden”
(1927).901 I det följande ska vi se närmare på det inlägg han gjorde i abortfrågan i
november 1920, samt kort följa hans fortsatta verksamhet på området abort och
sterilisering.
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ka föreningens tidskrift, 1930, 195ff.
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”Sterilisationsproblemet i Skandinavien med några reflektioner av en praktiker”, Nordisk medicinsk
tidskrift, 1930, 161-167.
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Bild 49-54. Maktens män – professorer i svensk gynekologi. 49 (uppe t.v.): Frans Wester-
mark (1853-1941). 50 (uppe t.h.): Carl David Josephson (1858-1939). 51 (mitten t.v.): Mau-
ritz Salin (1851-1927). 52 (mitten t.h.): John Olow (1883-1948). 53 (nedan t.v.): Hjalmar
Forssner. 54 (nedan t.h.): Elis Essen-Möller (1870-1956).
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Hjalmar Forssners patos

Hjalmar Forssner hade sedan 1918 varit medlem av Medicinalstyrelsens vetenskap-
liga råd. Mot bakgrund att han var god vän med ännu en medlem i rådet, den tidiga-
re omnämnde rättsmedicinaren Gunnar Hedrén som år 1901 hade disputerat på
avhandlingen Om fosterfördrivning från rättsmedicinsk synpunkt: särskilt med hän-
syn till svenska förhållande och svensk lagstiftning, och att Forssner i sin läkargär-
ning kom i kontakt med fall av ”abortus provocatus” är det knappast förvånande att
han år 1920 tog upp abortfrågan till diskussion i läkaresällskapet. Vid denna tid
omfattade begreppet abort både missfall och avsiktlig fosterfördrivning; det senare
illegalt. Diskussioner om att ändra den svenska lagstiftningen kring fosterfördriv-
ning fördes bland annat i Medicinalstyrelsen, där Forssner och Hedrén fått i upp-
drag att utreda frågan.902 Nyligen hade Forssner hållit föredrag om ämnet i
Stockholms juristförening; hans lundensiske kollega docent John Olow hade gjort
detsamma inför Lunds läkaresällskap.903

Forssner fastslog dels att illegal fosterfördrivning var vanligt förekommande,
dels att den hade negativa konsekvenser för både samhället och för kvinnorna och
deras familjer. Nativitetstalen hade blivit allt lägre i Sverige, i synnerhet i Stock-
holm; det var relativt vanligt att kvinnor i sviterna efter ingreppen drabbades av
barnsängsfeber med dödlig utgång, varigenom många barn blev moderlösa. Det
fanns också en risk att de smittade andra barnaföderskor på vårdavdelningarna. Un-
der år 1920 hade 11 kvinnor enbart på allmänna barnbördshuset avlidit; hur många
som överlevt trots svåra infektioner kände Forssner inte till.904 Det var därför viktigt
att från samhällets sida bemöta dessa missförhållanden.

År 1864 hade det tidigare dödsstraffet för fosterfördrivning mildrats till mel-
lan två och sex års straffarbete för såväl kvinnan som abortören; år 1890 hade mi-
nimistraffet sänkts till den år 1920 aktuella nivån, nämligen ett års straffarbete.905

Forssner refererade kort tre av de fyra aktuella paragraferna i strafflagen, § 26, 27
och 28, som behandlade fosterfördrivning.906 Han ansåg att straffsatsen för den gra-
vida kvinna som fördrev sitt foster var för hög. De flesta av de många patienter han
mött efter att en (försökt) fosterfördrivning hade enligt hans bedömning ”handlat i
en sinnesstämning, som gjort dem avsevärt mindre ansvariga än de annars skulle
varit.”907 Både läkarna och övriga samhället borde enligt Hjalmar Forssner ”göra
mycket mer för att hjälpa kvinnorna än man, sorgligt att säga, i allmänhet gör. De
äro i en svår belägenhet, men sällan så svår som de själva föreställa sig. Om de få

                                                            
902

 Hjalmar Forssner, ”Läkarens erfarenhet angående fosterfördrivning och lagstiftningen mot den-
samma. Diskussion”, SLS, 1920, 282-316. Fredrik Block omnämner utredningen under diskussionen,
ibid., 309.

903
 Lunds läkaresällskaps sammanträde den 26 oktober 1920 ägnades exklusivt åt abortfrågan. John

Olow talade ”Om havandeskapets avbrytande i de tidigare månaderna ur obstetrisk synpunkt”, Lunds
läkareförenings förhandlingar, 1920-21, 21-39. Se även ansnittet om Olow längre fram i detta kapitel.

904
 Forssner, ”Läkarens erfarenhet angående fosterfördrivning”, SLS, 1920, 283-289.

905
 Elgán, Genus och politik, 71-76; Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet: RFSUs tidiga historia (He-

demora, 2002), 27f.
906

 Forssner, ”Läkarens erfarenhet angående fosterfördrivning ”, SLS, 1920, 290f.
907

 Ibid., 291f.



249

en hjälpande hand i rätta ögonblicket, ljusnar det.”908 Forssner såg betydligt stränga-
re på ”förövarna”, det vill säga de illegala abortörerna. Om än vissa handlade ”av
ideella skäl” så drevs majoriteten av vinningslystnad – snikenhet drev dem att
”plundra dessa stackars kvinnor på ett skamlöst sätt.”909

Vid sidan av det ”illegitima avbrytandet” av graviditeten fanns emellertid
även ett som var legitimt, om än inte formellt erkänt av strafflagens § 26. Hjalmar
Forssner avsåg här den medicinskt indikerade aborten, utförd av läkare. Enligt
rättspraxis straffades inte läkare för denna typ av aborter – men det fanns heller
inget juridiskt skydd för dem. Forssner ansåg det vara av vikt att vissa bestämelser
infördes – exempelvis i Läkareinstruktionen – för att reglera verksamheten till
skydd för både enskilda läkare och läkarkårens rykte. Hans förslag innebar att en
abort skulle utföras först efter samråd av två läkare, samt att den efteråt skulle rap-
porteras in till medicinalstyrelsen.910

Det kunde dock finnas fall där andra än rent medicinska faktorer enligt Hjal-
mar Forssner rättfärdigade abort. Dessa var inte erkända i svensk lag. Forssners
första exempel gällde kvinnor som blivit gravida till följd av våldtäkt:

Kan det strida mot någon människas rättskänsla, att en sådan kvinna befrias
från ansvaret för ett barn, som under sådana förhållanden blivit till? Jag har
svårt att tänka mig det. För egen del tvekar jag ej ett ögonblick att godkänna
en sådan indikation som moraliskt berättigad.911

Även i andra fall kunde olika sociala omständigheter motivera abort, ansåg Hjalmar
Forssner. Han hade själv stått inför fall där:

den förtvivlan, som framställt begäran om framkallande av missfall, har synts
mig så berättigad och så aktningsbjudande, därför att den faktiskt har bottnat
i ansvarskänsla, att jag för min del mycket önskat att kunna gå kvinnans öns-
kan till mötes. Det har varit i sådana fall – de ha nästan alltid tillhört klassen
av utsläpade mödrar – där ansvarskänslan gällt en arbetsbörda så oerhörd, att
det har synts kvinnan, och jag måste säga också mig, som om den ej vidare
skulle kunna ökas, ifall det skulle vara henne möjligt att bära den.912

Men hur skulle samhället bäst hantera dessa fall? Problemen var två. För det första
ansåg Forssner, trots sin medkänsla med de kvinnor som befann sig i dylika situa-
tioner, att ”ett avbrytande [av havandeskapet]” inte löste problemen. Eftersom orsa-
kerna, ”sociala och familjära”, ändå kvarstod fanns risken att en läkare kunde
tvingas utföra den ena aborten efter den andra på samma kvinna.

Preventivmedel framställdes heller inte som någon lösning. (Genom den så
kallade preventivlagen som gällde i Sverige mellan 1910 och 1938 var det förbjudet
både att upplysa om och förevisa preventivmedel, om än tillåtet att sälja respektive
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använda dem.913) Det återstående alternativet var emellertid drastiskt, nämligen ste-
rilisering. De sociala omständigheter som försvårade graviditeter och ett gott föräld-
raskap kunde förändras – men en sterilisering var beständig. Forssners andra
reservation gällde vem som skulle avgöra när indikationerna gjorde en abort (och
möjligen även sterilisering) berättigad. Hans föreslag innebar att en komitté skulle
tillsättas för att handha dessa viktiga beslut.

I diskussionen som följde på Hjalmar Forssners föredrag yttrade sig bland
andra Gunnar Hedrén, som anförde ytterligare en möjlig social indikation för att
godkänna abort, nämligen då den gravida kvinnan var minderårig.914 Även den spe-
ciellt inbjudne vänstersocialistiske riksdagsmannen Carl Lindhagen, medicinalrådet
Fredrik Block samt läkarna Ivan Bratt och Waldemar Gårdlund yttrade sig. Till sist
beslöts att frågan skulle överföras till ämnessektionerna för obstetrik och gynekolo-
gi samt statsmedicin.915

År 1921 reviderades abortlagen. Med undantag för ett fåtal aborter som var
medicinskt indikerade då fara förelåg för kvinnans liv var abort fortfarande förbju-
det. Straffsatsen sänktes emellertid. Kvinnor som gjort abort kunde dömas till fäng-
else i mellan en månad och två år; en medhjälpare aningen hårdare, till mellan sex
månader och två år. För försök till abort varierade straffsatsen mellan böter och sex
månaders fängelse.916 Som bland andra idéhistorikern Lena Lennerhed visat möttes
många av tidens sexualreformatörer kring krav på preventivmedel, preventivme-
delslagens avskaffande samt den än mer kontroversiella frågan om kvinnors rätt till
abort på medicinska, sociala och emellanåt även på rashygieniska grunder.917

*
Under 1920- och 30-talet diskuterades också sterilisering och ett eventuellt behov
av en steriliseringslag. Under några år i början av 1920-talet hade den berömda
norskfödda sexualreformatören Elise ”Ottar” Ottesen-Jensen propagerat för rätt till
frivillig sterilisering, i främsta hand avsedd för ”sinnesslöa” och epileptiker. Hon
tänkte sig att steriliseringen skulle släppas fri, att någon lagstiftning kring den inte
behövdes.918 (Så skulle emellertid inte komma att ske förrän år 1975. När lagstift-
ningen som godkände sterilisering trädde i kraft år 1935 – senare skärptes den yt-
terligare år 1941 – tillät den sterilisering utan samtycke i samband med
”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten”.919)
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I sina memoarer Livet skrev drar sig Elise Ottesen-Jensen till minnes hur hon
någon gång under 1920-talet (troligen omkring 1926-27) uppmanats till att besöka
en läkares privatmottagning på Sturegatan i Stockholm. På mottagningen möttes
hon av ”en liten, satt ljus man i vit rock.”920 Mannen presenterade sig genom att
säga ”Jag skulle vilja vara professor Forssner för er”. Det var, skriver Elise Ottesen-
Jensen fyra decennier senare, ”som en bit av himlen plötsligt fallit ned på jorden.”921

Vad som enligt Ottesen-Jensen hände var att Hjalmar Forssner ställde sig och
sitt kunnande till hennes förfogande i samband med den hjälp hon gav kvinnor i
form av aborter och önskade steriliseringar. Hjalmar Forssner tycks ha tröttnat på
att slitas mellan sitt personligt upplevda läkarkall och den samtida lagstiftningen.
Enligt Ottesen-Jensen hade deras första samtal handlat ”[o]m människor och lagar
och om våra skyldigheter mot bådadera. Men mest om de konflikter vi då kunde
komma i och vilken styrka som krävdes för att ta ansvar.”922

Officiellt, i en artikel publicerad i Nordisk medicinsk tidskrift, sade sig Hjal-
mar Forssner ha utfört 37 steriliseringar, varav 9 på ”sinnesslöa” mellan åren 1927
och 1929. I 13 av de 15 fall där sterilisering utförts på grund av kroppslig sjukdom
hade det gjorts i kombination med abort, då patienterna varit gravida. I resterande
22 fall hade indikationerna varit blandat medicinska och sociala. Samtliga fall hade
enligt honom utförts i överensstämmelse med rådande svensk lag.923 Han exemplifi-
erade med några som kunde räknas som rent medicinskt indikerade, samt sådana
som var både medicinskt och socialt indikerade. Ett av de förstnämnda löd:

En 41-årig IX-para [kvinna som fött nio barn] hade i flera år haft inkompen-
sationssymptom [hjärtsvikt]. Vid partus i juni 1926 hade hon hotande sådana
symptom, men överlevde. Efter partus [förlossning] blev hjärtat oftare in-
kompenserat än förut och därför gjordes påföljande år tubarresektion [äggle-
darna avskars].924

Men, tillade Forssner, även i fall som detta spelade kvinnans sociala förhållanden
in. En kvinna som kunde ”leva helt för att vårda sitt sjuka hjärta” löpte inte alls
samma fara i samband med en graviditet som en kvinna som ”måste måste leva för
att sköta en stor familj.”925 Bland hans exempel på fall med blandade indikationer
fanns följande:

En 35-årig X-para [kvinna som fött 10 barn] var lantarbetarhustru, och man-
nen var oduglig och supig, varför hon måste ansvara för hela hemmet. Hen-
nes matmoder, som jag väl kände, berättade, att kvinnan hittills genom ett
otroligt arbete lyckats fylla sin tunga uppgift, men att nu började hennes
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krafter tryta, varför hon hemställde, om ej en sterilisation här vore befogad.
Jag instämde utan tvekan och gjorde tubarresektion per vaginam.926

I de senare exemplen var de sociala indikationerna åtföljda av medicinska, menade
Forssner: sociala missförhållanden – framförallt fattigdom, trångboddhet samt
”oförmåga att reglera sitt sexualliv och dess följder” – riskerade kvinnors hälsa och
arbetsförmåga. ”Att förekomma detta är en medicinsk uppgift”, hävdade han och
tillade att skillnaden var hårfin mellan att operera på medicinsk-sociala grunder
(som hjärtfel) och på social-medicinska grunder (utslitna kvinnor).927

Elise Ottesen-Jensen uppfattade sig och Hjalmar Forssner som varandra olika
i mycket:

Han var egentligen konservativ, jag radikal, men vi förstod varandra, re-
spekterade varandra och hade en stor generalnämnare, som inför de flesta
konkreta fallen förde oss samman att ta ansvaret gemensamt: humanitet, för-
ståelse av hur svårt det ibland är att vara människa. Nog blev det åtskilliga
människoöden vi fick gripa läkande in i! Jag kan aldrig vara hans minne nog
tacksam för det rent av försynta sätt han visade för utsläpade mödrar jag för-
de honom till från olika håll av landet – Gotland, Lappland, Härjedalen och
andra landskap – och som han hjälpte med abort och sterilisering eller ”bara”
sterilisering.928

Trots att Ottesen-Jensen betecknade sig som ”radikal” och Forssner som ”konser-
vativ” fann hon alltså att de förenades i en gemensam humanistisk grunduppfatt-
ning. Historikern Mattias Tydén har i avhandlingen Från politik till praktik: De
svenska steriliseringslagarna 1935-1975 visat hur den rashygieniska rörelsen vare
sig kan definieras som ett höger- eller vänsterprojekt, utan snarare som en tillgäng-
lig vetenskap och ett genetiskt-medicinskt program som användes i diverse politis-
ka sammanhang. Medan Ottesen-Jensen under en period i början av 1920-talet
använt rashygieniska argument,929 tycks Hjalmar Forssners engagemang i frågan
inte ha varit rashygieniskt motiverat.930 I enlighet med Tydéns kartläggning av steri-

                                                            
926

 Ibid., 165.
927

 Ibid. Se även Ottesen-Jensen, Och livet skrev, 135, som exemplifierar hur Forssner resonerade ge-
nom att referera ett av hans fall. Fallet gällde en fattig åttabarnsmor som blivit gravid för nionde gången
och i förtvivlan och med dödlig utgång försökt att egenhändigt abortera fostret. Maken och barnafadern
var våldsam och försupen, och barnaskaran spreds för vinden. Forssner svarade enligt Ottesen-Jensen att
liknande fall tyvärr bara var alltför vanliga: ”’Den som har sett en massa utpinade kvinnor, vilka släpa
till det yttersta för att hålla ihop hemmet och sörja för en ganska stor barnaskara, ej sällan icke blott utan
hjälp av männen utan till och med trots männen – nästan alltid är det frågan om deras superi – den kan
icke undgå att förstå att ett nytt havandeskap med åtföljande förlossning och en nytillkommen baby i
hemmet blir den droppe, som kommer bägaren att rinna över och som förstör hela det årslånga arbete,
för vilket de sliter och strävar. För oss på BB berättar kvinnorna mycket ofta öppenhjärtligt både sina
levnadsomständigheter och de åtgärder de vidtagit och dessa historier stämma en icke till att sätta sig till
doms med några stränga allmängiltiga rättskrav…’”

928
 Ottesen-Jensen, Och livet skrev, 139.

929
 Lennerhed, Sex i folkhemmet, 53f; samt Lennerhed, ”Steriliseringar och sexuell reform”, 22-46,

spec. 27ff.
930

 Forssner, ”Sterilisationsproblemet i Skandinavien ”, Nordisk medicinsk tidskrift, 1930, 161-167.
Forssner motsatte sig en steriliseringslag och förespråkade istället ett tillägg till den befintliga straffla-
gens § 10. Han föreslog formuleringen ”Detta gäller dock icke av legitimerad läkare i enlighet med
läkarinstruktionen utfört ingrepp.” Cit. 167.
    Hjalmar Forssners inställning i sterilisationsdebatten skulle kunna undersökas ytterligare. Tillsam-
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liseringsfrågan i fler sammanhang än de rashygieniska torde Forssner bäst överens-
stämma med vad Tydén urskiljer som en femte kontext, nämligen av kvinnorörelse
samt sexuell reformrörelse. I dessa sammanhang skulle sterilisering främst komma
att uppfattas som en individuell rättighet och som en möjlighet för kvinnor att välja
bort reproduktion.931 Detta perspektiv var inte politiskt accepterat men blev allt van-
ligare från 1930-talet och framåt, inte minst inom Riksförbundet för sexuell upplys-
ning (RFSU), som Ottesen-Jensen tillsammans med en grupp läkare, studenter och
företrädare för några fackliga och politiska arbetarorganisationer bildade 1933.932

Det framgår inte om Hjalmar Forssner inräknat de aborter och steriliseringar
han utfört i samarbete med Elise Ottesen-Jensen i de siffror han år 1930 presentera-
de i Nordisk medicinsk tidskrift, men jag finner det troligt att han exkluderat dem.
Att tala offentligt om ingrepp utförda i ett – i bästa fall – juridiskt skymningsland
var knappast möjligt för en professor som därtill var överläkare, direktor för All-
männa barnbördshuset samt medlem av Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd. Som
vi redan sett i minnesteckningarna över Forssner befann han sig vid denna tid ändå i
blåsväder, av helt andra orsaker.

År 1927 hade Hjalmar Forssner publicerat den kontroversiella skriften God
och billig läkarvård ur samhällets och läkarnas synpunkt, där han bland annat plä-
derade för decentralisering av sjukvården och kritiserade vad han menade var alltför
långt gången specialisering. (Om han än i detta sammanhang vare sig nämnde ab-
orter eller steriliseringar kom han ändå in på frågan om utsläpade husmödrars situ-
ation: med en genklang av Anders Anderson och Mauritz Salin varnade Forssner
för vådan av att gynekologiska specialisters tendenser att hänföra alla kvinnors
symptom till underlivet, när vad kvinnorna i majoriteten av fall framförallt behövde
var vila från make, barn och hushåll.933) Upprörda inlägg och repliker från läkar-
kollegor publicerades under samma år i Svenska läkartidningen.934

Konflikterna kring God och billig läkarvård sägs ha bidragit till Forssners
första slaganfall och den personlighetsförändring som han därefter lär ha genom-
gått.935 Trots bruten hälsa fortsatte han dock med sin omvittnat ”orimliga arbetsbör-
da och arbetsintensitet”.936 Det var förmodligen nu som han startade sin (möjligen
halvt illegala) verksamhet med aborter och frivilliga steriliseringar vid Elise Otte-

                                                                                                                                   
mans med Frans Lennmalm och psykiatern Bror Gadelius ingick han i Medicinalstyrelsens vetenskapliga
råd som tog ställning i frågan efter att den i januari 1922 väckts i riksdagen av Alfred Petrén; hur diskus-
sionerna förlöpte känner jag inte till. Jfr SLS, 1925, 97-121, spec. 100-104.

931
 Tydén, Från politik till praktik, 31ff, 36ff.

932
 Lennerhed, Sex i folkhemmet; samt ”Steriliseringar och sexuell reform”, 29f.

933
 Hjalmar Forssner, God och billig läkarvård ur samhällets och läkarnas synpunkt (Stockholm,

1927), 8ff.
934

 Se Gottfrid Törnell, ”Prof. Forssner och poliklinikfrågan”, Svenska läkartidningen, 1927: I, 357-
360; Einar Key, ”’God och billig läkarvård’”, Svenska läkartidningen, 1927: I, 487-492; Stockholms
distriktsläkarförening, ”’God och billig läkarvård ur samhällets och läkarnas synpunkt’”, Svenska läkar-
tidningen, 1927: I, 493-501; Nicolai Johannsen, ”Hj. Forssners ’God och billig läkarvård ur samhällets
och läkarnas synpunkt’: Inledningsanförande vid Göteborgs Läkareförenings sammanträde de 19 april
1927”, Svenska läkartidningen, 1927: I, 582-592. Jfr Nils Hellström, ”Hjalmar Forssner”, Nordisk medi-
cinsk tidskrift, 1930, 562f.

935
 Se t. ex. Hellström, ”Forssner”, Nordisk medicinsk tidskrift, 1930, 561ff.

936
 Ahlström, ”Forssner”, Hygiea, 1930, 667.
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sen-Jensens sida. Troligtvis kände Erik Ahlström inte till det senare, men de ord
som han i september 1930 fällde om den under sommaren avlidne Forssner tycks ha
överensstämt väl med den forne KI-kollegan. Enligt Ahlström hade det varit ka-
raktäristiskt för Forssner att gå ”sina egna vägar” och ”med oräddhet och mången
gång med skärpa uppfattningar” avvika från gängse uppfattningar. Men, tillade han,

[i] mångt och mycket är det nog för tidigt att döma, huruvida de vägar, han
velat gå, och de uppfattningar han företrätt, varit de riktiga. Framtiden, som
kommer att ge ett bättre perspektiv, en bättre överblick av de mål, dit vägarna
fört, får här döma. Vad jag tror att vi, hans samtida, kunna enas om är, att han
alltid handlade i rent uppsåt, i uppriktig tro, att den väg han gick, och den
uppfattning, han företrädde, var till gagn för samhället och för oss alla.937

Om än Ahlström avsåg Forssners kritik av den samtida sjukvårdens organisation så
passar omdömet även in på Forssner som sexualreformator. Först genom 1974 års
lagändring släpptes frivilliga steriliseringar samt aborter upp till 18:e veckan fria;
Forssner kan i dessa frågor sägas ha befunnit sig ett halvsekel före sin tid.

Gynekologi i Uppsala

Nu ska vi förflytta oss en aning både geografiskt och kronologiskt, från 1920-talets
Stockholm till Uppsala, med början år 1909.

Efter Otto Lindfors plötsliga död detta år efterträddes han av musikhandlar-
och hotellägarsonen Carl David Josephson (1858-1939) på professuren i obstetrik
och gynekologi vid Uppsala universitet. År 1887 hade Josephson gift sig med kusi-
nen Ida Josephson, och var som redan nämnts morbror till Folke Henschens fru i
dennes första äktenskap Signe Thiel (äktenskapet var hennes andra). Folke Hen-
schen beskriver i sina memoarer vilken upplevelse det var för honom att genom
hustrun få tillträde till tidens välbeställda kulturelit, dit bland andra C. D. Josephson
räknades:

Det var Ernest Thiel [bankiren och konstsamlaren] och Anna Thiel med deras
båda stora umgängeskretsar, det var Karl Otto och Lisen Bonnier samt Tor
och Greta Bonnier, det var Carl David och Ida Josephson och åtskilliga
andra. Alla dessa var människor av helt andra typer än dem jag hittills haft
beröring med, och att möta dem i deras miljö och se deras livsyttringar tjusa-
de mig i hög grad, jag som mest rört mig i akademiska och ämbetsmanna-
kretsar. Mitt liv skulle ha blivit fattigare och horisonten trängre, om jag ej fått
lära känna dem och under en lång följd av år fått komma till dem i deras
hem.938

Tidigare har vi mött Josephson i samband med hans ställningstagande i frågan om
livmoderns förmenta lägeförändringar samt som författare till Lärobok i gynekolo-
gi. I samband med en tjänsteansökan år 1892, sexton år innan han tillträdde uppsa-
laprofessuren tecknade Josephson följande professionella självporträtt:

Undertecknad är född den 25 Februari 1858. Aflade vid Karolinska Institutet
den 15 December 1880 Medicine Kandidatexamen…
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 Ibid., 675.
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 Henschen, Min långa väg till Salamanca, 123.



255

Likaså vid Institutet den 28 Februari 1885 Medicine Licentiatexamen…
Försvarade den 14 Maj 1887 en för medicinska gradens erhållande af mig

författad afhandling med titel: ”Uretergenitalfistlar hos qvinnan” och erhöll
för såväl afhandlingen som försvaret betyget godkänd.

Promoverades den 31 Maj 1887 i Lund till Medicine Doktor.
Förordnad till Docent i Obstetrik och Gynekologi vid Karolinska Institu-

tet den 3 December 1891.939

Mellan 1885 och 1888 innehade C. D. Josephson diverse förordnanden som amanu-
ens, assistent och lasarettsläkare vid bland annat Sabbatsbergs sjukhus, Allmänna
barnbördshuset samt vid Söderhamns och Visbys lasarett; under år 1892 hade han
förestått samt undervisat vid Serafimerlasarettets gynekologiska klinik.940 Han bifo-
gade 6 vetenskapliga arbeten med meritförteckningen: avhandlingen (som även
publicerats i Hygiea år 1887), fyra artiklar ur Hygiea och en ur Nordiskt medicinskt
arkiv.941 Denna gång – ansökan gällde den professur i Uppsala som tillföll Otto
Lindfors – sattes Josephson i tredje rummet efter Lindfors och Westermark.

Något senare samma år sökte Josephson professuren i obstetrik och gyneko-
logi vid Karolinska Institutet, även denna gång i konkurrens med docent Frans
Westermark och professor Otto Lindfors. Westermark rankades högst med 14 rös-
ter, följd av Josephson och Lindfors i andra respektive tredje hand. Utnämningen
följdes av överklaganden från Josephson sida och svar från Westermark.942 Det
spända förhållandet mellan radikalinterventionisten Westermark och restriktionisten
Josephson daterade sig troligen tillbaka till deras gemensamma studietid vid KI, där
båda inom loppet av nio dagar disputerat för doktorsgraden i maj 1887. I sina över-
klaganden vände sig Josephson bland annat mot den kritik som hans Lärobok i gy-
nekologi mött från den sakkunnige professor L. Meyer vid Köpenhamns universitet.
Utifrån läroboken hade Meyer värderat Josephson lågt som lärare, trots att han i
övrigt uppfattade honom som skicklig obstetriker och gynekolog. Meyer ansåg att
Josephsons lärobok var subjektiv och ensidig;943 förmodligen hängde detta samman
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 ”Doc. Josephsons meritförteckning”, Sakkunniges utlåtanden angående Sökandene till den lediga
Professuren i Obstetrik och Gynäkologi vid Upsala Universitet, jemte vederbörandes meritförteckningar
(1893), 50.
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 Ibid., 50ff; samt Emil Bovin, ”C. D. Josephson”, Svenska läkartidningen, 1939, 1185.

941
 Artiklarna var ”Ett fall af uterusruptur in partu, laparotomi, helsa jemte några ord om behandling-

en af dylika fall”, Hygiea, 1888; de tidigare diskuterade ”Om den manuela behandlingen”, Hygiea, 1891;
och ”Elektricitetens användning i gynekologien. Öfversikt”, Hygiea, 1891; samt ”Om dietisk behandling
under graviditetens sista veckor såsom en metod att underlätta förlossningen vid trångt bäcken”, Hygiea,
1892. Josephson hänvisade även till ”Ett fall af ovariotomi på en 76 år gammal patient”, SLS, 1889.

942
 Se C. D. Josephson, Till Karolinska med.-kirurgiska institutets lärarekollegium. Anmärkningar
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som d:r F Westermark bifogat sin ansökan till ordinarie professuren i obstetrik och gynekologi vid in-
stitutet (Stockholm, 1902); C. D. Josephson, Genmäle mot d:r Westermarks svar å ofvannämnda skrift
(Stockholm, 1902); C. D. Josephson, Till Konungen. Erinringar med anledning af Kanslerembetets för
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underdåniga besvär öfver lärarekollegiets förslag rörande tillsättandet af professuren i obstetrik och
gynekologi vid institutet (Stockholm, 1902); samt C. D. Josephson, Handlingar rörande tillsättandet af
professuren i obstetrik och gynekologi vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet (Stockholm, 1902).
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 Övriga sakkunniga var professorerna Gustaf Heinricius och Otto Engström från Helsingfors samt

Edvard Schønberg från Kristiania (nuvarande Oslo). Från KI:s lärarkollegium deltog professorerna
Holmgren, Johansson, Welander, Sundberg, Åkerman, Müller, Almqvist, Widmark, Lennmalm, Edgren,
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med Josephson tydliga ställningstagande mot den i samtiden vedertagna patologise-
ringen av livmoderns bakåtlägen.

Till sist blev ändå även Josephson professor – efter Otto Lindfors död kalla-
des han till dennes efterträdare (bild 50). I samband med professorsinstallationen i
januari 1910 föreläste Josephson om ”Framtidsmål på förlossningskonstens och
kvinnosjukdomarnes område”. Han inledde med att säga att titeln måhända antydde
brister att åtgärda,

Men lyckligtvis har det rastlösa arbete, som tusentals forskare och vetenska-
pens utöfvare nedlagt på dessa vetenskapers område, särskildt under de se-
naste 30 åren, burit så härliga frukter, att vi med glädje och tillfresställelse
kunna se framtiden till mötes. Hvad vi önska och hoppas, ja med visshet för-
vänta, är en fortfarande utveckling i samma riktning, som hittills d. v. s. en
ständig tillökning af våra teoretiska kuskaper, en allt mera förfinad och allt
säkrare diagnostik – första villkoret för ett rätt bedömande och en rationell
behandling af föreliggande fall – samt ytterligare utveckling af behandlings-
metoderna, icke minst af skyddsåtgärderna, ty förebyggande af sjukdomarna
är på detta område som på alla andra områden af medicinen det, vi främst
eftersträfva.

Det är två närbesläktade vetenskaper, som jag har att vid detta universitet
företräda: Förlossningskonsten och läran om kvinnosjukdomarna.944

Josephson avhandlade obstetriken först, där han ansåg att det ännu fanns mycket att
förbättra. Han efterlyste mer kunskap om gravidas ämnesomsättning, om befrukt-
ning och sterilitet, om eklampsins orsaker, om fostrets missbildningar; likaså bättre
behandlingsmetoder i samband med förlossningar vid trångt bäcken, föreliggande
moderkaka, havandeskapsförgiftning, eklampsi (havandeskapskramp) och ihållande
kräkningar under graviditeten (s. k. hyperemesis gravidarum).945

Väl framme vid gynekologin erinrade Josephson inte alltför överraskande om
den tidiga ovariotomin, som även han urskiljde som den moderna gynekologins
fundament. Efter operatörernas framgångar med ovariotomier hade allt fler gyne-
kologiska sjukdomar börjat behandlas kirurgiskt. Vad gällde vissa former av livmo-
dercancer hade dock den kirurgiska behandlingen ännu inte varit speciellt
framgångsrik. På sikt hyste han goda förhoppningar inför den nya metod som stod
inför sitt genombrott, nämligen radiumbehandlingen. Men tills vidare var operation
den enda möjligheten, ju förr symptomen dök upp desto bättre. Josephson önskade
att kunskapen om faran med livmodercancer för kvinnor över 40 års ålder skulle
öka, samt att kvinnor oftare skulle gå till gynekologen – även de som led av myom,
det vill säga godartade svulster i livmodern.946

Förutom fler läkarbesök önskade Josephson även en utbyggd sexualundervis-
ning för elever i folkskolan och på elementarläroverken. Han uppfattade könssjuk-
domarna, med gonorré i spetsen, som ett av de största hoten mot folkhälsan. Det
                                                                                                                                   
Jolin, Key-Åberg, Berg, Wærn, Medin, Henschen samt rektor Mörner. Se C. D. Josephson, Handlingar
rörande tillsättandet af professuren i obstetrik och gynekologi vid Karolinska mediko-kirurgiska institu-
tet (Stockholm, 1902), 39-61.
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 Carl David Josephson, ”Framtidsmål på förlossningskonstens och kvinnosjukdomarnes område.

Installtionsföreläsning den 30 januri 1910”, ULF, 1910, 449.
945

 Ibid., 450-463.
946

 Ibid., 464-469.
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saknades ännu verksamma medel mot gonorré; för kvinnor fanns ofta ingen annan
utväg än att operera bort de angripna könsorganen. Följden var sterilitet. I förebyg-
gande syfte behövde ungdomen enligt Josephson:

sann upplysning utan pryderi och som följd däraf sedligt allvar utan fromleri.
Upplysning, samskola, idrott, nykterhet och tidiga äktenskap tror jag är unge-
fär det, hvarmed vi kunna förhjälpa vår ungdom att undvika de stötestenar på
det sexuella området, som vår tids sociala missförhållanden lägga i deras
väg.947

Dessutom förespråkade professor Josephson av år 1910 fler operationer vad beträf-
fade den så kallade lilla gynekologin. Han menade att svensk gynekologi mer än
tidigare borde inrikta sig på ”att hastigt leda till målet och cito tute et jucunde d.v.s.
’fort, säkert och på ett angenämt sätt’ bota pat.”948 Numera kunde små ofarliga ope-
rationer genomföras med lokal bedövning; patienterna behövde inte ens sövas:

Hvarför skola kvinnorna onödigtvis underkasta sig årslånga obehag och
smärtor. Vi män gör det sannerligen icke. Gynekologien är en gren af kirur-
gien, och är således till sin art operativ. Nervsystemet skadas ofta mera, än
det lokala onda förbättras, af dessa långvariga behandlingar. Vi äro efterblif-
na i vårt land i detta afseende. Låtom oss kasta gamla fördomar öfver bord
och icke glömma att den operation, som var farlig för 20 år sedan är en ba-
gatell i dag.949

Om än Josephson kan ha haft rätt i att tidens män i mindre utsträckning än kvinnor
skulle acceptera smärta förefaller det inte troligt att motsvarande förhållande gällde
för de båda könens operationsfrekvens. Åtminstone beträffande bukoperationer var
kvinnor så vitt jag kan bedöma fortfarande överrepresenterade på operationsborden.

Helst skulle Josephson dock se att folkhälsan långsiktigt förbättrades genom
hälsoförebyggande åtgärder. Enligt hans mening fanns förenklat sett tre huvudsak-
liga sjukdomsorsaker: de ärftliga, de som berodde på dålig hygien under uppväxten,
samt slutligen de som berodde på smitta under den könsmogna åldern. Där smitto-
faran bäst avhjälptes med sexualupplysning och tidiga äktenskap etc. skulle de två
förstnämnda åtgärdas med hygien, både personlig hygien och rashygien. Josephson
menade att ”friska och kraftiga föräldrar äga utsikter att få friska och kraftiga barn”
och att den nya vetenskapen rashygien stod ”på dagordningen i alla kulturländer.”950

Hit hörde även att kvinnor skulle amma sina nyfödda barn hellre än att mata dem
med flaska. Han förband ”flaskbarn” med rachitis eller engelska sjukan; rachitis i
sin tur med trånga bäcken och svåra förlossningar. Vidare efterlyste Josephson god
föda, sunda bostäder, frisk luft och rent vatten liksom större renlighet i allmänhet:
”Vårt folk hör icke till de renligaste. Detta hänger väl delvis tillsammans med fat-
tigdom, dåliga bostäder och otillräcklig tillgång på vatten, men visst icke alltid.”951
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Josephson slutade sin installationsföreläsning med att summera vinsterna med häl-
soförebyggande åtgärder:

Ty ju mera konsten att förebygga sjukdomarne går framåt, dess mindre behof
göres det af sjukvård och då närma vi oss den framtid, då läkaren är mindre
sjukvårdare och mera hälsovårdare än nu. Det är det största framtidsmål, som
en obstetriker och gynekolog kan uppställa sig.952

*
Med utgångspunkt i C. D. Josephsons breda verksamhet kan han uppfattas som en
typisk representant för de akademiska karriärgynekologerna. Till skillnad från det
asketiskt ämbetsmannamässiga professionella ideal, som hyllades bland annat av
tidens forskare i fysik, kännetecknades de framgångsrika gynekologerna av enga-
gemang, av att vara centrala nätverkare, utföra diverse viktiga uppdrag samt att vid
sidan av snävt specialiserade vetenskapliga artiklar även skriva läroböcker, popu-
lärmedicinska texter, medicinhistoria, poesi et cetera.953 Josephsons uppsalaår blev
aktiva. Vid sidan av att vara ämnesföreträdare var han dessutom verkställande di-
rektör för Akademiska sjukhuset mellan 1916 och 1923, en period då sjukhuset
genomgick stora ombyggnationer. Han publicerade fortsatt många vetenskapliga
arbeten, enligt uppgift minst ett 80-tal, vilket jag – som tittat på cirka 70 av dem –
finner sannolikt.954

                                                            
952

 Ibid.
953

 Om fysikernas professionella ideal, se Sven Widmalm, Det öppna laboratoriet: Uppsalafysiken
och dess nätverk 1853-1910 (Stockholm, 2001). Widmalm synliggör detta ideal bland annat genom att i
kapitel 4 undersöka kontroverserna kring Svante Arrhenius, som av sina uppsalakollegor ansågs vara
vulgärt utåtriktad.

954
 Se Emil Bovin, ”C. D. Josephson”, Svenska läkartidningen, 1939, 1186f.

    Bland Josephsons skrifter kan nämnas att hans avhandling Ureter-genitalfistlar hos qvinnan även
publicerades i två delar i Hygiea, 1887, samt att minst ett 30-tal av hans arbeten publicerades under hans
tid som professor. Se bland annat C. D. Josephson, ”Om dyspareumi”, Hygiea, 1910; ”Bidrag till läran
om steriliteten hos kvinnan”, Hygiea, 1912; ”Obstetrisk profylax”, Hygiea, 1913; ”Bidrag till den essen-
tiella dysmenorréns behandling”, Hygiea, 1915; ”Ett par detaljer av prolapsoperationen”, Hygiea, 1915;
“Ett fall av spontan uterusperforation vid abort”, Hygiea, 1915; ”Ett par ovanligare fall av blödning från
orinorganen”, Hygiea, 1915; ”Intravital färgning av fostervattnet”, Hygiea, 1915; ”Röntgendiagnos vid
pedunkelvriden ovarialcysta”, Hygiea, 1915; ”Till feldiagnosernas psykologi och patogenes”, Hygiea,
1915; ”Kasuistiska meddelanden. Ur obstetrisk-gynekologiska sektionens förhandlingar 31/3 1916”,
Hygiea, 1916; ”Två prolapsfall”, Hygiea, 1917; ”Ett fall av uterusresektion vid intra parietalt myom hos
en 22-åring”, Hygiea, 1917; ”Till frågan om puerperalfeberns differentialdiagnostik”, Hygiea, 1918; ”Ett
fall av ovarialgraviditet”, Hygiea, 1920; ”Ett andra fall af övertalig aberrant ureter med inkontinens”,
Hygiea, 1920; ”Cystitens behandling medes lapislösning”, SLS, 1893; ”Navelinfektion och behandlingen
av naveln hos nyfödda”, SLS, 1914; ”Om hermaphrodismus verus hos däggdjur och människa. Föredrag
vid Upsala läkareförenings högtidssammanträde den 17 september 1915”, ULF, 1915; ”Om oophorit
som komplikation till den epidemiska parotiten. – Den postoperativa parotiten”, ULF, 1916; ”Aus der
Kindheit der Beburtshilfe”, i Festskrift tillägnad J Aug. Hammar (1921), ULF, 1921; ”Spermatozoer
påvisade i cervix uteri i två fall av våldtäkt 18 timmar efter våldet”, Allmänna svenska läkartidningen,
1913; Josephson, C. D., Uppsala Akademiska sjukhus, Årsberättelse, 1916-1920; Josephson, C. D.,
”Hippokrates och hans tid”, Svensk tidskrift, 1921; Hälsosamma lärdomar för mogna kvinnor (Stock-
holm, 1924); Havandeskap, förlossning och barnsäng (Stockholm, 1925); Kvinnosjukdomarna (Stock-
holm, 1925); samt Hälsosamma lärdomar för kvinnlig ungdom: Till skolornas bruk (Stockholm, 1925).
    Vid sidan av den egna skriftställarverksamheten översatte Josephson dessutom 12 verk till svenska,
bland vilka ingick medicinska likväl som medicinhistoriska och skönlitterära verk.
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Steriliseringsfrågan

Även efter pensionen 1923 behöll Josephson sitt engagemang i medicinska frågor.
Ett exempel på det är att han våren 1925 deltog i den debatt som följde i Svenska
Läkaresällskapet efter det föredrag som den inbjudne jur. dr. Eric Carlquist hållit
om steriliseringsfrågan. Bland annat presenterade Carlquist fyra punkter med ”mi-
nimifordringar på statsborgerlig kapacitet” som staten enligt honom borde kunna
ställa på ”de individer, som utgöra statskroppen”.955 Det första kravet gällde att ha
en tillräckligt god ”kroppslig och andlig konstitution”, vilket innebar att män skulle
kunna göra värnplikten som vapenföra (vilket han för kvinnor översatte med för-
måga till moderskap); det andra att kunna försörja sig själv samt bidra till samhälls-
ekonomin; det tredje ”en förmåga av socialitet”; och det fjärde ”en familjebildande
förmåga”, där dugliga medborgare helst skulle bidra med fyra barn.956 Denna vision
kontrasterade juristen Carlquist mot några uppgifter om den svenska befolkningen
hämtade från Herman Lundborg, professor vid rasbiologiska institutet i Uppsala: i
det samtida Sverige fanns 20 000 ”sinnessjuka”, 14 000 ”idioter” samt minst 60 000
”kroniskt kriminella, vagabonder, alkoholister, prostituerade, imbecilla och andra
utvecklingshämmade”. Dessutom tillkom ”fallandesjuka” (epileptiker), blinda och
dövstumma; totalt beräknade Herman Lundborg antalet ”undermåliga individer” till
280 000.957 Mot denna bakgrund menade Carlquist att staten borde ombesörja steri-
liseringar på två grunder, dels ”på s. k. rasbiologisk grund” (för att förhindra att
”socialt mindervärdig[a]” föds), och dels på sociala indikationer (då en person inte
menades kapabel att ta hand om eventuell avkomma).958

Efter Carlquists föredrag sade sig Josephson vara viss om att sterilisering re-
dan förekom. Om än dessa fall sällan publicerades återfanns de i sjukhusjournaler,
bland annat från den gynekologiska kliniken i Uppsala. Där hade Josephson själv
steriliserat flera ”sinnessjuka eller sinnesslöa” kvinnor för att förhindra att de födde
”underhaltiga” och ”mindervärdiga” barn.959 Han exemplifierade:

I ett av mina fall klagades det över att kvinnan i fråga, som var i högsta grad
psykiskt mindervärdig – hon var djupt imbecill – icke kunde styras och att,
såsom ofta är händelsen, hennes imbecillitet var förenad med starkt ökad
könsdrift. Såsom också ofta händer, drogo de manliga elementen i trakten
fördel av hennes psykiska och moraliska defekter, och hon kom att utgöra ett
mål för en hel del ungdomars åtrå, som de också kunde tillfredsställa.960

                                                            
955
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Josephson fann det alltså motiverat att sterilisera ”sinnessjuka eller sinnesslöa”
kvinnor. Däremot ifrågasatte han sterilisering av epileptiker eftersom epilepsi inte
alltid ärvdes. Han vände sig också mot att sterilisera manliga sedlighetsförbrytare;
hans sätt att resonera kring dessa fall är intressant att jämföra med exempelvis det
citerade fallet med den ”imbecilla” kvinnan:

Beträffande den manliga sedlighetsförbrytaren fruktar man att han skall över-
falla kvinnor, våldtaga dem och göra dem gravida eller att han med deras
vilja i eller utom äktenskapet skall prokreera avkomma, som ärver hans dåli-
ga egenskaper.961

Ur detta perspektiv ansågs faran alltså inte bestå så mycket i själva övergreppen på
kvinnor som i det faktum att en sådan man reproducerade sig. Men eftersom det
inte ansågs acceptabelt att kastrera män var det ingrepp som kom i fråga vasektomi,
där alltså sädesledaren skars av. Den senare metoden ville Josephson emellertid
varna för eftersom det funnits exempel på fall där sexualbrottslingar till följd av
vasektomi fått en kraftigt stegrad sexualdrift. Risken fanns alltså att mannen där-
igenom blev ”mycket farligare som sedlighetsförbrytare.”962 Av detta drog inte Jo-
sephson slutsatsen att vasektomierna i dylika fall skulle ersättas med kastrationer – i
stället frågade han om inte en man som begått sexuella övergrepp på kvinnor efter
att tidigare tvingats genomgå vasektomi snarare borde erhålla straffrihet. Om han
återföll i sexualbrott gick det ju inte att säkerställa att han ”själv försatt sig i det
tillstånd som framkallat förbrytelsen”.963

Om än Josephson fällde detta yttrande i en diskussion (vilket skulle kunna in-
nebära att dessa idéer inte var närmare förankrade hos honom) så ger det ändå en
bild av läkarvetenskapens – och den vidare kulturens – skilda värderingar av kvin-
no- respektive manskroppen. Efter decennier och många tusentals steriliserande
operationer på kvinnors genitalier opererade man fortfarande helst inte männens,
precis som Josephson själv konstaterade. En sammanfattning av den rådande logi-
ken – alltså inte enbart Josephsons – torde kunna sammanfattas i följande punkter:
om män drog fördel av en kvinnas ”psykiska och moraliska defekter” borde kvin-
nan steriliseras. Om en manlig sexualförbrytare förgrep sig på eller levde med en
kvinna borde kvinnan steriliseras. Och om en kvinna prostituerade sig (ett exempel
som Josephson emellertid inte nämnde) menade många rashygieniskt orienterade
steriliseringsförespråkare med Carlquist att kvinnan borde steriliseras.

*
I minnesteckningen över C. D. Josephson summerar Bovin Josephsons gärning med
att vid sidan av internationellt uppmärksammad gynekolog och obstetriker även
skildra honom som en saklig lärare och en kunnig allmänläkare, självkritisk och
patientorienterad. En aning mer personligt hållet berättade han att Josephson all-
mänt kallats ”Joppe” och blivit

för en hel läkargeneration en nästan legendarisk gestalt genom sitt karakte-
ristiska, stundom något okonventionella uppträdande och sina ofta verkligt
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kvicka infall. Voro dessa senare, såsom ofta var förhållandet, dirigerade åt
något visst personhåll och visst icke utan skärpa – han hade mycket vaken
blick för människors svaga eller underliga sidor – gällde det för vederbörande
att icke bli handfallen. Med en snabb replik framkallade man lätt ett glatt och
pojkaktigt skratt till svar. Bakom den icke sällan raljanta och ironiska tonen
upptäckte man snart ett verkligt känsligt och deltagande sinne.964

*
År 1923 efterträddes C. D. Josephson av den malmöfödde och i Lund utbildade
John Olow (bild 52). Prokuristsonen John Olow (1883-1948) hade blivit medicine
licentiat 1910 och 1913 medicine doktor på avhandlingen Om den tidiga extraute-
ringraviditetens behandling. Samma år blev han docent i obstetrik och gynekologi.
Under läkarutbildningen verkade Olow som amanuens vid institutionerna för ana-
tomi, patologi samt för obstetrik och gynekologi; som legitimerad läkare alternera-
de han mellan tidsbegränsade befattningar även i ämnena kirurgi och pediatrik. Så
småningom fastnade han för obstetriken och gynekologin, parallellt med en verk-
samhet som marinläkare mellan åren 1915 och 1928. År 1916 gifte han sig med
Maja Ekdahl, mellan 1918 och 1925 fick paret tre söner.965

John Olow var en typisk modern ämnesföreträdare i bemärkelsen att han fö-
retog studieresor utomlands (till Frankrike, Tyskland, Österrike, England, Skott-
land, Holland, Belgien och USA); deltog i såväl lokala som nationella och
internationella läkarsällskap och konferenser; samt publicerade ett stort antal veten-
skapliga arbeten, varav påfallande många på tyska (under tidigt 1900-tal var kon-
takterna mellan svenska och tyska läkare täta).966 I samband med medicine
doktorspromotionen i Uppsala år 1925 talade han över ämnet ”Några drag ur de
bäckenklyvande förlossningsoperationernas historia”; det var som vi sett vanligt att
tala om medicinhistoriska ämnen i dylika högtidliga sammanhang.967

Vi minns också att Hjalmar Forssner när han hösten 1920 tog upp abortfrågan
till diskussion i Svenska Läkaresällskapet gjorde det med hänvisning till kollegan
John Olow, som nyligen gjort detsamma i Lunds läkaresällskap. De lundensiska
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läkarna hade ägnat hela sammankomsten den 26 oktober detta år åt abortfrågan.968

Olow talade om ”havandeskapets avbrytande i de tidigare månaderna ur obstetrisk
synpunkt” och förde en detaljerad diskussion om berättigade medicinska indikatio-
ner på abort. Som så många vid denna tid bekymrade Olow sig över befolknings-
frågan, som förbands med ”barnalstringens tillbakagång” och menades orsakas av
olika preventiva åtgärder (exempelvis preventivmedel, avbrutet samlag eller illegal
sterilisering) och fosterfördrivning.969

Enligt Olow rådde konsensus bland svenska läkare om att moderns liv skulle
prioriteras i de fall där antingen modern eller fostret riskerade att dö i samband med
förlossningen. Svårigheten bestod istället i när man skulle avgöra att fosterfördriv-
ning var av nöden för att rädda kvinnan. John Olow framhöll vikten av att läkare
gjorde strikta bedömningar:

Det är nödvändigt att läkaren på denna punkt intar en sträng, tillbakahållande
ståndpunkt, alldeles särskilt i en tid, då känslan av förpliktelse gentemot det
ofödda fostret visar en tendens att trubbas av. En egentligen ganska förvå-
nande tendens, denna! Man ryggar tillbaka för att med döden straffa en för-
brytare, man kan icke tänka sig, att man skulle förkorta en obotligt
sinnessjuks liv, man offrar mycken möda och mycket penningar på att söka
uppehålla ett någorlunda drägligt liv på hydrocephaler [personer med ”vat-
tenskalle”] och epileptiska idioter. Och samtidigt visar man benägenhet att
med likgiltighet eller överseende bedöma tillitetgörandet av ett liv, som
mycket sannolikt, om det finge utveckla sig ostört, skulle bli värdefullare för
mänskligheten och samhället än både mördare, obotligt sinnessjuka och hyd-
rocephaler.970

Olow varnade för att låta andra anledningar än de rent medicinska styra läkarnas
beslut inför att avgöra om en eventuell abort. Läkare måste

genom en ytterligt sträng och samvetsgrann, strikt medicinsk indikations-
ställning …värna om det ofödda fostrets rätt till livet, och så mycket mera i
samma mån som sociala och andra synpunkter vilja leda i annan riktning än
vår medkänsla.971 (Olows kursiv.)

Uppgifter från Lunds kvinnoklinik hade visat att majoriteten av klinikens medi-
cinskt indikerade aborter mellan 1905 och 1920 hade utförts på grund av lungtuber-
kulos (15 fall); hjärtfel (4 fall); samt återkommande graviditetspsykoser (2 fall).972

Desssutom tillkom obstetriska indikationer, vilka Olow själv bedömt: olika former
av havandeskapsförgiftningar (bland annat eklampsi) och havandeskapskräkningar;
likaså så kallad ”havandeskapsnjure” samt kronisk njurinflammation.973 Om än
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Olow föredrog att avvakta för att slippa utföra aborter som inte var strikt
(livs)nödvändiga varnade han även för att vänta för länge med ingrepp. För att fatta
sitt beslut behövde läkaren i vissa fall väga in sociala faktorer. Han exemplifierade
med patienter som efter tidigare förlossningar varit nära att avlida till följd av svåra
efterblödningar: om den följande kraftnedsättningen gjort en mindre bemedlad pati-
ent under lång tid ”oförmögen att sköta hem och barn” kunde en ny graviditet enligt
honom rättfärdiga abort. (Att förutsäga dessa blödningar var dock svårt. Olow tilla-
de: ”Om man bara kunde vara säker på, att patienten vid den nu väntade förloss-
ningen skulle få en atonisk efterblödning…!”)974

Så långt tycks John Olow ha varit striktare i sin bedömning av indikationer för
aborter än kollegan Hjalmar Forssner. Vad gäller metoder för att abortera foster
föredrog Olow den snabbare ”operativa tömningen” av livmodern framför att pro-
vocera fram den genom att exempelvis spränga hinnorna. Ett kirurgiskt tillväga-
gångssätt var enligt honom betydligt snabbare, säkrare och mindre smärtsamt än det
senare. Att som Olow i vissa fall förespråkade göra det operativa ingreppet i form
av amputation av den gravida livmodern innebar att kvinnan därefter inte kunde få
fler barn – en form av sterilisering som dock tycks ha varit en önskad effekt.975

*
John Olow blev inte långvarig på uppsalaprofessuren i obstetrik och gynekologi. År
1931 efterträdde han den föregående år plötsligt avlidne Hjalmar Forssner på Karo-
linska Institutets professur. Olow hann därmed hemmahöra vid samtliga tre svenska
institutioner för obstetrik och gynekologi under sin karriär; som professor vid KI
blev han även direktor för Allmänna barnbördshuset i Stockholm. Mellan 1934 och
1938 var han dessutom ordförande för ämnessektionen, samt 1941-42 ordförande
för Svenska Läkaresällskapet.

En institutionsbyggare i Lund

Lundagynekologin hade under 1900-talets första tredjedel en självskriven portalfi-
gur i tullförvaltarsonen Elis Essen-Möller (1870-1956).976 Då han 1901 som enda
sökande sökte den nyinrättade e. o. professuren i den i Lund nya ämneskombinatio-
nen obstetrik och gynekologi angav han de typiska meriter som antogs berättiga till
en position i toppen av den professionella hierarkin: examina, medicinska och aka-
demiska tjänster, utlandsvistelser och publikationer (bild 54).977
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Sakkunnigutlåtanden inhämtades från professorerna Leopold Meyer i Köpen-
hamn, Wilhelm Netzel vid Karolinska Institutet, Otto Engström i Helsingfors samt
Jacques Borelius i Lund; den sistnämnde hade varit Essen-Möllers lärare i kirurgi,
obstetrik och gynekologi.978 Samtliga fann honom väl kvalificerad och hade dessut-
om i varierande utsträckning haft tillfälle att träffa honom på de egna klinikerna:
Leopold Meyer ansåg det sällsynt med så stora kunskaper, en så ”energisk flit” och
stark handlingskraft hos en så ung man; Wilhelm Netzel menade att Essen-Möller
visat prov på ”ett lifligt vetenskapligt intresse, arbetsamhet och beläsenhet jemte
välgrundadt kritiskt omdöme”.979 Otto Engströms och Jacques Borelius utlåtanden
var också mycket positiva. Den kände kirurgen Borelius, sedermera nära vän till
Elis Essen-Möller ska få avrunda detta referat om den blivande institutionsbyggaren

På grund af hvad jag under ett års förlopp erfarit om D:r Essen-Möllers verk-
samhet som läkare vid barnbördshuset härstädes, anser jag mig godt kunna
förklara att hans praktiska kompetens som ledare och öfverläkare vid en
obstetrisk klinik är höjd öfver allt tvifvel. Sin kompetens som praktisk gyne-
kolog har han väl icke varit i tillfälle att på samma sätt styrka, men den goda
praktiska skola han fått på Engströms klinik i Helsingfors, hela hans lägg-
ning, hans allvar och den höga uppfattning han har om läkarens, särskildt
operatörens ansvar, gör, att jag utan ringaste betänklighet skulle se en gyne-
kologisk klinik anförtros honom980

Också Lunds medicinska fakultet ställde sig enhälligt bakom Essen-Möller, som
officiellt tillträdde den e. o. professuren den 21 juni 1901. Våren dessförinnan hade
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anatomische Studien zur Aetiologie des Uterusmyoms. Se Handlingar rörande tillsättandet af e. o. pro-
fessorsämbetet i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet (Lund, 1901).
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 Handlingar rörande tillsättandet af e. o. professorsämbetet i obstetrik och gynekologi vid Lunds

universitet (Lund, 1901), 8, 15-27.
    Jacques Borelius (1859-1921) var docent i kirurgi samt lasarettsläkare i Karlskrona. År 1898 blev han
t. f. professor i kirurgi och obstetrik vid Lunds universitet, år 1899 tillträdde han professuren. I sin ki-
rurggärning hade Borelius bland annat propagerat för att kirurger skulle använda handskar då de opere-
rade, i syfte att minska risken för sårinfektioner: ”Det gör helt visst ett vidrigt intryck på hvar och en,
som är genomträngd af de aseptiska principerna, att se en kirurg vid behandlingen af ett septiskt [infekte-
rat] fall söla ned sina fingrar med var mer än nödvändigt är… Knappast mindre obehagligt är det att se
en operatör eller assistent vid en aseptisk operation peta med fingrarna i såret mer än nödigt är eller
använda fingrarna i såret, der metallinstrument, såsom sårhakar, pincetter eller dylikt kunde göra samma
tjenst. Redan genom att medvetet eller halft instinktsmessigt skydda sina fingrar vid septiska fall och
skydda såret från fingrarne vid aseptiska fall kan utan tvifvel mycket vinnas, mången infektion förebyg-
gas, men frågan är, om man icke kan och bör, åtminstone under vissa förhållanden söka komma ännu
längre”, skrev han. Borelius förslag var att läkare vid obduktioner och septiska operationer skulle använ-
da ”tunna, vattentäta gummihandskar”; vid aseptiska däremot täta sterila bomulls- eller linnevantar. Att
han gjorde denna distinktion berodde på att gummihandskarna ännu var både varma och klumpiga, var-
för deras användning – tills smidigare handskar fanns att tillgå – borde begränsas till de mest trängande
fallen. Han hade under ett års tid gjort försök med två serier av operationer, den ena med, den andra utan
handskar, och funnit att hans statistik talade till handskarnas fördel. Se Jacques Borelius, ”Om aseptiska
operationers utförande i sterila bomullsvantar samt septiska operationers och obduktioners utförande i
gummihandskar”, Hygiea, 1898, 189-192, cit. 190. Om operationshandskar se även Öberg, 177f; Porter,
373f; Knut Hæger, Kirurgins historia (Göteborg, 1988), 213f.
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han gift sig med kusinen Lisa Pontén-Möller, paret fick fem barn mellan åren 1901
och 1911 (två av dem dog vid födelsen).981 Sönerna Erik och Lars blev läkare även
de, Erik så småningom professor i psykiatri, först vid KI 1943, därefter 1944 i
Lund; dottern Anna Lisa blev sjuksköterska och gifte sig så småningom med en
överläkare. Än en gång belyses de sociala betingelsernas betydelse inom den för-
ment meritokratiska professionella karriärgången.

*
Elis Essen-Möller hade tillträtt tjänsten som barnmorskelärare redan hösten 1899
och kvarstod på denna post tills barnmorskeundervisningen i Lund lades ned våren
1908. Som nytillträdd e. o. professor i obstetrik och gynekologi undervisade han
tillsammans med instruktionsbarnmorskan Christina Nilsson blivande barnmorskor
och läkare – bland andra John Olow – på Lunds barnbördshus.982 Barnbördshuset
som hade inrättats 1882 rymde ursprungligen 16 platser och var enligt Essen-
Möllers minnestecknare Alf Sjövall fullständigt ”urmodigt” redan vid sekelskiftet
1900. Någon gynekoloisk avdelning fanns ännu inte. Essen-Möller inledde sin
verksamhet med att omorganisera barnbördshuset samt att erhålla 22 bäddar vid
kirurgiska kliniken för gynekologiska patienter.983 År 1915 kunde Essen-Möller
enligt Sjövall vårda ända upp till 1000 patienter på barnbördshuset.984

Fullständig klinisk tjänstgöring för medicine kandidater infördes i Lund
1907,985 dessförinnan hade den enligt Essen-Möller varit i huvudsak teoretisk och
”mycket ofullständig”.986 Året därpå lades Lunds barnmorskeundervisningen ned;
samtidigt begärde Essen-Möller en ny kvinnoklinik. Någon ny kvinnoklinik skulle
dock inte stå färdig förrän 10 år senare – i samband med Lunds universitets 250-
årsjubileum 1918. Under den mellanliggande perioden var Essen-Möller verksam
bland annat med att operera, undervisa, företa regelbundet studieresor till övriga
Europa samt Nordamerika och publicera en stor mängd vetenskapliga texter.987
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 Sveriges läkarehistoria (1930), 581ff.
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 Essen-Möller har skildrat ämnets – inklusive barnbördshusets – historia i Lund i Anteckningar om
artis obstetriciæ professionen i Lund, 1783 – 1918 i Kungl. fysiografiska sällskapets handlingar, N. F.
Bd. 29: 2, i Lunds universitets årsskrift, N. F. Avd. 2, Bd. 14: 2 (Lund, 1918), 28f.
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 Alf Sjövall, ”Gustaf Elis Essen-Möller”, Kungl. fysiografiska sällskapets i Lund: Förhandlingar,

vol. 27, 1957 (Lund, 1958), 41-47, spec. 41f.
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 Ibid., 42; Handlingar rörande tillsättandet af e. o. professorsämbetet, 27.
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 Essen-Möller, Anteckningar om artis obstetriciæ, 33.
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 Elis Essen-Möllers sammanlagda vetenskapliga produktion är enorm. Bland de texter han publice-
rade innan 1918 kan nämnas ”Fall af retroperitonealt, cystiskt uterinmyom. Från Serafimerlasarettets
gyn. klinik”, Hygiea, 1897: II, ”Bidrag till behandlingen af den kroniska, puerperala uterusinversionen.
Från kirurgiska kliniken i Lund”, Hygiea, 1898: II; , ”Bidrag till behandlingen af den kroniska, puerpe-
rala uterusinversionen. Från kirurgiska kliniken i Lund”, Hygiea, 1898: II; ”Om hafvandeskap och för-
lossning vid organiska hjärtfel. Föredrag hållet i Lunds Läkaresällskap 29/1 1901”, Hygiea, 1901; ”Om
hafvandeskap och förlossning vid organiska hjärtfel. Föredrag hållet i Lunds Läkaresällskap 29/1 1901”,
Hygiea, 1901; ”Meddelanden från obstetrisk-gynekologiska kliniken i Lund”, Hygiea, 1904; Tabell över
en serie av 100 myomlaparotomier (Lund, 1904); Tabell över 22 fall av extrauterin graviditet (Lund,
1904); Tankar angående ordnandet af undervisningen i obstetrik och gynekologi (Stockholm, 1904);
”Beitrag zur Kenntnis von der Hämatometra im Nebenhorn”, Nordiskt medicinskt arkiv, 1904; ”När bör
ett uterusmyom opereras?” (ur Lunds läk sällsk fh), Hygiea, 1905; ”Fall af spontan förlossning efter
föregående lyftning af cervix uteri”, Hygiea, 1906; ”Ett fall af s.k. vaginalt kejsarsnitt. Från obst.-gyn.
kliniken i Lund”, Hygiea, 1906; ”Några ord om behandlingen af eklampsi”, Allmänna svenska läkartid-
ningen, 1906; ”Über das Verhalten der Menstruation während des Stillens”, Centralblatt für Gynäkologi,
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Av kollegor har Elis Essen-Möller karaktäriserats som en punktlig, noggrann,
lugn och behärskad läkare; därtill omsorgsfull gentemot patienterna samt en så
småningom allt skickligare kirurg:

Han var en flitig operatör, som själv gjorde det mesta opererandet på klini-
ken, säkerligen som en förpliktelse mera än därför att det lockade honom att
operera. Från början hade han tvärtom, så har han sagt mig, ovilja mot det
blodiga hantverket. Så mycket mera får man beundra en självövervinnelse
som ledde till stor skicklighet. Hans behandlingsresultat kunde också väl
mäta sig med dem som nåddes på de främsta kliniker i Europa och Amerika,
ibland voro de dessa överlägsna.988

Om än detta uttalande är kopplat till Elis Essen-Möllers faktiska upplevelse av att
operera kan man även förstå det som professionellt välfungerande: med uttalandet
betonar minnestecknaren Alf Sjövall att Elis Essen-Möller varit en sensitiv man,
implicit att han befunnit sig på stort avstånd från den numera vanryktade ”furor
operativus”, som Essen-Möllers äldre kollega Mauritz Salin tagit så kraftfullt av-
stånd från på 1890-talet. Den seriöse och omtänksamme Essen-Möller hade över-
vunnit sitt initiala motstånd mot att operera, men han opererade restriktivt och
enbart för patientens bästa; detta med stor skicklighet och fantastiska resultat.

Helt kort nämnde Sjövall ytterligare ett viktigt område i Elis Essen-Möllers
läkargärning, vad han kallade ”fackets sociala sida”. Med detta avsåg han Essen-
Möllers engagemang i steriliseringsfrågan. Essen-Möller utsågs 1928 till ledamot
av den kungligt tillsatta steriliseringskommittén, men hade som Sjövall nämner

                                                                                                                                   
30: 1906: 6; ”Bidrag till frågan om eklampsiens behandling”, Hygiea, 1908 (festband); ”Ein Fall von
Nierendekapsulation bei Eklampsie”, Centralblatt für Gynäkologie, 1908: 14; 50 fall av havandeskap
och förlossning vid lungtuberkulos (Lund, 1909); ”Om havandeskap efter föregående extrauterin gravi-
ditet. Föredrag vid kirurg-gynekologmötet i Stockholm 26/11 1910”, Hygiea, 1911; Till frågan om en-
dometriternas behandling (Lund, 1911); ”Des grossesses utérines survenant après une grossesse extra-
utérine. Travail de la clinique gyn. de Lund”, ur Archives mensuelles d'obstétrique et de gynécologie,
mars 1911: 3; ”Iakttagelser angående behandlingen af klimakteriska och myomatösa blödningar med
radium”, Allmänna svenska läkartidningen, 1912; ”Einige Erfahrungen über Radiumbehandlung bei
myomtösen und klimakterischen Blutungen”, Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, bd 36,
1912 (Ergänzungsheft); ”L’hémorragie rétro-placentaire”, Archives mensuelles d'obstétrique et de gyné-
cologie,oct 1913: 10; ”The treatment of haemorrhage from the placental site (placenta praevia and acci-
dental haemorrhage) in the later months of pregnancy”, 17th International congress of medicine, London
1913, sect 8, obst. and gyn., disc. 1, 25-42; ”Några ord om eklampsifrågans nuvarande ställning. Före-
drag vid skånska läkaredagen i Hälsingborg d. 15/6 1913”, Allmänna svenska läkartidningen, 1913;
”Bidrag till kännedomen om den förtidiga placentaravlösningens patologi”, Lunds universitets årsskrift,
1913: 10; ”Gonorrén och dess betydelse för individen och samhället. Föredrag för Lunds studenter 6/3
1914”, Skrifter, utg. i samband med Hygienisk revy 9 (Lund, 1914); ”Bidrag till frågan om sterilisering-
ens berättigande ur medicinsk och rashygienisk synpunkt. Föredrag i Lunds läkaresällskap tisd. 24/11
1914”, Allmänna svenska läkartidningen, 1915; ”Quelques remarques sur la stérilisation au point de vu
l’hygiène de la race’”, Archives mensuelles d'obstétrique et de gynécologie, nr 7 juillet 1915 ”Uterus-
slemhinnans utseende efter radiumbehandling”, Hygiea, 1915; Kliniska föreläsningar i obstetrik (Stock-
holm, 1916); ”Aktiv eller avvaktande eklampsibehandling”, Allmänna svenska läkartidningen, 1916;
”Om livmoderbristningens orsaker och behandling, i anslutning till egna fall”, Allmänna svenska läkar-
tidningen, 1916; ”Bidrag till frågan om eklampsiens behandling”, Allmänna svenska läkartidningen,
1917; samt ”Anteckningar om artis obstetriciae professionen i Lund 1783-1918”, Lunds universitets
årsskrift, 1918: 2.
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redan tidigare gjort ”ett praktiskt pionjärarbete på området.”989 Denna fortsatta verk-
samhet faller huvudsakligen utanför ramarna för detta arbete, men behandlas där-
emot i min kollega Emma Thörns kommande doktorsavhandling om Elis Essen-
Möller.990

Avslutningsvis betonade Sjövall Elis Essen-Möllers humanistiska bildning
och litterära intressen, samt förmåga att knyta kontakter och vänskapsband med
forskare även utanför Sveriges gränser. Sjövall anger lundakirurgen Jacques Bore-
lius och den parisiske professorn Paul Bar – ”en personlighet av stor tjuskraft, yr-
kesskicklig, erfaren, lärd, manlig och jovialisk”991 – som Essen-Möllers kanske
viktigaste kollegiala vänskaper. Den kultiverade Essen-Möller hade också ett har-
moniskt familjeliv. Sjövall tecknar hans ”förtjusande hem” som

en gästfrihetens boning för vänner och kolleger från när och fjärran, som där
mottogos av hans charmerande och älskvärda maka. Att han med henne levde
i det lyckligaste äktenskap, förnam man genast, när man trädde inom dörren i
hemmet vid Finngatan 6, där allt andades vänlighet, trevnad, kultur och förfi-
ning.992

*
Sammanfattningsvis skulle Elis Essen-Möller kunna sägas personifiera den lyckade
akademiska gynekologen. Till att börja med innebar hans klass- samt könstillhörig-
het att han kunde läsa vid läroverk samt avlägga mogenhetsexamen, varefter han
inledde sina medicinska studier. Efter drygt elva år resulterade studierna i en dok-
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 Ibid., 45. Jfr ex. Elis Essen-Möller, ”Bidrag till frågan om steriliseringens berättigande ur medi-
cinsk och rashygienisk synpunkt”, Lunds läkaresällskaps förhandlingar, 1914-15, 22-33; 33-36 (diskus-
sion). Om steriliseringsfrågan, se t. ex. Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet; Tydén, Från politik
till praktik; eller Runcis, Steriliseringar i folkhemmet.
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 Se Emma Thörn, ”Könet, rasen och Elis Essen-Möller: Den svenske gynekologen, kvinnan och

idén om de undermåliga”, opublicerad C-uppsats i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, vt
1998; samt ”Gynekologen i kulturen: Elis Essen-Möller, makten och kvinnorummet”, opublicerad D-
uppsats i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, ht 1998.
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ka synpunkter, ur Svenska Sällskapets för Rashygien skriftserie, X (Stockholm, 1922) eller kapitlet
”Framkallad abort och fosterfördrivning” i Essen Möllers Föreläsningar i gynekologi (Stockholm,
1931), 131-144.
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 Sjövall, ” Essen-Möller”, Kungl. fysiografiska sällskapets i Lund: Förhandlingar, vol. 27,

1957, 47.
    Det kanske främsta eller åtminstone mest uppmärksammade av Essen-Möllers litterära arbeten torde
vara Drottning Christina: En människostudie ur läkaresynpunkt (Lund, 1937), som bland annat influerat
Sven Stolpes hypotes i biografin Drottning Kristina (2 vol., 1960-61; samt i en andra upplaga 1982).
Enligt litteraturvetaren Eva Borgström gav Essen-Möllers vidareutveckling av teorin om Kristina som
”(pseudo)hermafrodit” eller intersexuell vetenskaplig legitimet åt den undersökning som år 1965 före-
togs av Kristinas kvarlevor i samband med att gravplatser i Peterskyrkan i Rom skulle omarrangeras.
Detta gav den svenske anatomen Carl-Herman Hjortsjö möjlighet att undersöka Kristinas ben i förhopp-
ning om att bringa ordning i myterna kring den abdikerade drottningens kroppskonstitution. Hjortsjös
slutsats av undersökningen blev att Kristina, även om hon hade betett sig och klätt sig manligt, hade ett
typiskt kvinnoskelett. Eva Borgström, ”Drottning Kristina och hermafroditens tankefigur”, lambda nor-
dica, vol. 4, 1998: 1, 6-30. Se även Carl-Hermann Hjortsjös Drottning Christina: Gravöppningen i Rom
1965 (Lund, 1967).
    Trots Hjortsjös undersökning har emellertid spekulationerna kring Kristina fortsatt, bland annat i
Kerstin Uvnäs-Moberg & Rigmor Roberts Hon & Han: Födda olika (s.l., 1994), 73-76.
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torsexamen vid Lunds universitet; ett år därefter gifte han sig. De tre barnen valde
alla medicinska banor: båda sönerna blev läkare, den ene i likhet med fadern pro-
fessor vid medicinsk fakultet; medan dottern blev sjuksköterska. Liksom de flesta
ämnesföreträdare var samtliga professorer i gynekologi gifta män och familjefäder.
Möjligen skulle det äkta ståndets indikationer på ’rätt’ slags kontrollerade och do-
mestika heterosexualitet kunna förstås som extra viktigt för manliga gynekologer i
mötet med kvinnliga patienter.993

Att läkaryrket ofta förmerades inom en och samma familj – gärna mellan far
och son – är ytterligare en aspekt av medicinens patriarkala system, likaså familje-
bildningar med läkare och sjuksköterskor. Gemensamt för Essen-Möller och kolle-
gor som Anderson, Lindfors, Netzel, Josephson, Salin och Forssner var även en
bred professionell identitet, som inkluderade historiska studier och deltagande i en
bredare samhällsdebatt. Detta senare var karaktäristiskt för gynekologerna men
särskilde dem från vissa andra typer av naturvetare.

Ämnet för Elis Essen-Möllers doktorsavhandling låg mitt i det nya – och i
Lund ännu inte etablerade – akademiska fältet obstetrik och gynekologi. Avhand-
lingens inrikning mot patologisk anatomi överensstämde med tidens medicinska
kliniska ideal. I sin lärare och sedermera nära vän, den framstående kirurgen Jac-
ques Borelus, fick Essen-Möller en viktig kontakt. Omvittnat energisk och hand-
lingskraftig var han även en skicklig nätverkare, exempelvis tillbringades en period
av utbildningen vid professor Otto Engströms gynekologiska klinik i Helsingfors. I
egenskap av institutionsbyggare kan Essen-Möller emellertid uppfattas som excep-
tionellt framgångsrik, med stort inflytande över efterföljande generationer av gyne-
kologer. Ytterligare aspekter på läkarvetenskapens patriarkala strukturer behandlas i
det följande.
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 Ett exempel på möjliga komplikationer i kombinationen (kvinno)läkarverksamhet, kvinnosyn, fa-
miljebildning samt sexuella erfarenheter återfinns i Hugo Toll, överläkare vid Diakonissanstaltens sjuk-
hus på Ersta. Om Hugo Tolls relation till Pontus Wikner, se Göran Söderström, ”’Vänskapssvärmeriets’
dilemma”, i Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 1860-1960, ed. Göran Söder-
ström (Stockholm, 1999), 65-68; samt Lechard Johannesson, Pontus Wikner: Dagböckerna berättar (s.
l., 1982), 68, 112f. Jfr Ulrika Nilsson, ”Vedhuggning, syltning och könskörtlar”, glänta, 1995: 3, om
Tolls kvinnosyn.



KVINNLIGA LÄKARE

OCH KVINNOLÄKARE

– Ja… jag hade faktiskt tänkt köpa mig en tropikhatt
med flor, ett par gröna byxor och rediga kängor och bestiga ett
vulkaniskt berg i Peru som jag hört sägas snart skall vakna till
liv igen efter att ha slumrat i jag vet inte hur många hundra år,

och sedan tänkte jag kanske måla en tavla föreställandes
den där flickan Philomela som med tungan utskuren, inspärrad
i ett högt torn ändå väver en bonad som avslöjar vem som
skändade och låste in henne där…

Mare Kandre, Quinnan och Dr Dreuf (1994)
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Kapitel 9
KVINNLIG LÄKARKONST – OCH KVINNLIGA

LÄKARKOLLEGOR?
År 1824 kallades den närkebördiga Maria Jansson, ”Kisa-mor”, till Stockholm för
att behandla kronprins Oscar. Allt sedan barndomen hade Maria Jansson gått i lära
hos fadern Läke-Jan, som var en så kallad klok gubbe. Med tiden hade hon blivit
vida känd för sin skicklighet i läkarkonsten. Efter behandlingen av kronprinsen
stannade hon i huvudstaden där hon etablerade sig på Lilla Nygatan i Gamla stan.
År 1825 utfärdade Sundhetskollegium ett specialtillstånd för den då 36-åriga Maria
Jansson att verka som läkare på samma vilkor som vid universiteten utbildade
manliga medicine licentiater.994

Ett undantag av denna typ – att inkludera en lekmannaläkare, därtill kvinna –
skulle inte kunna göras några decennier senare, när moderna professioner lutade sig
allt tyngre mot de formella kraven på utbildning, examina och manlig könstillhö-
righet. (Ett exempel på detta finner vi i den berömda lekmannaläkaren Elna Hans-
son, ”Lundakvinnan” kallad, som efter att år 1875 ha åtalats för kvacksalveri
följande år ansökte om tillstånd hos Kungl. Maj:t. att praktisera som benbrottsläka-
re. Trots stort stöd från allmänheten, manifesterat i drygt femtusen insamlade
namnunderskrifter, avslogs hennes begäran.995)

*
På 1860-talet, alltså vid tiden för den svenska gynekologins spirande institutionali-
sering, blev frågor om läkarkårens könssammansättning högaktuella: skulle alla
läkare fortsatt vara män (med Maria Jansson som enda undantag), eller skulle även
kvinnor ges möjlighet att utbilda sig till läkare?

Det samtida så kallade ”kvinnoöverskottet” – som refererade till det proble-
matiska faktum att allt fler kvinnor ur de de högre samhällsskikten levde ogifta och
antingen sörjdes för ekonomiskt av familj och släkt eller måste försörja sig själva
genom någon form av (lämpligt) avlönat arbete – påkallade åtgärder från samhällets
sida. På 1850- och 1860-talet motionerade bondeståndets Carl Johan Svensén om
en utökning av kvinnors rättigheter till att bland annat gälla högre utbildning och
nya försörjningsmöjligheter. Enligt C. J. Svensén var kvinnor lämpade för omvår-
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 Håkan Wickbom, ”Lekmannaläkaren som fick legitimation”, Recip reflex, 5: 1972: 3, 32ff; samt
Helen Frey, ”Kvinnliga läkare i Sverige: Deras historia i siffermässig belysning, en specialitetsanalys
och en jämförelse mellan manliga och kvinnliga läkare i Sverige”, opublicerad uppsats vid Kulturgeo-
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 ”Lundakvinnan” var benämningen på en rad av läkekunniga kvinnor ur en och samma släkt, där

kunskapen gått i arv från mor till dotter sedan slutet av 1600-talet. Elna Hansson hade en omfattande
läkarpraktik och till och med ett eget litet sjukhus i Malmö; den berömda författaren Victoria Benedicts-
son var en av hennes patienter. Det var andre stadsläkaren i Malmö, Otto Möller, som 1875 anmälde
henne för behandlingen av en tvåårig pojke. Om ”Lundakvinnan”, se Ingegerd Wedins bok En ben-
brottsläkarsläkt (Stockholm, 1991); om åtalet se spec. 106-114, om Victoria Benedictsson se 115-122.
    Elna Hanssons dotterdotter Hedda Andersson, dotter till Johanna Hansson och hamnkontoristen J.
Andersson, studerade senare medicin vid Lunds universitet: år 1892 legitimerades Hedda Andersson
som Sveriges andra kvinnliga läkare. Se Wedin, En benbrottsläkarsläkt.
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dande yrken, framförallt som läkare och lärare. De möjliga vinsterna av en reform
var dubbla: förutom att ge nya försörjningsmöjligheter skulle det även innebära
vidgade mänskliga rättigheter.996

Svenséns idéer mötte genast motstånd. Där han uppfattade idel fördelar me-
nade meningsmotståndarna att kvinnor som genom studier och arbete gav sig in på
manliga banor riskerade att förlora sin kvinnlighet. Detta ansågs vara riskabelt både
för de enskilda kvinnorna och för hela samhället.

Sommaren 1866 anhöll emellertid riksdagens ständer hos Kungl. Maj:t om att
ge kvinnor möjlighet att anställas på vissa tjänster och befattningar, ett regeringsbe-
slut skulle däremot låta vänta på sig.997

I teorin…
Sundhetskollegium var en av de instanser som erhöll uppdraget att utreda frågan
om kvinnors eventuella tillträde till högre utbildning och anställningar. Det admi-
nistrativa ämbetsmannaverket Sundhetskollegium bestod av en ordförande och fyra
medicinalråd, alla läkare, och hade överinseende över både civil och militär sjuk-
vård.998 I fråga om medicinska studier och framtida läkarverksamhet skulle Sund-
hetskollegium inte enbart utröna kvinnors kroppsliga och intellektuella
förutsättningar för uppgifterna utan även ta ställning till den egna kårens fortsatta
sammansättning.

För läkarkåren gällde centrala frågor vem som skulle ges tillträde till läkarut-
bildningen och hur utbildningen skulle utformas. Hade kvinnor den intellektuella
och fysiska kapacitet som läkare ansågs behöva? Skulle läkarnas anseende och
auktoritet skadas om kåren fick kvinnliga medlemmar? I förlängningen handlade
frågorna om förhållandena mellan könen och hela samhällets struktur: skulle kvin-
nor ur de manliga läkarnas egen samhällsklass få tillgång till vad som tidigare varit
männens privilegier? Hur skulle det i så fall påverka familjerna och samhället –
och, frestas man att tillägga, inte minst männen?

Efter att ha dryftat frågor som de förstnämnda inkom Sundhetskollegiums ut-
låtande till ständerna i mars år 1867. Sundhetskollegium benämnde läkarkonsten
”kvinnlig” i bemärkelsen att den var omvårdande. Detta ansågs överensstämma
med kvinnans uppgifter som ”den späda menniskovarelsens vårdarinna” samt hen-
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 Delar av följande text utgår från min uppsats ”Kön, klass och vetenskaplig auktoritet: Om kvinnli-
ga läkarpionjärer” i Vetenskapsbärarna.
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 Carl Johan Svensén, Om qvinnans medborgerliga rättigheter (Stockholm, 1867); Wieselgren, Den

höga tröskeln, 10-16. Den första motionen lade Svensén fram tillsammans med Söderberg (prästerstån-
det) och Fredrik Adolf Rinman (borgarståndet) år 1859. Om riksdagsdebatterna 1865 – 66, Inger Ham-
mar, ”Alma maters sedliga döttrar: Kvinnornas intåg på den akademiska arenan”, Rummet vidgas:
Kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880 – 1940, ed. Eva Österberg & Christina Carlsson Wetterberg
(Stockholm, 2002), spec. 146-149; Inger Hammar, Emancipation och religion, 96-108; samt Tord Rönn-
holms doktorsavhandling Kunskapens Kvinnor: Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga uni-
versitetsvärlden (Umeå, 1999), 66-76.

998
 Sundhetskollegium hade bildats genom ett kungligt brev år 1813; den sammansättning som gällde

på 1860-talet var i kraft sedan år 1841. År 1878 skulle Sundhetskollegium komma att ombildas till Me-
dicinalstyrelsen. Se Rolf Å. Gustafsson, Traditionernas ok: Den svenska hälso- och sjukvårdens organi-
sering i historie-sociologiskt perspektiv (s.l., 1987), 240ff; samt Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962,
ed. Wolfram Kock, (Stockholm, 1963), 18-22.
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nes egenskaper av ”uppoffrande ömhet, mildhet och tålamod” (bild 55-57).999 Efter-
som läkarens drivkraft sades vara kärleken till nästan borde kvinnan åtminstone i
teorin kunna tänkas vara en lika god läkare som mannen. Men för att besvara frågan
om huruvida kvinnor i praktiken skulle kunna utbilda sig till läkare och inneha be-
fattningar förespråkade Sundhetskollegium en utredning av kvinnors generella
kropps- och själsegenskaper.1000

De betänkligheter som Sundhetskollegium anförde handlade om ”kvinnan”,
benämnd i singular. Talet om Kvinnan var mer än ett språkligt bruk: redan fast
kulturellt förankrad befästes föreställningen om Kvinnan under de följande åren
även inom en vetenskaplig, darwinistiskt orienterad tolkningsram. Inom den för-
stods kvinnor och män i termer av ”konstans” (kvinnor) och ”varians” (män). Det
innebar att kvinnor i jämförelse med män antogs utgöra en relativt homogen grupp.
Enligt Sundhetskollegium besatt genomsnittskvinnan en utpräglad omvårdande
förmåga, var kroppsligt och själsligt bräcklig, hade ett fantasifullt sinne samt svaga-
re intellektuella förmåga – allt givetvis i relation till en manlig norm.1001

                                                            
999

 Utlåtandet återgavs fullständigt i Hygiea, se ”Kongl. Sundhets-Collegii underd. utlåtande i fråga
om utvidgande af qvinnans medborgerliga rättigheter”, Hygiea, 1867, 185-188; cit. 185. Det av Mårten
Sondén justerade konceptet finns bevarat på Riksarkivet, se Sundhetskollegium, Koncept 1867 B1 A: 66,
927.

1000 ”Kongl. Sundhets-Collegii underd. utlåtande i fråga om utvidgande af qvinnans medborgerliga
rättigheter”, Hygiea, 1867, 185f; Sundhetskollegium, Koncept 1867 B1 A: 66, 927.

1001
 Johannisson, Den mörka kontinenten, 43; Eagle Russett, Sexual Science, 92-97.

Bild 55-57. Traditionella föreställningar om den omvårdande Kvinnan och förväntningar på
kvinnliga läkare att inkarnera dessa ideal uttrycks både på omslaget (nästa sida) och i föror-
det till den första svenska utgåvan av den tyska läkaren Anna Fischer Dückelmanns storsäl-
jande Kvinnan som hemmets läkare (1906).
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Männen och Kvinnan

På grund av lägre variationsgrad förutsattes kvinnor sinsemellan vara varandra mer
lika än vad fallet menades vara med motsvarande grupp av män. Denna tes tycks
uteslutande ha använts till att förklara frånvaron av kvinnliga genier.1002

Det tycks däremot sällan ha varit aktuellt att utveckla tesens andra implika-
tion, nämligen att den större variationen bland män rimligen borde innebära en re-
lativt sett större andel svagt begåvade män. Att ingen vikt fästes vid detta är dock
föga förvånande med tanke på att tidens vetenskapsmän i likhet med den politiska
eliten med en förkrossande majoritet utgjordes av män. När manlig stratifiering och
de stora skillnaderna inom kategorin män skulle förklaras uppfattades kön som ett
alltför trubbigt hjälpmedel. Till skillnad från kvinnor ansågs män inte vara könsva-
relser eller könsmässigt betingade annat än i ringa grad och då oftast relaterat till
andra faktorer, exempelvis etnicitet, klass, biologiskt arv eller degeneration.1003

Som tidigare nämnts skapades heller ingen andrologi eller Vetenskap om
Mannen – inte då, och inte med de ambitionerna. Och om vi vänder oss till de när-
mast jämförbara operationerna på män – de urologiska – så började dessa inte utfö-
ras i någon större utsträckning förrän under 1880-90-talet och än senare. Detta
motiverades oftast utifrån diagnostiska svårigheter.1004 Men om diagnossvårigheter
vore hela sanningen borde det samma ha gällt för gynekologin: som vi har sett var
det inte alltför sällan som graviditeter togs för ovarialtumörer,1005 eller som ovarial-
och uterintumörer förväxlades. Det är heller inte troligt att en urologisk kirurgi som
medfört upp till 10 gånger högre mortalitet än andra områden hade kunnat fram-
ställas som lysande eller ens acceptabel, vilket var fallet med gynekologin.

Att uppfatta läkarkonsten som kvinnlig och läkaren som manlig harmonierade
med ett heteropolariserande tankesystem uppbyggt kring könsdikotomiserade egen-
skaper. Förhållandet mellan manlig varians och en manlig norm åskådliggör det
dynamiska och processuella i könskonstruktionerna, där bland annat kön, klass och
etnicitet interagerar. Idealbilden av den manlige läkaren kan liknas vid hegemonisk
manlighet: båda skapas i förhållande till underordnade manligheter. Även om yt-
terst få män i praktiken levde upp till den hegemoniska manligheten – vilket var en
förutsättning för existensen av en elit – vann majoriteten av män fördelar av att den
befästes som överordnande i förhållande till en kvinnlig underordning.1006
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 Ibid.
    Om kön och genialitet se även Christine Battersby, Gender and Genius: Towards a feminist aestethics
(1989; London, 1994).

1003
 Jfr Larsson, Den moraliska kroppen, t. ex. 56-60, 76-80; Eagle Russett, t. ex. 78-83.

1004
 Jfr med Jacques Borelius, ”Om kastration vid prostatahypertrofi”, Hygiea 1896: I, 424-434; samt

”Bidrag till den s. k. prostatahypertrofiens patologi och terapi” (I-III), Hygiea 1897: I, 223-288, 591-644;
1897: II, 1-46; eller F. Kaijser, ”Ett fall af gangraen å penis och scrotum”, Hygiea 1896: I, 157-161; Erik
Lindström, ”Fall af gangraen å penis och scrotum”, Hygiea 1897, 48ff. Läkarna visar påfallande ofta stor
omtanke om de manliga patienternas upplevelser av sina genitalier efter en urologisk operation.
    Ett internationellt urologsällskap bildades år 1907, ett svenskt – Svensk Urologisk Förening – år 1950.
Urologi blev en självständig gren först på 1950-talet i Sverige, och den första professuren i urologi in-
rättades år 1968. Se Urologi i Sverige, 1940-1990, ed. Gustav Giertz, Sydsvenska Medicnhistoriska
Sällskapets Årsskrift, Supplementum 21, 1996, bl. a. 19, 53, 172, 177.

1005
 Cystorna kunde bli enorma, i sällsynta fall så stora att de fördubblade kvinnans vikt. Dally, Wo-

men Under the Knife, 13ff. Se bild av kvinna med stor ovarialcysta i Kapsalis, Public Privates, 87.
1006

 Jfr Connell, Masculinities, 79; Gender & Power, 183-188, 250-258.
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Vetenskapligt och socialt ökade läkarnas status kraftigt från mitten av 1800-
talet och framåt. När Sundhetskollegium framställde läkarutbildningen som ”längre,
svårare och mera omfattande än någon annan” och ifrågasatte om kvinnor skulle
klara av den, inrymde uttalandet en god portion självuppbyggande retorik. Också
frågan om huruvida det var möjligt för kvinnan ”att tillegna sig de kunskaper och
den skicklighet som för läkarekonstens utöfvande erfordras”1007 kan förstås i en
kontext av statusbyggande och professionalisering: vem som helst kunde inte klara
av utbildningen. Tvärtom var detta endast en exklusiv och särskilt begåvad skara
förunnat. Motsvarande gäller Sundhetskollegiets antagande om att eventuella fram-
tida kvinnliga läkare inte skulle klara av arbetets hårda krav och att deras ansträng-
ning under utbildningen därmed skulle vara förgäves – detta antagande
understryker ytterligare det heroiska och prestigefulla i läkargärningen. Som en
fantombild till 1860-talsskildringarna av kvinnors tänkta tillkortakommanden
framträdde alltså den ideale läkaren som maskulin, stark och i besittning av ett gott
intellekt. Kompetens förknippades med hegemonisk manlighet; professionalitet,
manlighet och bildningskapital förstärkte varandra.

Som redan nämnts hade Sundhetskollegium inte enbart varnat för att de stude-
rande flickorna och kvinnorna själva skulle utsättas för ansträngningar under ut-
bildningstiden utan för att hela familjelivet skulle störas om flickor i likhet med
pojkar inriktade sig på studier från unga år. Dessa invändningar till trots sade sig
kollegiet ändå vilja ha möjligheten att låta vissa speciellt begåvade ogifta undan-
tagskvinnor studera. Eftersom läkarutbildningens status bland annat baserades på en
garanterad kunskapsnivå ansågs det nödvändigt med en enhetlig utbildning, likadan
för kvinnor som för män.

Att förorda enhetlig utbildning var dock en sak – yrkesutövning en helt annan:
läkarvetenskapens praktik avsågs att bli könssegregerad. Medan manliga läkare
tänktes verka inom alla medicinska grenar skulle de förmodat fåtaliga kvinnliga
läkarna hänvisas till de delar av läkarkonsten som förment passade den specifikt
kvinnliga naturen. Kvinnans ”kön och deraf beroende anlag”1008 menades göra det
omöjligt för henne att ägna sig åt annat än kvinno- och barnsjukdomar. Privata
praktiker ansågs vara det lämpligaste alternativet, därefter följt av underordnade
befattningar vid barnbördshus och sjukhus för kvinnor och barn.1009 Andra arbets-
uppgifter skulle enligt Sundhetskollegium såra kvinnors ”naturliga blygsamhet” (att
exempelvis undersöka beväringar, behandla veneriskt sjuka samt utföra obduktio-
ner), överstiga kvinnors intellektuella förmåga (exempelvis rättsmedicinska fall
som krävde att ”det rena förståndets användning bör vara ostörd af känsla och fan-
tasi”), samt medföra fysisk överbelastning.1010

Denna lösning på frågan om eventuella kvinnliga läkare – att kvinnor skulle
ägna sig åt kvinno- och barnmedicin – var dock inte oproblematisk. Sundhetskolle-
giums förslag kan sägas ha hamnat på kollisionskurs med de manliga läkare som
gick i bräschen för den nya kirurgiskt inriktade specialiteten gynekologi, om än
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 Hygiea, 1867, 187.
1008

 Ibid., 187.
1009

 Ibid., 186ff.
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 Ibid., 186.
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detta skulle framtäda tydligt först några decennier senare. Två konkurrerande ideala
aspekter av kvinnomedicin förväntades förenas: den ena framställd som mjuk, em-
patisk, kvinnlig och därmed lämplig för de välsituerade klassernas ogifta döttrar;
den andra som krävande, heroisk och utpräglat maskulin, lämplig för män som aspi-
rerade på att göra läkarvetenskaplig karriär.

*
Trots Sundhetskollegiums reservationer beslöt Kungl. Maj:t i april år 1869 att kvin-
nor skulle ges ”rätt att på eget ansvar i enskild praktik utöfva läkarekonsten”.1011

Utbildningens former samt eventuell rätt att inneha ämbeten skulle dock utredas
vidare. Ännu låg fältet inte öppet för kvinnor.

Hösten 1869 avgav Karolinska Institutet ett utlåtande där huvudpunkterna
gällde de professionella kärnfrågorna om lika och gemensam utbildning för alla
läkare. Även om också KI förmodade att kvinnliga läkare framförallt skulle komma
att ägna sig åt gynekologi, obstetrik eller pediatrik underströks növändigheten av att
kvinnor likväl som män skulle kunna ”utöfva medicinen i hela dess omfång”.1012

Rättvisa, jämlikhet och det positiva inflytande som manliga och kvinnliga studenter
tänktes ha på varandra angavs som ytterligare anledningar till lika och gemensam
utbildning. Lika behörighetskrav och enhetliga kunskapskrav vid examination och
klinisk tjänstgöring förordades; det enda undantag som KI erbjöd var att kvinnor
som så önskade skulle ges möjlighet att utföra separata anatomiska dissektioner.
Motiveringen till detta var att dissektionerna gjordes i början av studietiden innan
de kvinnliga studenterna ännu hunnit vänja sig vid den specifikt läkarvetenskapliga
kulturen. Om än ej uttalat förefaller detta rimligt att förstå som en säkerhetsåtgärd
gentemot eventuellt besvärande situationer i samband med att grupper av unga
människor av båda könen tillsammans dissekerade lik, det vill säga arbetade med
den nakna människokroppen. (Möjligheten att utföra separata dissektioner skulle
dock aldrig realiseras.)1013

Karolinska Institutets främsta avsikt med att skapa en enhetlig utbildning var
emellertid att slå vakt om och öka utbildningens professionella status. Därmed ville
man slippa problem som uppstått i andra länder, speciellt i USA, med ”en särskild
genom inskränktare studier underordnad klass af pratici”.1014 KI:s hållning repre-
senterade allt framgent den allmänna hållningen i Sverige.1015
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 ”Kongl. Maj:ts nåd. bref till Kongl. Sundhets-Collegium angående åtgärder i anledning af Rikets
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Den tredje juni 1870 gav ett kungligt brev kvinnor rätt att avlägga mogenhets-
examen samt att tillträda läkarutbildningen, varpå Sundhetskollegium förordade att
vissa underordnade offentliga läkartjänster skulle göras tillgängliga för kvinnor.1016

År 1873 tillkom rätten för kvinnor att efter studier även avlägga vissa akademiska
examina.1017

…på avstånd: utländska kuriositeter…
Att intresset för och nyfikenheten på kvinnliga läkare var väckt redan innan någon
kvinna påbörjat medicinska studier i Sverige röjs i ett antal notiser i tidens fack-
press.1018 Både Hygiea och SLS höll Svenska Läkaresällskapets medlemmar under-
rättade om i utlandet verksamma kvinnliga läkare. År 1870 refererade Nils Johan
Berlin en österrikisk medicinsk tidskrifts uppgifter om två disputerade kvinnliga
läkare – en engelska och en schweiziska – som i Wien behandlade syfilissmittade
och även hade assisterat vid en kastration.1019 Även om verksamhetsområden som
dessa framställdes som olämpliga för kvinnor i Sverige kunde de uppenbarligen
skildras som något av pikanta kuriositeter på detta betryggande geografiska av-
stånd.

Det var dock vanligare att de svenska skribenterna framhävde sina utländska
kvinnliga kollegors specifika kvinnlighet. Kvinnligheten betonades i samband både
med yrkesutövning och privatliv.1020 I anslutning till notisen om de två läkarna som
behandlade manliga syfilispatienter rapporterade Anton Nyström om en amerikansk
kvinnlig läkare som han skildrade som betydligt mer domestik: fram till sitt äkten-
skap med en manlig rysk kollega hade hon varit verksam i Wien, högt skattad för
flit och skicklighet. Efter giftermålet hade paret till flyttat till Sankt Petersburg, där
de öppnat en gemensam praktik.1021

                                                                                                                                   
kvinnliga läkare i 1910-talets Nordamerika, se Ellen S. More, ”’A Certain Restless Ambition’: Women
Physicians and World War I”, American Quarterly, 41: 1989: 4, 636-660.
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samhet”, Dagny, 1886, 225-234, 303ff.

1021
 Nyström, SLS, 1870, 122.



279

De svenska läsarna underrättades också om kvinnliga läkares disputationer
och promoveringar. Att notiserna strävade efter att ge positiva skildringar av de
kvinnliga läkarna i relation till de bildade klassernas rådande kvinnoideal framstår
ovanligt tydligt i samband med ryska Marie v. Bakova, som studerat i Zürich. Ba-
kova hade enligt den amerikanske historikern Thomas Neville Bonner varit en av
förgrundgestalterna i det tidiga 1860-talets revolutionära rörelser i Sankt Peters-
burg. När Petersburgs universitet under några år av ökad politisk frihet hade låtit
kvinnor följa undervisningen utan att registrera sig hade nihilisten Bakova studerat
medicin. I samband med att det politiska klimatet hårdnade bannlystes kvinnorna
från universiteteten. Eftersom Bakova ville fullfölja läkarstudierna begav hon sig
några år senare, sommaren 1868, till Zürich. I Zürich blev hon vid 29 års ålder den
fjärde kvinnliga medicine studenten vid universitetet. Bland de manliga kollegorna
lär hon haft rykte om sig att vara begåvad och kunnig men svårtillgänglig och
ovänlig. Bakova gifte sig två gånger; make nummer två – Ivan Sechenov – var aktiv
för kvinnosaken, i synnerhet för kvinnors rätt att studera medicin.1022

När den målinriktade Marie Bakova disputerade 1871 beskrevs hon i Sverige
av livmedikus Edward Edholm framförallt som läkarhustru:

Hon var gift med en rysk läkare och hufvudsakliga motivet för hennes studi-
um af medicin var att derigenom kunna biträda sin man i hans praxis. Gradu-
aldisputationen behandlade ett oftalmiatriskt ämne. Försvaret af theserna
utfördes på ett lika öfvertygande som älskvärd sätt, så att opponenterna efter
en qvarts timma förlorade alla spår till motsägelseanda.1023

För Hygieas läsare förtegs alltså Bakovas radikalitet. Det kontroversiella tonades
ned och hon beskrevs som älskvärd och kvinnlig. Att framhäva de kvinnliga läkar-
nas kvinnlighet var en strategi som användes av manliga allierade på kontinenten;
om Edholm hade ett sådant syfte eller om han enbart övertog denna skildring av
Bakova är ovisst.1024 Det är ändå troligt att denna typ av skildringar av kvinnliga
läkare som icke hotande bidrog till att jämna vägen för fler (undantags)kvinnor. Ett
underliggande budskap i Edholms notis kan förstås som en utfästelse om att ord-
ningen mellan kvinnor och män kunde bestå – utökade rättigheter för kvinnor till
trots.

Det motstånd och den fientlighet som mötte de första kvinnliga läkarna på
kontinenten och i USA tycks alltså inte ha märkts i Sverige vid den här tidpunkten –
å andra sidan fanns här ännu inga legitimerade kvinnliga läkare.1025

                                                            
1022

 Ann Hibner Koblitz, ”Science, Women, and the Russian Intelligentsia: The Generation of the
1860s”, Isis, 79: 1988: 2, 208-226, spec. 211-216. Enligt Hibner Koblitz hette Marie Bakova (1839-
1929) som flicka Maria Obrucheva, senare gifte hon sig Maria Bokova samt Bokova-Sechenova Bonner,
40, 57f, 81-93. Se även Bonner, To the Ends of the Earth, 40, 57f, 81-93. Bonner transkriberar hennes
namn till Maria Bokova.

1023
 Edholm, ”Personal-notiser”, Hygiea, 1871, 548. Edholm var bland annat livmedikus hos Carl

XV, och blev senare medicinalråd.
    Edholm nämnde även att ”en engelsk dame Miss [Frances Elizabeth] Morgan” promoverats i Zürich i
april år 1870 samt att en ”Miss Dumock från Boston” snart skulle göra det samma (”Miss Dumock”
hette egentligen Susan Dimock). Om Morgan och Dimock, se Bonner, To the Ends of the Earth.

1024
 Jfr med Bonner, To the Ends of the Earth, 74f, 111f.

1025
 Se t. ex. Edholm, Hygiea, 1875, 476. Jämför med Bonner, exempelvis kapitlen 1-3.
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…och i (den svenska) praktiken
Karolina Widerström är med rätta berömd som Sveriges första kvinnliga läkare.
Hon hade dock några föregångare, om de än inte fullföljde en svensk utbildning.
Den första av dem var Hildegard Björck (1847-1920) som år 1873 skrevs in som
medicine studerande i Värmlands nation vid Uppsala universitet.

År 1875 omnämnde en engelskpråkig tidskriftsnotis ”den unga fröken Björk”
[sic] som ”en söt och begåvad flicka med stark personlighet” och en svår uppgift
framför sig (bild 58). Den anonyma skribenten rapporterade att Hildegard Björck
arbetade långa dagar i anatomisalen, tillsammans med 50 – 60 unga män:

They all behave very well and respectfully and the teachers say she has the
best influence on her male fellow students; but it is sometimes very difficult
for her. She hopes that girls and boys will from the first have common scho-
ols – then she is sure the girls will be able to exercise the most healthy influ-
ence over the boys. She is a girl of the highest intellectual and religious cast,
so I hope her success is sure, and that she will be followed by many as
worthy as herself.1026

Med största sannolikhet var dessa rader författade av den berömda kvinnosakskvin-
nan och kulturpersonligheten Anna Hierta-Retzius, i vars okatalogiserade samling
vid Kungliga vetenskapsakademien pressklippet ingår. Två år dessförinnan, i febru-
ari 1873, hade systrarna Hedvig och Anna Hierta inrättat en stipendiefond för kvin-
nor som studerade medicin. Efter att ha avkunnat stipendiestadgarna tillade
systrarna Hierta att:

då för närvarande, oss veterligen, ingen svensk qvinna afflagt ofvannämnda
examina och ingen utom Fröken Hildegard Björk egnat sig åt den medicinska
studiibananm samt följaktligen nu ingens rätt till stipendiet enligt de gifna fö-
reskrifterna trädes för nära, utnämna vi härmed Fröken Hildegard Björk till
första stipendiat, att från och med år 1874 och framgent åtnjuta fondens årli-
ga afkastning såsom stipendium…1027

Hildegard Björck skulle komma att inneha stipendiet mellan 1874 och 1881; under
läsåret 1880-81 delade hon det med Karolina Widerström.1028

Systrarna Hierta hade lärt känna Hildegard Björck genom den värmlandsbör-
diga författaren och kvinnosakskvinnan Eva Fryxell, som några år senare – år 1880
– skulle komma att lansera termen ”kvinnofrågan”med sin bok med samma

                                                            
1026

 Tidningsklipp med rubriken ”Foreign Notes and News: Sweden” och pagineringen 137, med på-
skriften ”March 1875” i blyerts. Klippet ingår i Anna Hierta-Retzius okatalogiserade arkiv vid Kungliga
vetenskapsakademien i Stockholm (i mappen ”Hygieniska Museet 1880-1892, Pressklipp”). På samma
sida rapporteras nyheter om kvinnorörelsen även från Holland, Österrike, Schweiz och Tyskland.

1027
 Fröknarna H. och A. Hiertas Stipendium: Till Kongl. Karolinska Medico-Kirurgiska Institutets i

Stockholm Lärarekollegium (Stockholm, 1873) 1f. Karolina Widerström innehade stipendiet till och med
läsåret 1886-87, se Andreen, Karolina Widerström, 11.

1028
 Jfr Maria Cederschiöld, ”Drag från Anna Hierta-Retzius sociala verksamhet”, Anna Hierta-

Retzius: En minnesteckning med stöd av efterlämnade papper, ed. Annie Åkerhielm (Stockholm, 1928),
174f.
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namn.1029 Hildegard Björck och Anna Hierta (1841-1924) blev nära vänner vilket
tydligt uttrycks genom den förtroliga tonen i de 44 brev som finns bevarade från
Hildegard Björck till Anna Hierta. De förenades även i sitt engagemang i köns- och
sexualmoraliska frågor. Om Hildegard Björck är annars inte mycket känt annat än
att hon var övertygad abolitionist (Federationen, den svenska varianten på den in-
ternationella rörelsen mot slaveri och prostitution bildades 1878, med inriktning på
att avskaffa den reglementerade prostitutionen1030) samt att detta bidragit till hennes
val av studier.1031 I ett brev daterat 25 januari 1875 skriver Björck till Anna Hierta:

Samtidigt härmed vaknade äfven behofvet att i praktiskt afseende göra något
för qvinnan, hvarigenom hon skulle förbättras, ty det förra var ju allt så pro-
blematiskt ännu. Hvad jag då fann vara mera af nöden var att få henne att er-
känna sig sjelf och att erkännas. På den medicinska banan trodde jag vägen
borde brytas, ty den afviker minst från den verksamhetssfer, som dittills blif-
vit qvinnan tillerkänd (och dertill fann jag att naturvetenskapen roade mig
näst filosofi mest).1032

I Uppsala var Björck känd för sin idealism, vilket Ellen Fries dagbok vittnar om.
Efter sitt första möte med Hildegard Björck skrev Ellen Fries – då student i historia
och sedermera den första kvinna som blev filosofie doktor i Sverige – följande:

Läkarevetenskapen roar henne ej. Hon blott ser däri ett medel för afskaffan-
det af hvad hon anser som den största skam för vårt släkte, prostitutionen.
Det är därföre hon blifvit läkare och det är därför hon vill arbeta.

Hon ansåg vårt görande och låtande helt egoistiskt och af föga gagn för
kvinnans emancipation, så länge inom samhället tolererades sådana skämda
seder hos männen. På deras afskaffande skall alla tänkande kvinnors arbete
riktas, rycktes detta onda upp med roten, kommer sedan det öfriga af kvin-
nans emancipation att gå af sig själft.1033

                                                            
1029

 Cederschiöld, ”Drag från Anna Hierta-Retzius sociala verksamhet”, 174. Eva Fryxell var dotter
till historikern, prästen och skolmannen Anders Fryxell. Om Eva Fryxell, boken och termen Quinnofrå-
gan, se Ulla Manns, Kvinnofrågan 1880-1921: En artikelbibliografi (Lund, 1992), 13-20.

1030
 Om federationen, se Nordisk familjebok (Stockholm, 1907), vol 7, 1489ff.

    Se även exempelvis Levins Testiklarnas herravälde, 28f samt Masken uti rosen, 202f; liksom Len-
nartsson, Malaria Urbana; Tommie Lundquist, Den disciplinerade dubbelmoralen: Studier i den regle-
menterade prostitutionens historia i Sverige 1859 – 1918 (Göteborg, 1982); samt Yvonne Svanström,
Policing Public Women: The Regulation of Prostitution in Stockholm 1812 – 1880 (Stockholm, 2000).

1031
 Andreen, Karolina Widerström, 12.

1032
 Brev från Hildegard Björck till Anna Hierta 25 januari 1875, Anna Hierta-Retzius brevsamling,

Bj-Bö, 6, KVA.
1033

 Maria Cederschiöld, En banbryterska: Skildringar från Ellen Fries’ studentår i Uppsala: Ur
hennes bref och anteckningar (Stockholm, 1913), 46 ff, cit. 47. Efter dessa rader om Hildegard Björck
tillade Ellen Fries (som påbörjade sina studier 1877 och disputerade 1883): ”Så genomegoistisk och
eländig har jag väl aldrig känt mig, som när jag jämförde mig med denna kvinna, som uppoffrade sig
själf och sina anlag för en idé. Jag som i åratal grämt mig öfver, att jag som kvinna ej kan arbeta så på
min intellektuella utveckling som en man kan det, och som just under dessa sista tider gladt mig åt att få
verkligen allvarligt studera och genom mitt arbete göra vägen lättare för andra kvinnor, som ha håg för
studier. Jag, som känt mig både nyttig och stolt öfver min verksamhet, får helt plötsligt för mig att det är
idel fåfänglighet och egoism.” (47f) Umgänget mellan Fries och Björck fortsatte dock, bland annat tog
Björck med sig Fries på visit till anatomisalen.
    Om Ellen Fries, se även Kerstin Skog-Östlin, ”Att vara pionjär: Ellen Fries 1855 – 1900”; samt Joel
Höglund, ”Den dubbla erfarenheten: Om Ellen Fries syn på kvinnor och utbildning”, båda i Kvinnoliv
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År 1879 tog Hildegard Björck som första kvinna i Sverige medicine kandidatexa-
men. Dessvärre kom hon inte längre än så i sina studier. År 1881 tvingade vacklan-
de hälsa och gradvis förlorad hörsel henne att avbryta utbildningen. Hildegard
Björck lämnade Uppsala för Lausanne i Schweiz, där hon allt intill sin död 1920
bildade hushåll tillsammans med den svenske generalkonsuln Frans Ewerlöfs sys-
ter.1034

*
En kort period under sitt första uppsalaår hade Hildegard Björck haft en kvinnlig
studentkamrat i skomakardottern Charlotte Yhlén (f. 1839). I början av år 1873
hade den senare erhållit amerikansk läkarexamen från Women’s Medical College i
Pennsylvania. I samband med moderns insjuknande och död återvände hon till Sve-
rige, där hon anhöll om Sundhetskollegiums tillstånd att praktisera. Ansökan av-
slogs dock med motiveringen att hon saknade svensk examen. Därefter skrev hon in
sig vid Uppsala universitet i syfte att erhålla även en svensk läkarutbildning men
fullföljde inte dessa planer. Efter att också ha försökt erhålla vidare utbildning i
Köpenhamn gav Charlotte Yhlén upp tanken om att praktisera i Sverige eller Dan-
mark. Efter ett år återvände hon till USA, där hon öppnade egen praktik och så
småningom gifte sig.1035

Ytterligare en svensk kvinna erhöll läkarexamen i utlandet innan Karolina
Widerström legitimerades år 1888. Det var den likaledes helsingborgsbördiga Julia
Brink (f. 1854), som påbörjade sina studier i Sverige men sedan flyttade till Lon-
don, där hon utexaminerades från London School of Medicine år 1886. Därefter
specialiserade sig Julia Brink i Irland och Schweiz, varpå hon upptog privatpraktik
först i England och därefter i Kalifornien.1036

*
I följande kapitel ska jag skissera några av de första i Sverige utbildade kvinnliga
läkarnas karriärer, professionella strategier samt engagemang. Delvis kommer detta
att belysas med hjälp av omgivningens skildringar av och förhållningssätt till dem;
delvis genom deras egna vetenskapliga arbeten, professionaliseringsstrategier in-
klusive organisering samt minnesteckningar, memoarer och biografier. Även om
exempelvis både Karolina Widerström och Ada Nilsson brände sina arkiv med pati-

                                                                                                                                   
kring sekelskiftet 1900, Antropos: Rapporter från Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, nr 2 (Stock-
holm & Uppsala, 2001).

1034
 Om Hildegard Björck, se även mapp i den okatalogiserade delen av Anna Hierta-Retzius samling

med påskriften ”Hygieniska Museet 1880-1892, Pressklipp”.
1035

 Frey, ”Kvinnliga läkare i Sverige ”, 4; samt Ohlander, ”Karolina Widerström och de första
kvinnliga läkarna i Sverige”, 35. Både Frey och Ohlander anger att Charlotte Yhlén öppnade praktik i
Philadelphia; enligt Fritz Netzlers Helsingborgsminnen från min ungdom (Helsingborg, 1928; s. l. 1985),
453, 469, låg den helsingborgsbördiga Yhléns praktik emellertid i New York.
    Som vi ska se i nästa kapitel påbörjade Karolina Widerström sina studier till medikofilen i Uppsala
höstterminen 1879. Hon träffade emellertid aldrig Hildegard Björck, som då hade svåra hälsoproblem.
Widerström hörde dock talas om föregångerskan genom deras gemensamma vän Ellen Fries, se Andre-
en, Karolina Widerström, 12, 52.

1036
 Frey, ”Kvinnliga läkare i Sverige”, 4; samt Ohlander, ”Karolina Widerström och de första kvinn-

liga läkarna i Sverige”, 35.
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entjournaler – och som det verkar, i Widerströms fall, även de flesta papper av mer
personlig karaktär – finns det ändå gott om vittnesbörd om bådas livsgärningar.1037

Redan med dessa båda läkare kom de förutsägelser som bland annat Sund-
hetskollegium gjort om att kvinnor inte skulle orka med de påfrestningar som lä-
karutbildning och läkarpraktiken sades innebära på skam. Båda skulle de få långa,
stridbara och framgånsrika karriärer: Karolina Widerström som blev 93 år gammal
praktiserade i Stockholms Klarakvarter i 35 år, de första fyra på Bryggargatan 6,
därefter på Gamla Brogatan 19. År 1933 utnämndes hon till hedersdoktor vid Karo-
linska Institutet för sina socialmedicinska insatser.1038 Ada Nilsson blev 92 och
praktiserade tills hon vid några och 80 förlorade synen. Efter avlagd examen hade
hon innehaft ett par förordnanden i obstetrik och gynekologi vid Ersta för Hugo
Toll samt vid Serafimerlasarettet för Mauritz Salin, varpå hon öppnade privatprak-
tik. Först verkade Ada Nilsson i åtta år på Sankt Paulsgatan på det fattiga Söder-
malm i Stockholm, därefter i 41 år på Triewaldsgränd 2 i Gamla stan.1039

                                                            
1037

 Se Karolina Widerströms arkiv på Riksarkivet i Stockholm samt Ada Nilssons i Kvinnohistoriska
samlingarna vid Göteborgs universitets bibliotek. Ada Nilsson omtalar hur hon brände respektive sålde
journaler och böcker i Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 90.

1038
 Andreen, Karolina Widerström, 32f, 69.

1039
 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, bl. a. 40f, 44-47, 59-64, 90.

Bild 58-59. Pionjärer. 58: Hildegard Björck (1847-o.1920) blev år 1879 Sveriges första
kvinnliga medicine kandidat. Hon tvingades senare avbryta studierna på grund av sviktande
hälsa. 59: Ett tidigt porträtt av Karolina Widerström (1856-1949), som år 1888 blev medicine
licentiat och Sveriges första kvinnliga läkare.
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Kapitel 10
PIONJÄRER

Karolina Widerström

Widerström egde med sin fru ett enda barn, en dotter Lina, för hvilket båda
voro lika svaga. Pappa Widerström ville utbilda barnet till en styf gymnast
och undervisade henne i alla idrottens grenar. Mamma Widerström gladde sig
vid alla Linas framgångar i idrotten. Gubben Widerström lärde Lina att sim-
ma som en fisk, och kom ofta i herrarnes simbassäng med flickan, der jag ej
sällan badade samtidigt med Lina. Hon var kanske 5 – 6 år yngre än jag, som
vid den tiden kunde vara 15 – 16 år. Jag hade lärt mig att från ett djup af 5 –
10 alnar från bottnen upptaga en blank slant. Lina var dock min öfverman i
den vägen, ty gubben W. kunde utkasta en sten bunden i en handduk från den
höga trampolinen på ett vida djupare vatten. Lina flög från trampolinen strax
efter, och kom till vattenytan alltid med handduken och stenen. Slutligen
sändes Lina till Gymnastiska Centralinstitutet.1040

Den som långt senare – år 1928 – med dessa rader skildrar ”Linas”, det vill säga
den mycket unga Karolina Widerströms, förtjusning i idrott och bad samt de kär-
leksfulla widerströmska familjebanden var regementsläkaren Fritz Netzler (f.
1851). Fritz Netzler, son till Helsingborgs stadsläkare och bekant med Widerströms,
var som tidigare nämnts en av deltagarna i sektionen för obstetrik och gynekologis
sammankomster redan under dess första verksamhetsår och därmed alltså ytterliga-
re en i raden av för kvinnosjukdomar intresserade militärläkare. Under sin läro-
verkstid i Helsingborg hade Fritz Netzler haft Otto Widerström som
gymnastiklärare. Otto W. hade utbildat sig hos Gabriel Branting vid Gymnastiska
Centralinstitutet och det var alltså dit som dottern sändes år 1873 (bild 59).1041

Så långt kommen i sin skildring tycks Fritz Netzler ha funnit det mesta gott
och väl. Karolina Widerströms vidare visioner, självständighet och handlingskraft
hade han däremot svårare att smälta. Han fortsatte skildringen av henne:

Lina hade högre vyer i lifvet, än att blifva gymnast. Hon hade af sina goda
föräldrar blifvit grundligt bortskämd, och nog af andra också. Hon hade höga
tankar om sig sjelf, och hon försökte med all makt att realisera dem. Hon var
ihärdig och tog studentexamen. Hon valde sedan den medicinska banan och
tog filen (den första qvinna, som i Sverige aflagt denna examen).1042

                                                            
1040

 Netzler, Helsingborgsminnen från min ungdom, 258f.
1041

 Den mångsidiga Otto Widerström (1813-1896) var dessförinnan också utbildad badmästare, fält-
skär och veterinär. Se Andreen, som även citerar ur Karolina Widerströms egna antecknade minnen i
Karolina Widerström, 13-16.

1042
 Netzler, Helsingborgsminnen från min ungdom, 259. Netzler hade dock fel i det senare: som vi

redan sett hade Hildegard Björck på 1870-talet avlagt både med. fil.- och med. kand.-examen i Uppsala.
Däremot blev Widerström följande decennium den första kvinnliga medicine licentiaten.
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Den vid KI utbildade Netzler beskyllde henne för att vara självsäker och övermo-
dig. Han erinrar sig att familjen Widerström en gång besökt honom i Stockholm
under hans studietid för att rådgöra inför dotterns medicinska studier. Innan han
hunnit svara på Otto Widerströms frågor ska dottern enligt Netzler ”med stor sjelf-
säkerhet” ha sagt: ”’Ja, jag vet ej om inte jag går till Uppsala, då jag hört att lärarne
här skola vara så dåliga.’” Detta uttalande hade förargat Netzler till den grad att han
ännu ett halvsekel senare uppgav sig minnas både det och sitt mästrande svar:
”’Kära Lina, för det första har jag aldrig hört ett sådant yttrande om mina lärare,
och för det andra vill jag upplysa Lina om att framgången i studierne beror lika
mycket på huru man sjelf bedrifver sina studier som på lärarne.’ Derefter sade jag ej
ett ord om den saken, utan underhöll mig med föräldrarne Widerström om andra
saker.”1043

Bortskämd, överdrivet självsäker och självcentrerad – det är svårt att före-
ställa sig en ung och målmedveten manlig medicine studerande karaktäriseras på
detta sätt. Fritz Netzler tycks haft svårt att acceptera och ta en ung kvinna inom den
egna professionen på allvar. Enligt honom hade Olivia och Otto Widerström spen-
derat allt de hade på dottern. När hon började studera i Stockholm flyttade de också
dit, till Norrtullsgatan, där de lät henne bo i det enda rummet medan de själva dela-
de på köket. Netzler summerade familjesituationen under denna tid med orden
”Gubben fick nog ej se sin dotters triumfer, men mamma Widerström fick ännu
vara en tjenande ande sedan Lina etablerat sig i hufvudstaden.”1044 Än mer oförblo-
merat negativt var Netzlers omdöme om Karolina Widerström som läkare

Lina blef Sveriges första qvinnliga läkare. Hon var klok och hon var den för-
sta läkaren i hufvudstaden, som införde modet att låta patienterna betala först,
innan de fingo tala med henne. Man berättade, att en hennes väninna satt i
mottagningsrummet och tog betalt, innan patienten fick tala vid doktorn.
Detta var ju styft nog, då man tänker på alla både dag- och nattbesök, som lä-
karne få göra utan att få ett öre derför. Men ändå styfvare synes mig vara, att
Lina genom att med en sjelfsäkerhet och en aplomb kasta sig in äfven i de
mest olika sociala frågorna kunnat få ej allenast allmänheten utan äfven klokt
folk att tro att ett sådant ljus som lilla Lina dugde till allt. Men nog nu om
Lina.1045

Den bild Fritz Netzler tecknade av läkaren Karolina Widerström bär konturerna av
en charlatan snarare än en professionell läkare: enligt honom tänkte hon främst på
pengar; lät en väninna (och underförstått alltså inte en mottagningssköterska) ta
emot patienterna; i avsaknad av erforderliga kunskaper grep hon över skilda sociala
frågor; samt duperade dessutom omgivningen till att tro henne vara en skicklig lä-
kare.

För Karolina Widerström blev inte enbart Sveriges första kvinnliga läkare: in-
riktad på kvinnosjukdomar blev hon därtill vida erkänd för sin skicklighet. Att detta
kunde sticka vissa manliga läkare i ögonen fick hon tidigt erfara. Strax innan hon år
1889 öppnade sin praktik förutspådde Carl Benedict Mesterton, professor i kirurgi

                                                            
1043

 Ibid.
1044

 Ibid., 259f. Om boendet, jfr Andreen, Karolina Widerström, 19.
1045

 Netzler, Helsingborgsminnen från min ungdom, 260.
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och obstetrik och en av hennes lärare från uppsalatiden, att inga patienter skulle
våga söka sig till en kvinnlig läkare.1046

*
Att Karolina Widerströms läkarpraktik och hemförhållanden även skildrats i andra
ordalag än Netzlers torde knappast förvåna. I samband med att Karolina Wider-
ströms klinik varit öppen i 30 år hyllades hon per brev av vännen Ellen Key med
följande ord:

Vilket rikt, vackert, gagnande liv du har bakom dig! Hur enkelt stilla och
kvinnligt du fyllt din ’manliga’ gärning. Det är nog det betydelsefullaste du
gjort för kvinnosaken att du givit föredömet av denna äkta kvinnlighet; att du
gjort Sveriges första kvinnliga läkare liktydig med en stilla, god, ädel per-
sonlighet.1047

Den yngre kollegan och vännen Andrea Andreen förmedlar med hänvisning till
ytterligare ett par helsingborgsminnen samt Karolina Widerströms egna anteck-
ningar bilden av en harmonisk familj, där dottern förvisso gavs stort stöd och upp-
muntran från föräldrarna men heller inte klemades med, och där man hade relativt
ont om pengar. Olivia W. har skildrats som ”mild och älsklig”, men av dottern även
som ”vidsynt” och ”frihetsälskande”; Otto W. som relativt sträng.1048 Karolina Wi-
derström har själv beskrivit fadern som förtjust i djur men desto mindre förtjust i
sitt arbete under 38 år som skvadronshästläkare vid Skånska husarregementet, om
vilket hon resonerade att: ”[e]n man som varken drack, rökte eller svor passade nog
inte så värst in i den miljön på den tiden.”1049 Däremot ska han enligt dottern ha
tyckt mycket om sitt andra arbete som gymnast, den bana som alltså även hon val-
de. Åtminstone inledningsvis.

Studier

Karolina Widerströms tankar på att bli läkare hade börjat ta form redan vid tiden för
utbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet 1873 – 1875. Fadern satte dock som
vilkor att hon först skulle arbeta ett år som assistent till Gabriel Branting på dennes
privata sjukgymnastikinstitut. Detta gjorde hon mellan 1875 och 1876 och erhöll då
även Brantings stöd i planerna på medicinska studier.1050

För att kunna realisera dessa planer började den tjugoåriga Karolina Wider-
ström hösten 1876 att läsa på Wallinska skolan i Gamla stan, den skola som blott
två år tidigare blivit den första i Sverige att erhålla studentexamensrätt för flick-

                                                            
1046

 Andrea Andreen & Hjördis Nilsson, ”De kvinnliga läkarna”, Svensk yrkeskvinna: En översikt av
kvinnornas insats i svenskt näringsliv, kultur och politik, ed. Ellen Liliedahl (Göteborg, 1950), 136f;
Andreen, Karolina Widerström, 33.

1047
 Ellen Key citerad efter Andreen, Karolina Widerström, 19.

1048
 Andreen, Karolina Widerström, 13-17; cit. 15, 16. Andreen hänvisar till Chr. Sjödahl, ”Minnen

från min skoltid: 1860-talets Hälsingborg”, i Minnen från Hälsingborg och dess skola, häfte 2, 1929, 9;
samt Gustaf D. Wilkens, ”Minnen från 1860-talets Hälsingborg och dess skola”, i Minnen från Hälsing-
borg och dess skola, häfte 7 – 9, 1934, 15.

1049
 Andreen, Karolina Widerström, 15 (Andreen citerar här Karolina Widerströms handskrivna min-

nen med rubriken ”Från framfarna dar”.
1050

 Ibid., 16ff.
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or.1051 Studierna i den privata flickskolan finansierade hon dels med lån, dels med
arbete som skolans lärare i friskgymnastik. Våren 1879 erhöll hon studentexamen
med höga betyg; följande höst flyttade hon till Uppsala där hon inskrevs vid Stock-
holms nation som med. fil. stud. De fåtaliga kvinnliga studenterna i Uppsala sökte
sig till varandra, uteslutna från den manliga studentgemenskapen som de var.1052

Humanisterna Ellen Fries och Hedvig Bergius kunde glädjas åt att under en och
samma termin få sällskap av två nya kvinnliga studenter, förutom Karolina Wider-
ström av Maria Bergling. (Enligt historikern Tord Rönnholm var 1508 manliga stu-
denter inskrivna under samma period.1053) Den 14 december 1880 avlade Karolina
Widerström med. fil.-examen, varpå hon lämnade Uppsala för att bosatt hos föräld-
rarna i Stockholm fortsätta studierna vid Karolinska Institutet.1054

Med hjälp av försörjning från fröknarna H. och A. Hiertas stipendium, som
hon innehade från läsåret 1880-81 till och med 1886-87, blev Karolina Widerström
Karolinska Institutets första kvinnliga student. I enlighet med 1870 års förslag er-
bjöds hon enskild undervisning i anatomi, det vill säga i samband med dissektioner.
Hon avböjde dock. I ett brev till väninnan Gerda Wigström daterat den 20 mars
1881 berättar hon om långa dagar på anatomisalen och spekulerar över att ”mina
manliga kamrater numera lika litet som jag tänka på att det är något underligt eller
märkvärdigt att hava en qvinnlig kamrat ibland sig, utan att det mera förefaller dem
– såsom det i verkligheten ock är – såsom en tämligen naturlig sak.”1055 Långt senare
berättar hon att hon även erbjudits enskild undervisning på den venerologiska klini-
ken men tackat nej också till det.1056 Hon ville delta i studierna på samma villkor
som de manliga studenterna.

I maj 1884 avlade Karolina Widerström medicine kandidatexamen, varpå stu-
dierna vid KI varvades med propedeutisk (förberedande) tjänstgöring på Akade-
miska sjukhuset i Uppsala.1057

Debut i Svenska Läkaresällskapet

Vid sidan av studierna var Karolina Widerström engagerad i frågor som hon senare
skulle arbeta vidare med som läkare. År 1886 blev hon medlem i det föregående år
grundade sällskapet Nya Idun, samt sekreterare i den nybildade dräktreformföre-
ning där Ellen Key var sekreterare.1058

Dräktreformsfrågan hade väckts i Nordamerika och England. Reformrörelsens
syfte handlade högst konkret om att befria kvinnokroppen: från den opraktiska tur-
nyren, deformerande snörliv, hårt åtdragna strumpeband, långa och tunga kjolar och
annat som inverkade menligt på kvinnors rörlighet, hygien och hälsa. På program-
                                                            

1051
 Svenska kvinnor: Föregångare nyskapare, 391.

1052
 Jfr t. ex. Cederschiöld, En banbryterska; Rönnholm, Kunskapens Kvinnor, 196-199, 214ff; samt

Ronne, Två världar ett universitet, 51-54.
1053

 Rönnholm, Kunskapens Kvinnor, 38. Rönnholm räknar dock enbart tre kvinnliga studenter under
perioden 1876-1880; enligt Ellen Fries var de emellertid fyra – åtminstone för en tid.

1054
 Andreen, Karolina Widerström, 20f.

1055
 Citerat efter Andreen, Karolina Widerström, 23.

1056
 Andreen, Karolina Widerström, 22.

1057
 Ibid., 23.

1058
 Ellen Key och Karolina Widerström var då bekanta sedan tio år tillbaka. Ibid., 19, 28.
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met stod också införandet av höger- respektive vänsterskor (så kallade ”fysiologis-
ka” skor; dessförinnan hade damskor varit likadant formade för båda fötterna) samt
även strumpor formade i enlighet med foten (bild 60-63).1059

Det var vid dräktreformföreningens allmänna möte i Stockholm hösten 1886
som Karolina Widerström höll sitt allra första offentliga framträdande.1060 Följande
vår, den 19 april 1887, höll hon på eget initiativ föredrag även i Svenska Läkare-
sällskapet över ämnet ”Hygieniska drägter för qvinnor och barn”. Anförandet och
den efterföljande diskussionen publicerades senare i SLS. Denna gång beviljade
läkaresällskapet Karolina Widerström tillträde till sammankomsten i egenskap av
medlem i dräktreformföreningen.

Med den för orutinerade eller i läkaresällskapet mindre kända läkarens till-
börliga ödmjukhet inför den illustra församlingen inledde Karolina Widerström
föredraget med påpekandet att reformdräktens hygieniska aspekter borde vara av
intresse för läkare: ”Detta är också skälet hvarför jag såsom dess [Drägtreformföre-
ningens] ombud vågar taga Läkaresällskapets tid och uppmärksamhet i anspråk en
stund i afton för att förevisa Drägtreformföreningens modeller till qvinnliga under-
kläder och skodon.”1061 Underkläderna var de två ”nykonstruerade” plaggen inner-
dräkt (ung. en långärmad särk eller underklänning) och mellandräkt. Den senare
bestod av två plagg, dels ett höghalsat så kallat underliv med knappar, dels en så
kallad delad kjol (ung. en underkjol i form av lång byxkjol). Den delade kjolen och
strumphänslena skulle knäppas fast i ”underlivet”. Fördelarna med dessa plagg i
jämförelse med sedvanliga underkläder var enligt Widerström ”att de bevara vär-
men likformigt öfver hela kroppen, att de ej hindra någon kroppsdels funktioner
eller rörlighet, att de kunna snabbt på- och aftagas samt att de äro lätta.”1062

Föredraget bemöttes överlag positivt av de närvarande läkarna. Herrarna Ja-
mes Heyman, Oskar Theodor Sandahl och Mårten Sondén ansåg att dräktreformfö-
reningens syften var utmärkta och borde ”af läkaren hälsas med bifall”;1063 Alfred
Levertin och Lamm betonade detta ytterligare genom att understryka gängse kvin-
nodräkters skadlighet. Två herrar gjorde vissa invändningar: Edvard Persson varna-
de för att kvinnor som bar reformdräkt till vardags men bytte till sedvanligt
dekolletterade och snörda toaletter i samband med baler och dylikt då skulle drab-
bas desto värre av förkylningar, medan Ödmansson hävdade att dräkter i ylle skulle

                                                            
1059

 Jfr Karolina Widerström, ”Hygieniska drägter för qvinnor och barn”, SLS, 1887, 119-127. Se
även Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor, öfversättning från engelska originalets
andra upplaga af O. von Sydow, med tvenne inledande uppsatser af professorskan H. Winge och profes-
sor C. Wallis samt ”ett svar på talet om en modifierad modedrägt” (Stockholm, 1885); samt Karolina
Widerström, Den kvinnliga klädedräkten betraktad ur hälsans synpunkt, i Svenska spörsmål, 16 (Stock-
holm, 1893); Den kvinnliga klädedräkten: illustrerad beskrifning utgifven af Dräktreformföreningen
(Stockholm, 1898); Karolina Widerström, Kvinnohygien: populärt framställd (Stockholm, 1899), 52-57.
Jfr Tord Rönnholm, 155, om dräktreformföreningen.

1060
 Widerströms föredrag trycktes med rubriken ”Några ord om Qvinnodräktens reformerande”. Se

Andreen, Karolina Widerström, 28; samt Sif Bokholm, ”I vimlet: Mötesplatser för kvinnosak och kultur
kring sekelskiftet 1900”, i Rummet vidgas, 255-258.

1061
 Widerström, ”Hygieniska drägter för qvinnor och barn”, SLS, 1887, 119.

1062
 Ibid., 121f, cit. 121.

1063
 Ibid., 123.
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bli för dyra samt att de vore opraktiska för ”fetlagda och äldre personer”;1064 invänd-
ningar som Karolina Widerström bemötte och avvisade. Slutligen tackade ordfö-
rande Curt Wallis för föredraget samt önskade dräktreformföreningen lycka i deras
fortsatta viktiga arbete. Som professor i patologisk anatomi vid KI hade han inte
enbart sett många så kallade snörlivslevrar, utan även ”fullständig afsnörning af
högra lefverloben” bland de skador som snäva klänningsliv orsakade och fann där-
för hälsosammare klädsel vara av största vikt för kvinnors hälsa.1065

*
Karolina Widerströms första anförande vid Svenska Läkaresällskapet mottogs alltså
mycket välvilligt. Till välviljan bidrog sannolikt ett antal gynnsamma faktorer,
bland dem kön och vetenskaplig position eller status.

Att en medicine student tilläts tala var i sig en ovanlighet. Här är det rimligt
att anta att det faktum att studenten dessutom var kvinna förstärkte anomalin ytter-
ligare – och kanske blev den därmed rent av än mer attraktiv som kuriositet för lä-
karesällskapet? Nu gavs de närvarande ledamöterna möjligheten att se och höra den
person som snart skulle bli Sveriges första kvinnliga läkare, vilket kan tänkas ha
varit intressant i sig mot bakgrund av de föregående decenniernas debatt om even-
tuella kvinnliga kollegor.

Att ”med. kandidaten fröken Widerström”, som hon introducerades, heller
inte beviljades närvara i egenskap av student och blivande läkare utan i egenskap av
representant för dräktreformföreningen bidrog förmodligen även det till att göra
framträdandet okontroversiellt; likaså att hon kom ensam. Kanske skulle ett besök
av ett 10-tal kvinnliga medicine kandidater och dräktreformivrare ha uppfattats i ett
annat ljus av de församlade herrarna?

Säkerligen var även ämnesvalet gynnsamt för talets mottagande. Dels var frå-
gor om klädedräkter och hygien av intresse för läkare, dels harmonierade det med
tidens kvinnoideal både genom att uppfattas som sedligt och i att inte inkräkta på de
manliga specialisternas domäner. Att delta i debatter om prostitution eller köns-
sjukdomars spridning och kontroll, som Karolina Widerström skulle komma att
göra några år senare och då som legitimerad läkare och ledamot av SLS, skulle ha
varit betydligt mer kontroversiellt. (Jag återkommer till denna debatt nedan.) Slutli-
gen tycks hon även ha anslagit rätt ton i detta första anförande; hon var en omvittnat
lugn och saklig talare.
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 Ibid., 126.
    Docent Alfred Levertin (1843-1920) var balneolog och verkade bland annat vid Söderköpings brunns-
anstalt.

1065
 Ibid., 126. Professor Curt Wallis hade dessutom skrivit ett förord till Reformdrägten: En bok för

qvinnor skrifven af qvinnor år 1885.
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Bild 60-61. Som medicine kandidat höll Widerström år 1887 sitt första föredrag vid Svenska
Läkaresällskapet. Som representant för dräktreformföreningen talade hon om ”Hygieniska
drägter för qvinnor och barn”. 60: Försättsbladet till Reformdrägten: En bok för qvinnor
(1885). 61: Samma verk uppvisar exempel på en reformdräkt (t.v.) och en dekolleterad pari-
sisk aftonklänning med snörliv och turnyr (t.h.).
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Bild 62-63. Foträtt. 62: Teckningens heldragna kontur visar formen på en ”fysiologisk” sko,
den streckade linjen hur damskor brukade se ut – för både höger och vänster fot. 63: En frisk
fot kontrasteras mot en som vanställts av tidens ohälsosamma skor (båda bilderna ur Re-
formdrägten).
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Att vara först – och efterlängtad

När Karolina Widerström den 26 maj 1888 tillsammans med 48 manliga kamrater
avlagt medicine licentiatexamen gav professor Wilhelm Netzel henne ett ettårigt
förordnande som amanuens på de gynekologiska och obstetriska klinikerna vid
Sabbatsbergs sjukhus. När hon långt senare tillfrågades om hur det hade varit att
vara KI:s första kvinnliga amanuens hänvisade hon till Netzels auktoritet: ”Netzel
som kallade mig gjorde vad han ville och hade så pass respekt på alla håll att nog
ingen drömde om att göra anmärkning därpå.”1066

Efter avklarat amanuensskap företog Karolina Widerström sommaren 1889 en
resa till Tyskland och Frankrike och besåg bland annat kirurgiska operationer i
Berlin. Följande höst öppnade hon privatpraktik i Klara, något som enligt journa-
listen Lea (signatur för Josephine Wettergrund) gick ”glänsande” och som enligt
Andrea Andreen ”var en stor händelse”.1067 Lea beskrev mottagningen utförligt i
Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Dagny:

Doktor Karolina Widerström står der på hennes dörrplåt, och inne i den stora
vackra väntsalen sitta patienterna så tätt som passagerarne i en spårvagn un-
der regnväder. Der och hvar ser man två och två på samma stol, så många äro
de. De som ej få rum i väntsalen, stå i tamburen, och de som ej rymmas der,
garnera trappan. ---

Det ser för resten riktigt hemtrefligt ut der uppe i den stora eleganta vänt-
salen. Nästan alla patienterna ha medfört sina handarbeten, och der stickas,
virkas och broderas af hjärtans lust under ett halfhögt gemytligt samspråk,
medan man väntar på företräde. Och vänta får man, hvilket är helt naturligt,
då patienterna äro så många och undersökningen så grundlig. Men ledsnar
man på att brodera eller prata, går det an att fördjupa sig i studiet af tidningar,
tidskrifter och broschyrer, som i mängd belasta det stora bordet midt i sa-
len.1068

Väntetiden på mottagningen var i allmänhet både lång och trevlig – och den goda
doktorn var enligt Lea väl värd att vänta på. Det var enligt henne ”en välsignad
lycka”

att den lidande kvinliga delen bland oss här uppe kan vända sig till en med-
syster, som har både vilja och förmåga att hjälpa och lindra, i stället för till en
manlig läkare, denne må nu vara än aldrig så skicklig. Man skulle säkert för-
stå detta än bättre, om man hade reda på antalet af de kvinnor, som dröjt år
efter år att anlita en sådan, dröjt – ända tills det blifvit för sent.1069

Lea hyllade doktorn både för hennes skicklighet, goda föredöme och för att ha ”bi-
behållit hela sin kvinnlighet” den ståtliga examen till trots. Karolina Widerström
var enligt henne helt fri från övermodiga later och ”höghet gent emot ostuderade
medsystrar”; inte heller visade hon någon ”osmaklig broderlighet mot manliga yr-
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 Andreen, Karolina Widerström, 17-23, 29-33, cit. 30; Andreen & Nilsson, ”De kvinnliga läkar-
na”, 136; Ohlander, ”Karolina Widerström och de första kvinnliga läkarna i Sverige”, 35.

1067
 Lea (signatur för Josephine Wettergrund), ”En mottagning hos doktor Widerström”, Dagny,

1889, 241-245; cit. 241; samt Andreen, Karolina Widerström, 32.
    Josephine Wettergrunds yngre släkting Gerda Kjellberg (f. 1881) blev läkare år 1911.

1068
 Wettergrund, ”En mottagning hos doktor Widerström”, Dagny, 1889, 241.

1069
 Ibid., 242.



294

keskamrater. Hon är enkel, vänlig, förtroendeingifvande, just sådan en kvinna skall
vara, när hon nu en gång blifvit man – hade jag så när sagt.”1070 ”För öfrigt”, tillade
Lea, ”ett ansigte som genom sin påfallande intelligens är nästan vackert; en liten,
men symetrisk figur; en mörk, enkel men vårdad drägt, se der hur vår älskvärda
banbryterska på det medicinska området ter sig för den som har lyckan att göra
hennes bekantskap.”1071

Kommentarer som de Lea gjorde kring Karolina Widerströms lyckade före-
ning av ”kvinnlighet” och ”manlighet” skulle återkomma många gånger framöver i
samband med henne och andra kvinnor som valde läkarbanan och andra manligt
konnoterade professioner och yrken. Ett annat exempel på detta har vi redan sett i
det brev som Ellen Key sände till Karolina Widerström då hennes verksamhet som
privatpraktiserande läkare firade 30 år. Key hyllade Widerström genom åminnelsen
av ”Hur enkelt stilla och kvinnligt du fyllt din ’manliga’ gärning” samt genom att
porträttera henne som ett föredöme av ”äkta kvinnlighet”.1072 Lea prisade Wider-
ström för att inte ha drabbats av negativa symptom till följd av sin ’manliga’ gär-
ning, som överlägsenhet mot sina medsystrar eller inställsamhet (”osmaklig
broderlighet”) i förhållande till de manliga kollegorna, trots att hon ”blifvit man”,
som Lea skrev med en blandning av skämt och allvar.

Kan denna typ av kommentarer tänkas ha fyllt någon funktion förutom att
stilla nyfikenhet i samband med kvinnors inbrytning på tidigare exklusivt manliga
arenor? I många fall fungerade de säkert blidkande i förhållande till dem som ville
bevara kvinnors och mäns verksamheter åtskilda (eller kanske snarare som fram-
gent ville separera kvinnors och mäns verksamheter genom att utestänga kvinnor
från vissa områden). Leas artikel, som var publicerad i ett av den borgerliga kvinno-
rörelsens främsta organ, syftade kanske inte så mycket till att övertyga sina läsare
om lämpligheten av att kvinnor utbildade sig till respektive verkade som läkare som
till att förse läsarna med positiva exempel, möjliga att åberopa som argument i dis-
kussioner med motståndare till kvinnosaken.

I skämtsamma ordalag skisserade Lea även framtida potentiellt mer utmanan-
de scenarier. Om världen utökades med allt fler självständiga, säkra och kompetenta
kvinnor – skulle dessa då längre behöva män och manligt beskydd? Lea fann det
inte mer än rättvist om männen inte längre skulle finna sig behövda. Kanske, före-
ställde hon sig, skulle Karolina Widerström om än den stiligaste och mest sympa-
tiska man gav henne ömhetsbetygelser

med sin klara blick se honom midt i ansigtet och säga: ’hur är det min herre,
har ni feber? Er puls, om ni behagar! Riktigt, ja; ni har verkligen en smula
feber. Gå hem och lägg ett kallt omslag öfver hjärtgropen. Håll er så inne ett
par dar, så går det nog öfver. Hvarom icke, så vänd er till någon af mina her-
rar medbröder. Mina kvinnliga patienter ge mig fullt upp att göra.’1073

Lea föreställde sig inte enbart att på framtida dörrskyltar läsa ”Olivia Lennholm,
kemie professor, eller Sara Enblom, vice häradshöfding” utan även att ”på diverse
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 Ibid.
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 Jfr ovan samt Ellen Keys brev, citerat efter Andreen, Karolina Widerström, 19.

1073
 Wettergrund, ”En mottagning hos doktor Widerström”, Dagny, 1889, 243f.
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smala och halfmörka dörrar uppe i vindsvåningarne stafva sig till: Gustaf Ytterman,
snörlifssömmerska, eller Per Erik Lindberg, strykerska”.1074 Inte nog med att borger-
skapets självständiga och självförsörjande kvinnor inte längre skulle behöva gifta
sig – kanske skulle framtiden även uppvisa män i traditionellt kvinnliga lågstatus-
yrken?

Det största hot som Lea år 1889 uppfattade mot Karolina Widerströms praktik
gällde just äktenskapet. Att dela tiden mellan praktik och äktenskapligt hemliv före-
föll vara omöjligt och Dagnys skribent uttryckte en innerlig förhoppning om att
doktorn skulle förbli ogift, så att praktiken skulle bestå.

*
Karolina Widerström gifte sig heller aldrig. Men det innebar för den skull inte att
hon levde ensam: i 30 år bodde hon tillsammans med pedagogen Maria Aspman,
som år 1917 blev rektor för FBFs kvinnliga yrkesskola och år 1920 rektor för
Stockholms stads högre folkskola för kvinnlig utbildning.1075 Med anledning av
bland andra Karolina Widerström och Maria Aspman har idéhistorikern Ulla Manns
påpekat att flera kvinnor inom kvinnorörelsen levde samman i livslånga parförhål-
landen.1076
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 Ibid., 244.
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 Andreen, Karolina Widerström, 74; Manns, Den sanna frigörelsen, 169f, 291 (not 63).
    Maria Aspman (1865-1944) utexaminerades från K. Högre lärarinneseminariet år 1886. Senare följde
hon upp sina naturvetenskapliga intressen genom ytterligare studier vid Stockholms Högskola och KI
samt vid Kristinebergs zoologiska station. År 1904 deltog hon med undervisningsmaterial inom biologi
och organisk kemi vid världsutställningen i S:t Louis, för vilket hon erhöll silvermedalj. Karolina Wider-
ström och Maria Aspman publicerade även ett arbete tillsammans, ”Handledning vid dissektion av några
djurtyper” (Stockholm, 1913). Se Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden; samt Svenska kvin-
nor: Föregångare nyskapare, 28f.
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 Manns, Den sanna frigörelsen, 169f, 291 (not 63).

    Birgitta Holm anser att det fanns en större vidsynthet i fråga om en flytande skala av homo- och hete-
rosexualitet i det sena 1800-talet än vad fallet var senare, och är än i dag. Holm menar att gränserna för
kvinnlig vänskap och erotika var mer flexibla, och att fasta analytiska kategorier som homosexualitet
och heterosexualitet därför blir otympliga. 1880- och -90-talets respektive det tidiga 1900-talets kvinnli-
ga studenter var enligt Holm ”två mycket skilda generationer kvinnliga akademiker”: de tidigare sträva-
de efter att inte vara avvikande och sticka ut i sina miljöer, medan de som kom något senare i stället
valde att lyfta fram ”kvinnligheten”. Medan kvinnogemenskap och intellektuell utveckling stod i främsta
rummet för den tidigare generationen (exempelvis Lydia Wahlström och Klara Johansson) så blev frågan
om heterosexuell lycka ytterligare en central fråga för den senare generationen (exempelvis Greta Becki-
us, Lisa Rolf och Ellen Landquist). Brottet mellan de olika generationerna daterar Holm så exakt som till
år 1896, som var året för utgivningen av Ellen Keys Missbrukad kvinnokraft. Se Birgitta Holm, ”Det
tredje könet”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria: Vida Världen, bd 3, (Höganäs, 1996), 276-291, spec.
276-280. Jfr Carroll Smith-Rosenberg, ”The Female World of Love and Ritual: Relations Between Wo-
men in Nineteenth-Century America”, i Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America
(New York & Oxford, 1985), 53-76; samt Lillian Faderman, Surpassing the Love of Men: Romantic
Friendship and Love between Women from the Renaissance to the Present (1981, London, 1985), spec.
145-230.
    I en analys av Nordens första lesbiska novell (publicerad i Danmark år 1890) ger dock Eva Borgström
en mer komplex bild av kvinnors kärlek till kvinnor, sedd mot bl. a. 1890-talets sexologi och heterosex-
uella köns(makts)ordning. Se Eva Borgström, ”En historia om kärlek: Vilhelmine Zahle och konsten att
skildra det otänkbara”, i Seklernas sex: Bidrag till sexualitetens historia (Stockholm, 1997), eds. Åsa
Bergenheim & Lena Lennerhed, 142-158. Se även Lundahl, Intimitetens villkor.
    Ulla Manns pekar på motsägelser i det tidiga 1900-talet som, åtminstone mot bakgrund av Holms
resonemang, kan tolkas som uttryck för att den heterosexuella normen hade stärkts. Det var omkring
1900 vanligt att både motståndare till kvinnorörelsen och Ellen Key och andra förespråkare av en speci-
fik kvinnlighetsideologi tecknade hotbilder av kvinnor som levde utan män, underförstått lesbiska kvin-
nor. Dessa kvinnor antogs leva och uppföra sig som män. Den ideala kvinnan skulle däremot helst vara



296

Historikern Tord Rönnholm för i Kunskapens Kvinnor: Sekeslkiftets stu-
dentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden en utförlig diskussion kring
kvinnliga studenters relationer till män, äktenskap och varandra, både inom och
utom den heterosexuella matrisen. Med stöd i internationell forskning som anser att
det stora antalet ogifta kvinnor under 1800-talet är möjligt att förstå i termer av
kvinnlig äktenskapsstrejk, som ett politiskt handlande inom den privata sfären, me-
nar Rönnholm att många kvinnliga studenter aktivt valde att inte gifta sig. Bland
kvinnliga akademiker valde ungefär två tredjedelar att inte gifta sig; bland manliga
akademiker ingick däremot en överväldigande majoritet äktenskap. För kvinnor
som valde bort äktenskap handlade det ofta om att i stället välja ett självständigt liv
och karriär – ett val som deras manliga kamrater inte behövde göra.1077

Att detta verkligen var en aktuell problemställning finns många belägg för,
bland annat i den unga Ellen Fries dagbok. Sjuttonåringen Ellen Fries sade sig kän-
na avsky inför ”kvinnans mission” som ”barnaföderska och mannens tjänarinna”.1078

Två år senare, 1874, skriver hon medlidsamt i sin dagbok om mammans i hennes
ögon trista tillvaro

Det är ej underligt att mamma ofta är nedstämd och ofta säger, att man aldrig
bör gifta sig, ty nog får man då i de flesta fall afstå ifrån allt hvad som förut
varit en kär. Det vill verkligen till att man får en utmärkt man för att kunna få
någon ersättning för allt hvad man förlorar.1079

Att däremot leva parvis tillsammans gav kvinnor möjlighet till sällskap, delade ut-
gifter, vänskap och kärlek; detta utan de inskränkningar som motsvarande förbin-
delse med en man skulle ge. Att kvinnor levde tillsammans var dessutom socialt
fullständigt acceptabelt – förutsatt att dessa relationer inte var öppet sexuella.1080

För kvinnokroppens befrielse

Det arbete med att befria kvinnokroppen – och kvinnorna – som Karolina Wider-
ström inledde genom sitt engagemang för reformdräkten kan hon senare sägas ha
fortsatt i andra sammanhang. Intresset för friskvård, friluftsliv och idrott, grundlagt
redan i barndomen och vidareutvecklat genom gymnastutbildningen vid GCI, bar
hon med sig genom hela livet vilket tog sig många uttryck; privat vandrade och
simmade hon gärna, ända långt upp i åren.1081

                                                                                                                                   
gift. I samband med några offentliga debatter i det tidiga 1900-talet valde FBF att ta avstånd från kvin-
nors ”ytterlighetsriktningar” – trots att det alltså fanns flera kvinnliga par i förbundet. Manns, Den sanna
frigörelsen, 161-164, 169f.

1077
 Rönnholm, Kunskapens Kvinnor, 44ff, 120ff, 178-186. Rönnholm refererar bl. a. till Leonore

Davidoff, Carol Dyhouse och Alison Mackinnon.
1078

 Ellen Fries dagbok, 29 juli 1872, citerad efter Inger Hammar, ”Alma maters sedliga döttrar”, 117-
164, 391-404, cit. 149; samt Skog-Östlin, ”Att vara pionjär: Ellen Fries 1855-1900”, 5.

1079
 Ellen Fries, dagbok 23 juli 1874, citerad efter Skog-Östlin, ”Att vara pionjär”, 7.

1080
 Rönnholm, Kunskapens Kvinnor, 185f. Om det problematiska med att använda en anakronistisk

beteckning som ”lesbisk” på olika former av intima relationer mellan historiska kvinnor, se Lundahl,
Intimitetens villkor, 17ff, 27f.

1081
 Se t. ex. Andreen, Karolina Widerström, 17, 23-27, 74; samt ”Ada Nilsson om Karolina Wider-

ström: I Svenska Läkaresällskapet” i Andreen, Karolina Widerström, 82.
    Rönnholm skildrar idrott och motion som ett viktigt inslag i kvinnliga studenters liv och leverne kring
sekelskiftet 1900, Kunskapens Kvinnor, 161f.
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Också hennes vetenskapliga produktion vittnar om detta intresse. En av Karo-
lina Widerströms artiklar bär rubriken ”Friluftsskolor för klena barn” (1913) och i
den förenas engagemanget för friskvård och friluftsliv med hennes vidare åtagan-
den som exempelvis skolläkare i Wallinska skolan samt ledamotskapen för direk-
tionen för sällskapet för folkundervisningens främjande, skolrådet i Klara
församling, samt Stockholms folkskoledirektion och dess undervisningsnämnd.
Dessutom undervisade hon i fysiologi och hälsolära vid ett antal skolor: Wallinska,
Anna Sandströms seminarium, Högre lärarinneseminariet samt Statens normalskola
för flickor.1082

Idrotts- och friluftsintresset bidrog sannolikt till att Karolina Widerström i
kontrast till så många manliga gynekologer inte uppfattade kvinnokroppen som
konstitutionellt skör och bräcklig. (Det är för övrigt anmärkningsvärt att flera av
Sveriges första kvinnliga läkare innan de påbörjade sina medicinska studier redan
hade en utbildning från Gymnastiska Centralinstitutet.1083)

Detta skulle möjligen kunna kallas för ett mer holistiskt förhållande till kvin-
nokroppen och uttrycks i de vetenskapliga texterna exempelvis i hur Widerström
värnar om patienten. Som vi sett prov på tidigare fungerade många gynekologiska
ingrepp stympande inte enbart i bemärkelsen att de gjorde kvinnor sterila, utan även
i att inverka menligt på patienternas rörlighet och därmed livskvalitet. Bland annat
gällde detta ingrepp som syftade till att korrigera livmoderns bakåtläge. Om vi för
ett ögonblick återvänder till Karolina Widerströms tidigare diskuterade artikel från
1894, ”Ett fall af ventrofixatio uteri retroflexio mobilis”, vill jag hävda att den tyd-
liggör tre kärnpunkter i Karolina Widerströms professionella verksamhet: för det
första att hon värnade om kvinnokroppen och undvek alla excesser i fråga om gy-

                                                            
1082

 Karolina Widerström, ”Friluftsskolor för klena barn”, Social tidskrift, 1913, 4-16. Andreen har
förtecknat de många uppdrag Widerström innehade enbart år 1912, se Andreen, Karolina Widerström,
69f. Andreen ger också en förteckning över Widerströms publicerade texter (85-89).
    Om Widerströms gärning som skolläkare, se Lena Hammarbergs avhandling En sund själ i en sund
kropp: Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880 – 1930 (Stockholm, 2001), t. ex. diskussionen om
barns hälsa och ’fysiska fostran’ i kapitel 7, ”Deformitetseländet eller intressekampen för fysisk fostran”.
Som Hammarberg lyfter fram hade Widerström dubbel auktoritet i denna diskussion, såsom varande
både läkare och ledamot av folskoledirektionen – samt därtill utbildad sjukgymnast.

1083
 Jfr ”Karolina Widerström och de första kvinnliga läkarna i Sverige”, 33.

    Det fanns också flera kvinnliga pionjärer med föregående utbildning från lärarinneseminarier. Baserat
på uppgifter huvudsakligen från två matriklar publicerade 1914, Svenska kvinnor från skilda verksam-
hetsområden: Biografisk uppslagsbok utarbetad av Wahlborg Hedberg och Louise Arosenius på upp-
drag av Årsta-utställningens centralkommitté; samt Elin Odencrants Matrikel över svenska kvinnor, som
avlagt examen vid universitet eller högskola i Sverige 1875-1914, har jag bland de kvinnor som fullfölj-
de läkarexamen före 1910 funnit tre kvinnor med tidigare examen från GCI: Karolina Widerström 1875;
Elin Beckman 1889/1901; Gertrud Gussander 1895/1906, med. dr. 1912; samt fyra med examen från
lärarinneseminariet: Sigrid Engström lärarinna 1884/1898; Elin Beckman 1884/1901; Anna-Clara
Romanus 1895/1906; Siri Wikander-Brunander 1895/1909. Anmärkningsvärt är att Elin Beckman (f.
1863) alltså hade tre examina: lärarinna 1884, gymnast 1889 samt läkare 1901.
    Om vi också medräknar dem som avlade läkarexamen efter 1910 alternativt avbröt studierna, exem-
pelvis p.g.a. giftermål, tillkommer ytterligare några kvinnor. Med examen från GCI: Signe Knoch
1893/med. kand. 1898; Inga Säve med. kand. 1902/gymn. dir. 1905 (obs! omvänd ordning på studie-
gången), Hanna Nilsson 1899/med. kand. 1906; Jenny Johansson 1902/med. kand. 1911; samt Elin
Odencrantz 1907/med. lic. 1917. Utökar vi tidsintervallet något tillkommer Elisabeth Persson, som utex-
aminerades från GCI 1917, och därefter som läkare vid Lunds universitet år 1928.
    Det hände även att kvinnliga medicine kandater avbröt läkarutbildningen för att istället bli tandläkare:
innan sina respektive tandläkarexamina hade Ingeborg Wahlström-Ploman blivit med. kand. 1910 och
Fanny Steenhoff med. kand. vid KI 1912.
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nekologisk behandling, framförallt vad oåterkalleliga och fysiskt påfrestande ope-
rationer beträffade; för det andra att hon när så behövdes kunde diplomatiskt navi-
gera mellan de polariserade hållningar som ämnets manliga företrädare intog; samt
för det tredje hennes utpräglade empati med patienten.

Med avseende på empatin anser jag att denna liksom hennes övriga publicera-
de fallskildringar håller en annan ton än vad de manliga kollegornas i allmänhet
gjorde. Karolina Widerström uttryckte i ovanligt hög grad omtanke om patientens
välbefinnande både inför och efter operation, inte minst när hon i denna artikel så
ingående skildrar sin unga patients aktiva liv med skidåkning, livräddning ur isva-
kar, färd efter ren et cetera – aktiviteter som knappast kunde sägas överensstämma
med teorier om unga flickors och kvinnors väsenspecifika skörhet.1084

*
Ytterligare en central aspekt av Karolina Widerströms arbete på temat befria kvin-
nokroppen bestod i sexualupplysning. Tidens sexuella dubbelmoral innebar bland
mycket annat att att det fanns stor okunskap i sexuella frågor. Hennes yngre kollega
och goda vän Ada Nilsson (som jag strax återkommer till) inspirerades av Wider-
ström till att ägna sig åt sexualupplysning och har givit flera talande exempel på
varför det behövdes. Bland annat drar hon sig till minnes hur hon

en gång nattetid [blev] kallad för att ge narkos vid en förlossning, hade inte
sett patienten förut. Men jag visste att hon var dotter till en professor vid
Tekniska högskolan och även gift med en professor. Nu frågade hon mig:
”Skall barnet komma ut genom naveln?” Jag blev helt perplex och fann inget
annat svar än att det skulle komma ut där det kommit in. Men det var ett av
många bidrag till att man så småningom kände det som en ofrånkomlig social
plikt att bidra till upplysning i dessa frågor.1085

Barnaföderskan i fråga kom alltså från samhällets övre, bildade skikt och saknade
elementär kunskap om sin egen kropp. Förväntningarna på kyskhet hos framförallt
de högre klassernas flickor och unga kvinnor innebar bland mycket annat såväl för-
väntad som faktisk omedvetenhet om både den egna fysiologin, reproduktionen och
könssjukdomar.

Ett annat tydligt exempel på konsekvenser av att kvinnor hölls ovetande om
sexuella förhållanden gäller könssjukdomen syfilis och kan hämtas från den del av
tidens skönlitterära samhällskritik som hade feministiska förtecken. Journalistik-
forskaren Birgitta Ney har undersökt vad hon benämner kvinnors ”skönlitterära
attacker” mot den sexuella dubbelmoralen genom att bland annat studera den radi-
kala tidskriften Framåt, som under några år kring 1880-talets mitt gavs ut av en
kvinnoförening i Göteborg.1086 Bland de noveller som tidskriften publicerade på

                                                            
1084

 Karolina Widerström, ”Ett fall af ventrofixatio uteri retroflexio mobilis”, 69-86. Se även hennes
övriga arbeten, exempelvis ”Om myiter och celluliter i bäckenbotten”, Hygiea, 1891: I, 166; ”Fall af
tamponad och dränage vid ovariotomi”, Hygiea, 1893: I, 31; ”Hydronefros, komplicerad med urincysta i
capsula adiposa renis”, Hygiea, 1894: I, 149; ”Något om uppfostrans och upplysningens betydelse för de
veneriska sjukdomarnas profylax. Diskussionsföredrag IV”, Hygiea, 1902: I, 198; eller ”Tvenne fall af
prolapsus mucosae uraethre”, Hygiea, 1905: II, 1207.

1085
 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 71f.

1086
 Framåts innehåll var kontroversiellt, exempelvis tog Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Dagny

kraftigt avstånd från den. Noveller som exempelvis Stella Cleves ”Pyrrhussegrar”, som även den be-
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temat sexuellt hyckleri inom familjen fanns den mycket uppmärksammade ”Mess-
ling” från år 1886. Genom sin skildring av manliga kotterier, dubbelmoral och
kvinnlig kyskhet i form av okunskap förde novellens författare Gerda von Mickwitz
fram en svidande kritik av tidens sexuella hyckleri. I ”Messling” är den unga Sigrid
svårt sjuk i syfilis, smittad av sin make professorn. Både maken och pappa gross-
handlaren – som velat se ett socialt och ekonomiskt gott parti för dottern – kände
till syfilisen långt innan vigseln, vilket dock hon hölls ovetande om. När unga fruns
insjuknande väl var ett faktum hjälpte familjeläkaren, forn studiekamrat och god
vän till professorn, till att upprätthålla lögnen utåt genom att benämna sjukdomen
”mässling”. Sviken av sina manliga närmaste förväntas Sigrid nu att bära lögnen
vidare, något som skildras som minst lika tungt som själva sjukdomen.1087

*
Karolina Widerström var först i Sverige med att ge sexualupplysning i skolorna.
Detta var en pionjärinsats sett även ur ett internationellt perspektiv. Idéhistorikern
Lena Lennerhed har i Sex i folkhemmet skisserat en sexualpolitisk linje från Karoli-
na Widerströms sexualupplysning i skolorna till bildandet av Riksförbundet för
sexuell upplysning (RFSU) i Stockholm år 1933. RFSU bildades av journalisten,
syndikalisten och sexualupplysaren Elise Ottesen-Jensen tillsammans med en grupp
socialistiska läkare samt företrädare för några fackliga organisationer.1088

Sexualundervisning blev från 1890-talet och framåt en erkänt angelägen fråga
inom de flesta kvinnosakskretsar. I en debatt i Fredrika-Bremer-förbundet år 1901
formulerade Karolina Widerström sina förhoppningar för kommande kvinnogene-
rationer i följande ordalag:

Dessa [framtida] kvinnor skola ej skämmas för detta sitt vetande; de skola se
på könslifvet enkelt och naturligt, med mera kyliga, oberörda sinnen. De
skola med vaken, ogrumlad blick se hvad som på detta område är natur eller
onatur, sundt eller osundt, rent eller orent. De skola utan att svindla, utan att
tappa hufvudet kunna taga kännedom äfven om förvillelserna på detta områ-
de och deras följder; de skola ej förifra sig i blind ensidighet. Långsamt men
säkert skola de föra samhället framåt mot verklig sundhet och verklig kysk-
het.1089

                                                                                                                                   
handlade sexuall dubbelmoral, omtalades här som ”en qvinlig strindbergianism af det mest föredrande
slag.” Dagny, 1886, 249f, cit. 249.

1087
 Birgitta Ney, ”Namnet kan väl icke anses värre än själva saken” (förord); samt Gerda von Mick-

witz, ”Mässling”, båda i Synd: Noveller från kvinnornas moderna genombrott, ed. Birgitta Ney (första
upplagan 1993; Stockholm, 1999), 7-19, 127-139.
    Jfr Karolina Widerström, som senare – i Kvinnohygien (1899), 63 – påpekar ”vikten af att underlifsor-
ganen äro friska vid inträdet i äktenskap.” (I detta exempel nämner Widerström dock inte den manliga
parten.) Se även Ellen Sandelin, ”Om undervisning för kvinnor angående de veneriska sjukdomarnas
vådor”, SLS, 1902: I, 185ff; samt Karolina Widerström, ”Något om uppfostrans och upplysningens bety-
delse för de veneriska sjukdomarnas profylax”, SLS, 1902: I, 198-207, båda ursprungligen föredrag
hållna i SLS 26 november 1901 under diskussionen angående de veneriska sjukdomarnas sociala vådor
och profylaxi. Se också läkarsällskapets diskussion i prostitutionsfrågan den 27 maj 1902, 128-203, med
inlägg bl. a. av Sandelin, 129-136; och av Widerström, 136-140.

1088
 Jfr Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 73. Lennerhed, Sex i folkhemmet, 9f, 19f, 31f, 123.

Flera läkare ingick i förbundet; bland de första räknar Lennerhed Nils Nielsen, Gunnar Inghe och Gustav
Jonsson.

1089
 ”Inlägg af doktor Karolina Widerström”, Dagny, 1901, 47.
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Ett par år dessförinnan hade första upplagan av Kvinnohygien, Karolina Wider-
ströms kanske mest välkända bok, publicerats. Den byggde på föredrag hon hållit i
ämnet i Stockholm under februari och mars 1897 och tillägnades ”vetgiriga och
pliktmedvetna kvinnor”. Widerström konstaterar i förordet dels att det först är på
sistone som anatomi, fysiologi och hälsolära blivit ett undervisningsämne i skolor-
na, dels att kvinnor i allmänhet hade ringa kunskaper om fortplantningsprocessen.
Men, hävdar hon,

Vetgirigheten har dock småningom vaknat, äfvensom känslan af ansvar, af
plikt, kvinnans plikt nämligen att medvetet göra allt hvad hon kan för att det
barn hon bär och föder skall bli friskt; den hennes plikt ej heller att förgäta att
för sin egen och sin verksamhets skull väl vårda hela sin kropp med alla dess
organ.1090

1899 års 76-sidiga utgåva av Kvinnohygien inleds med en beskrivning av könsorga-
nens anatomi och fysiologi och fortsätter med att skildra befruktning, graviditet,
fosterutveckling, förlossning och amning. Därefter övergår Karolina Widerström
till frågan om hälsovård med avseende speciellt på underlivsorganen: ”Huru skola
vi bete oss för att medverka till att de måtte funktionera normalt?”1091 Det svar hon
gav inkluderade bland annat idrott och rörelse, friskvård, hygieniska kläder  samt
meningsfull sysselsättning. Kvinnor med stillastittande arbeten blev ofta bättre om
de bytte till någon mer rörlig verksamhet, medan deras ekonomiskt välbeställda
systrars problem var av annan art. Hennes beskrivning av de senare överensstäm-
mer med en kvinnotyp som de manliga gynekologerna ofta skildrat:

De pläga föra ett dagdrifvarlif, tillbringa förmiddagen – den korta som är
kvar efter ett sent uppstigande – på konditorier eller med visiter eller ock hal-
fliggande i en soffa slukande en roman. Aftnarna och en del af nätterna till-
bringas med andra nöjen – teatrar, baler, supéer. Dessa kvinnor pläga bli
svaga, blodfattiga och bekajade med en massa småkrämpor och nervsmärtor,
särskildt under menstruationerna.1092

Widerströms förslag till botemedel för dessa kvinnor avvek dock från det som i
allmänhet rekomenderades av de manliga gynekologerna. Hon fortsätter:

Kommer emellertid – händelsevis eller med afsikt – någon af dem att regel-
bundet ordna sitt lif genom att skaffa sig ett bestämdt arbete, vare sig utom
eller inom hemmet, så återvinner hon snart utan vidare – om hennes hälsa ej
blifvit för medtagen – hälsa och nervstyrka samt välbefinnande under men-
struationen.

--- Af detta det allmänna kroppstillståndets inverkan på bäckenorganen
följer, att ju sundare hela vår kropp blir utvecklad och bibehållen, dess sunda-
re bli och förbli ock våra bäckenorgan.1093

                                                            
1090

 Widerström, Kvinnohygien (1899), 3.
1091

 Ibid., cit. 26; passim.
1092

 Ibid., cit. 26. Det ålderdomliga ordet ”bekajade” betyder ungefär ”behäftade med”. (Denna pas-
sage finns inte med i den sjunde och sista upplagan av Kvinnohygien år 1932.)

1093
 Ibid., 26f.
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Hon manade också sina läsare att lära sig följa sin ”sunda naturliga instinkt”, vilket
kunde ske genom att öva sig i självobservation och reflexion. Detta gällde enligt
henne inte minst så grundläggande saker som att följa sin hunger- och trötthets-
känsla, eller att ”uträtta sina naturliga behof” när de gjorde sig påminta, det vill
säga att tömma urinblåsa och ändtarm. Karolina Widerström beklagade den svenska
kultur som lärt kvinnor att känna blygsel även inför detta.1094

Apropå trötthetskänslan skrev hon (och här påminner hennes ord om Hjalmar
Öhrvalls tre år tidigare):

Hur mången sitter ej t. ex. och skrifver, tills armen värker, tills skuldran vär-
ker, tills hela ryggen värker, och sitter kvar och skrifver ändå! Och hur
mången sitter ej och läser, tills hjärnan är genomtrött, tankeförmågan slö och
både minne och reflexion svika men kan ej förmå sig att hvila ändå! Och lik-
väl är det så, att vi icke blott ingen nytta ha af det arbete, som utföres af en
trött hjärna, af en uttröttad hand, utan hvarje öfveransträngning beröfvar des-
sa organ en viss portion af deras framtida arbetsduglighet.1095

Hon fortsätter: ”På tal om intellektuellt arbete, så är jag öfvertygad om att det
kvinnliga släktet har förmåga att utföra ett ganska betydligt dylikt”.1096 Det är dock
viktigt, betonar hon, att arbetet utförs på rätt sätt. Exempelvis borde inte en skol-
flicka sitta och studera hela eftermiddagen utan hellre göra en eller två koncentrera-
de genomläsningar, så att hon därefter med lek och vila hinner se till såväl det
själsliga som och kroppsliga välbefinnandet.1097 En kontorist borde inte – vare sig
”af ambition eller undfallenhet för orimliga fordringar” – arbeta över eller ta med
arbete hem; inte heller borde lärarinnor missta sin tid för vila och återhämtning ge-
nom att ge extralektioner; eller, tillade hon, ” – för att nu ej tala om nattarbete och
en massa annat öfverarbete.”1098

Ytterligare känslor som kvinnor ofta negligerade var ”känslan af frysning”,
vilket Karolina Widerström både förband med tidens ur hälsosynpunkt olämpliga
mode och med en alltför stillasittande tillvaro; att vara för varmt klädd var å andra
sidan inte heller nyttigt.1099 Det var i synnerhet av vikt att kvinnor vare sig frös eller
svettades i samband med menstruation. Widerström gav några klassrelaterade var-
nande exempel på vanskötsel som gällde både välborna kvinnor som överansträng-
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 Ibid., 27f.
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 Ibid., 28. Jfr med Hjalmar Öhrvall, Om psykisk uttröttning, Studentföreningen Verdandis små-
skrifter nr 59 (Stockholm, 1896).
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 Ibid., 28f.
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 Vad gällde barn varnade Karolina Widerström för den fara som onani kunde utgöra för dem, inte

minst som grund för framtida underlivssjukdomar för flickor. Ibid., 32ff. För en utförligare diskussion
kring detta, se Hammarberg, En sund själ i en sund kropp.
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 Widerström, Kvinnohygien (1899), 29.

    Om arbetarskydd samt nattarbete, se Ulla Wikander, ”Some ’Kept the Flag of Feminist Demands
Waving’: Debates at International Congresses on Protecting Women Workers”, samt Lynn Karlsson,
”The Beginning of a ’Masculine Renaissance’: The Debate on the 19090 Prohibition against Women’s
Night Work in Sweden”, båda i Protecting Women: Labor Legislation in Europe, the United States, and
Australia, 1880-1920, eds. Ulla Wikander, Alice Kessler-Harris & Jane Lewis (Urbana & Chicago, Ill.,
1995), 29-62, 235-266.

1099
 Widerström, Kvinnohygien (1899), 29f.
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de sig samt växlade mellan värme och kyla på baler och kvinnor med olika former
av arbeten. Ett beskrev en tjänsteflicka som tvättat fönster mitt i vintern,

tunnklädd som vanligt – öppna kalsonger – utan att ge akt på att hon stod och
frös och att det drog kallt om benen och underlifvet. Hennes menstruation
pågick just. Hon insjuknade hastigt med feber och svåra smärtor. En underlif-
sinflammation utvecklade sig, som nödgade henne till sjukhusvistelse en
längre tid.1100

Karolina Widerström inskärper dock att graviditet liksom menstruation är naturliga
fysiologiska processer som kvinnokroppen är ”rustad” för och som inte behöver
innebära problem för friska kvinnor som sköter sin hälsa.1101 Avslutningsvis anslår
Karolina Widerström en positiv ton genom att betona att ”hygien både binder och
frigör”: hygien innebär inte enbart negativa påbud, ”att undvika detta eller detta”,
utan även och kanske framförallt positiva dito, som att utveckla, härda och stärka
kroppen och att både arbeta, vila och ägna sig åt nöjen.1102

*
Karolina Widerström och hennes Kvinnohygien inspirerade många kvinnliga läkare
och medicine studerande att engagera sig i upplysningsarbetet. I Skåne gav den
radikala studenten Hildur Sandberg 1902-03 bland annat föreläsningar i ämnet för
Malmö kvinnliga diskussionsklubb (bild 65). Hildur Sandberg var alltsedan början
av sina studier 1899 medlem i studentföreningen Den yngre gubben (DYG), där
hon bland annat umgicks med Knut Wicksell, Anna Bugge, Bengt Lidforss och
Anna-Clara Romanus,1103 den senare medicine student även hon. Hennes anteck-
ningar till en av föreläsningarna för den kvinnliga diskussionsklubben inleds dels
med att konstatera behovet av upplysning, dels med referens till en inspirationskäl-
la:

Jag har sett bland mina kamrater en så hänsynslös okunnighet i hithörande
frågor, att det nästan gränsar till det otroliga. Det är ännu bland många, som
vore det en skam att ha reda på sin egen kropps byggnad och dess funktioner.
Så har jag en gång själv hört en ung flicka som tog fast i en populär bok, som
stod på en hylla och som handlade om detta. Jag tror det var Dr Karolina Wi-
derströms Kvinnohygien, och hon sade: ”Kan jag få låna den? Men förresten
mor kan få syn på den, och det vore inte bra.”

Vid ett sådant tal uppröres man inför den förfärande okunnighet och den
snedvridna syn på det hela som blott är alltför vanlig bland kvinnorna. ---
Ännu har icke den dag kommit då den okunnige inom detta område kallas
obildad.
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 Ibid., cit. 41, 38-47.
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 Anna-Clara Romanus (f. 1874) hade dessförinnan arbetat som lärarinna; hon hade avlagt examen
vid ett lärarinneseminarium 1895. År 1902 blev hon med. kand., år 1906 med. lic. samt praktiserande
läkare i Norrköping. Följande år gifte hon sig med kollegan Johannes Alfvén; tillsammans fick de sonen
Hannes, sedermera professor och nobelpristagare i fysik. Anna-Clara Romanus var aktiv för kvinnlig
rösträtt, 1903-04 som styrelseledamot i Stockholms Förening för kvinnans politiska rösträtt (FKPR); från
1909 i Norrköpings FKPR. Se Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden; Elin Odencrants, Ma-
trikel över svenska kvinnor; samt Johannes Blidfors, Lejoninnan från Lund: Ett livsöde kring sekelskiftet
(Malmö, 1982), 134, not 13.



303

Men ett är säkert, okunnighet har förstört många liv och bragt elände
över individen och samhället.1104

Som tidigare antytts inspirerades även Ada Nilsson av Karolina Widerströms sexu-
alupplysningsarbete; detsamma gjorde Alma Sundquist, som blev Sveriges första
kvinnliga venerolog, samt Gerda Kjellberg, venerolog också hon.1105 Jag återkom-
mer till dem.

Mellan 1899 och 1932 utgavs Kvinnohygien i sju upplagor.1106 Redan i föror-
det till den andra signalerade Karolina Widerström hösten 1903 en kraftig omarbet-
ning. I den sista upplagan kan hon konstatera att mycket hänt under de tryga tre
decennier som passerat sedan 1899:

Frågor som voro dunkla ha klarnat, nya frågeställningar uppkommit. Inom
psykologi och fysiologi ha viktiga rön gjorts. Allmänhetens insikt i biologi
har ökats. Och dess inställning till sexualproblemen har blivit den av ett allt-
mer tilltagande intresse och större förståelse för frågornas vikt. Då därför till
min överraskning en sjunde upplaga av denna bok befanns behövlig och det
ansågs att den skulle finna läsare, fann jag mig pliktig att företaga en så gott
som fullständig omarbetning samt att tillägga åtskilligt. Måtte min framställ-
ning kunna giva något av värde för den nutida kvinnogenerationen och den
kvinnliga ungdomen!1107

De mest iögonfallande skillnaderna mellan första och sjunde upplagan består i en
förtydligad disposition samt i tillkomsten av några nya avsnitt och ämnesområden,
samt att vissa tidigare passager – exempelvis den om dagdrivarliv på kaféer – ute-
slutits. År 1905 hade Karolina Widerström publicerat en andra del av Kvinnohygi-
en, med underrubriken Om de veneriska sjukdomarna och deras bekämpande. Detta
ämne har i den sista utgåvan inkorporerats som kapitlet ”De smittosamma köns-
sjukdomarna”. Likaså har avsnitt om ”Föräldraskap” och ”Klimakteriet” tillkom-
mit; en anatomisk illustration av det manliga underlivet i genomskärning; samt en
bilaga med utdrag ur lagar och förordningar som rör äktenskap, föräldraskap och
barnuppfostran.1108 Innehållsligt har föreskrifterna mildrats – se exempelvis avsnittet
”Könsdriftens första (infantila) yttring”, om onani samt vad som idag benämns sex-
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 Blidfors, Lejoninnan från Lund, 60ff, 71, 78-81; cit. 79. Om Hildur Sandberg (1881-1904), se
även Louise Overton, ”Fyra studentskor ser tillbaka: 1880-1910-talet”, Akademiska föreningens års-
skrift, 1965, 36, 40; samt Birgitta Holm, ”Det tredje könet”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, bd 3, 276-
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tidskrift, 1984: 4, 61ff.
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 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 73ff; samt Gerda Kjellberg, Hänt och sant (Stockholm,

1951), 83-94, 187f, 192.
    År 1931 publicerade Kjellberg en sexualupplysningsskrift för barn, Varifrån kommer jag, mamma?
Kjellberg hade skrivit den senare som bidrag till en tävling utlyst av Kvinnliga läkares klubb vid års-
skiftet 1929-30, som efterlyste sexualupplysningsskrifter för barn. Förutom Gerda Kjellbergs bidrag
publicerades även Rut Grubbs Vad skola vi säga våra barn om släktlivet?; samt Tora Skredsviks Mam-
ma, hur kommer de små barnen till? Se Ada Nilssons förord till Gerda Kjellberg, Varifrån kommer jag,
mamma? (Stockholm, 1931).
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 Kvinnohygiens upplagor utgavs 1899, 1903, 1906, 1914, 1920, 1924 samt 1932. År 1905 utkom

dessutom en andra del: Kvinnohygien II: Om de veneriska sjukdomarna och deras bekämpande (Stock-
holm, 1905). Denna del finns omtryckt i 1988 års jubileumsutgåva av Andreen, Karolina Widerström.
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 Widerström, Kvinnohygien (1932), 6. Förordet är daterat maj 1932.
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 Ibid.
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uella övergrepp på barn1109 – men bibehåller ändå en omisskännelig widerströmsk
ton. I en diskussion om hygien i samband med menstruation tar hon upp frågan om
lämpligheten av kalla sjöbad:

saken är den, att man under regleringen känner sig mera frusen än annars,
mera i behov av yttre värme, och man är inte alls benägen att ge sig i det
kalla vattnet en kall och regnig dag. Låt bli det då! Men en varm och solig
dag, då hela ens jag trånar till den klara (eller mindre klara) böljan, gå då i
utan fruktan!1110

Bild 64. Karolina Widerström, ”Anatomiska väggtaflor III” (1901), kart- och bildavdelning-
en, UUB.

*
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 Ibid., 37-40.
1110

 Ibid., 27.
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Att ’gå i böljan utan fruktan’ kan fungera som metafor för mångt och mycket i Ka-
rolina Widerströms läkargärning, inte minst för hennes ställningstagande i prostitu-
tionsfrågan under 1900-talets första år.

Den 26 november 1901 ägnades Svenska Läkaresällskapets sammankomst åt
att diskutera ”de veneriska sjukdomarnas vådor och profylaxi” – ett ämne som i
icke ringa grad kom att gälla frågan om prostitutionens reglementering.1111 Ett antal
föredrag hölls, varav två av kvinnliga läkare: Ellen Sandelin och Karolina Wider-
ström. Ellen Sandelin (1862-1907) hade som en av tre kvinnor erhållit medicine
licentiatexamen vid KI år 1897.1112 Hon inledde sitt föredrag med att sälla sig till
professor Edvard Welanders linje som innebar dels att betrakta prostitution som ett
ofrånkomligt faktum, dels att bästa sättet att minimera spridning av syfilis och
andra könssjukdomar bestod i registrering samt regelbundna undersökningar (”be-
siktning”) av de prostituerade kvinnorna; samt därtill att kvinnor – mödrar och ”äld-
re skolungdom” – skulle erbjudas sexualupplysning genom populärt hållna
föredrag, företrädesvis givna av kvinnliga läkare. I likhet med all sexualupplysnings
tilltro till kunskapsspridningens makt utgick Ellen Sandelin från att kunskap var det
främsta skyddet mot könssjukdomar: kunskap skulle sätta kvinnan ”i stånd att inse
faran af dessa ej blott för henne själf, utan äfven för de kommande generationerna,
den skall vidare afskräcka henne från att utsätta sig för att förvärfva dem, och den
skall slutligen lära henne att genast söka läkarhjälp, om hon råkat ut för olyckan att
hafva blifva smittad.”1113 Hon tillade att man i förlängningen förhoppningsvis skulle
slippa se unga flickor ovetandes bortgiftas med veneriskt sjuka män.

Ellen Sandelin utgick från att det framförallt var kvinnorna som behövde
upplysas och att män i allmänhet redan hade kännedom om könssjukdomars sprid-
ning, vilket var läkaresällskapets gängse uppfattning i frågan. Karolina Widerström
menade i sitt föredrag att det egentligen var självklart att alla vuxna människor –
kvinnor som män – borde känna till hur könssjukdomar spreds. Men dess värre be-
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 Ellen Sandelin, ”Om undervisningen för kvinnor angående de veneriska sjukdomarnas vådor”,
SLS, 1902: I, 185.
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 Dessförinnan hade (efter Widerström) Hedda Andersson (f. 1861) avlagt med. lic.-examen vid

Lunds universitet 1892; och Maria Folkeson (f. 1863) avlagt med. lic.-examen vid KI 1896. Samma år
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till med. dr. i Uppsala.

    Sandelin, ”Om undervisningen för kvinnor”, SLS, 1902: I, 186. Om tilltron till upplysning, se Lenner-
hed, Sex i folkhemmet, 12-21.
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Sällskapet verka för ett godt och kamratligt arbete.” Se Svenska dermatologiska sällskapet: Festskrift
med anledning av 50-årsdagen av sällskapets stiftande, ed. Åke Nilzén (Stockholm, 1951), 14.
    Alma Sundquist valdes in i Dermatologiska sällskapet 1904; följd av bland andra Gerda Kjellberg
1913 samt Lilly Paykull och Gunhild Rossander år 1919. Enligt Gerda Kjellberg eftersträvade Welander
att i Dermatologiska sällskapet binda inte minst de kvinnliga läkarna till den egna ståndpunkten i prosti-
tutionsfrågan. Se Gerda Kjellberg, ”Personliga intryck av några av Dermatologiska Sällskapets första
medlemmar” i Svenska dermatologiska sällskapet, 15f.
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satt inte heller den manliga ungdomen tillräckliga sakkunskaper i ämnet.1114 Det var
emellertid lättare att vidta preventiva åtgärder gentemot mäns än gentemot kvinnors
risk att smittas, menade Widerström. Enligt henne smittades män huvudsakligen
genom ”illegitima förbindelser” med ”en viss kategori af kvinnor”, underförstått
prostituerade, medan kvinnor, underförstått icke-prostituerade, framförallt smittades
inom äktenskapet. Liksom Sandelin och Welander med flera ansåg även Wider-
ström att upplysning var det mest effektiva motmedlet: kvinnor skulle få veta hur
mycket de riskerade genom ”förbindelsen med en sedelös man.”1115

Promiskuitet var enligt Widerström främsta anledningen till könssjukdomar-
nas spridning, och bottnade enligt henne i människors bristande självbehärskning
och självaktning samt för små fordringar på livet. Den kunskap som behövdes för
att råda bot på sakernas tillstånd borde förmedlas till båda könen och alla samhälls-
klasser. För de kvinnliga läkarna var det inte minst väsentligt att vända sig till kvin-
nor i de lägre samhällsklasserna, menade Karolina Widerström: att minska
rekryteringen av prostituerade var viktigt både ur smittspridnings- och humanitär
synpunkt. Hon kallade prostituerade kvinnor för en föraktad och beklagansvärd
pariakast som påvisade ”att i vårt högstående kultursamhälle kulturen ännu har dju-
pa luckor.”1116 Hon avslutade med en apell till kollegorna:

På oss läkare ligger det ansvarsfulla värfvet att visa vägen. Ty det anstår lä-
karen – och man begär det i själfva verket också af honom – att icke blott ut-
forska sjukdomarnas väsen och råda bot för dem, utan ock att söka tränga in i
den fulla hälsans och den lyckliga sundhetens väsen och att förtälja för med-
människorna hvari detta består.1117

*
Den 27 maj 1902 fortsatte diskussionen om den reglementerade prostitutionen i
Svenska Läkaresällskapet med anledning av att sällskapet skulle svara på en remiss
från Överståthållarämbetet. Överståthållarämbetet hade i sin tur behandlat en begä-
ran från Federationen om att reglementeringssystemet skulle upphävas i Stockholm.
Diskussionen vid denna sammankomst gjorde stort intryck på en av de nyare leda-
möterna, Ada Nilsson, som återberättar händelseförloppet i sina memoarer:

Så som jag minns historien stod först dåvarande överfältläkaren upp och un-
derströk naturligtvis reglementeringens nödvändighet med tanke på eget kli-
entel [d.v.s. militären]. Samma talan förde en av de kvinnliga läkarna, dr
Ellen Sandelin, från kvinnosynpunkt. Därpå begärde dr Karolina Widerström
ordet. Jag har redan nämnt hennes namn, men detta var egentligen mitt första
verkliga möte med henne – jag kände henne förut rätt obetydligt. Hon under-
kastade nu det föreslagna svaret en ingående vidräkning, föreslog en ny
kommitté med uppgift att undersöka även reglementeringens nackdelar. Och
vidare: att åtminstone ha ett personligt sammanträde med Federationens re-
presentanter för att resonera om saken. Salen råkade i uppror inför ett sådant
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förslag – mångas vrede tog sig mycket starka uttryck. Men det gav en stöt
som ledde till självständigt tänkande.1118

Ada Nilsson påpekade slutligen att professorerna Jöns Johansson och Magnus
Möller reserverade sig mot majoritetens beslut i den följande voteringen. Detta syns
emellertid inte i SLS, där hela sammankomsten återgavs med föredrag, diskussion
och votering. Om ”fröken Widerströms förslag” att tillsätta en ny kommitté sägs att
det enhälligt avslog. (I samband med protokollets justering noterades dock en in-
lämnad reservation från A. Grundal.)1119

*
Som bekant skulle den reglementerade prostitutionen i Sverige inte komma att av-
skaffas helt – lokala variationer förekom mellan städerna – förrän år 1918, då lex
veneris (lagen om åtgärder mot smittosamma könssjukdomar) infördes.1120 I novem-
ber 1903 hade en Kunglig kommitté tillsatts ”för utredning af åtgärder för motar-
betande af de smittosamma könssjukdomarnas spridning”; år 1911 presenterades
den gjorda utredningen varpå Medicinalstyrelsen bad Svenska Läkaresällskapet
inkomma med ett yttrande. Därefter pågick intensifierade diskussioner under ett
drygt år i läkaresällskapet, från den 28 november 1911 till den 7 januari 1913.1121

Tjugo år senare tänkte den då 77-åriga Karolina Widerström tillbaka på de-
batten och skrev ett tackbrev till professor Johan E. (Jöns) Johansson, som hon kan
sägas ha uppburit en egen linje mot reglementeringen tillsammans med1122:

Dessa senare år har jag – och antagligen åtskilliga flera – haft anledning att
emellanåt ta fram reglementeringskommitténs betänkande. Hela Edert inlägg
där är av betydande mått och Edert ’särskilda yttrande’ är en modig handling
och en verkligt god gärning, en sådan som gläder en djupt ända in i hjärte-
rötterna var gång man kommer att tänka på den. Många förnimma det så,
speciellt vet jag att åtskilliga av mina kvinnliga kolleger göra det. Jag erinrar
mig ej i vad mån vi givit uttryck däråt, men för mig som nu börjat bli rätt till
åren har det känts ett behov att innan jag går bort få säga Er hur jag beundra-
de Eder gärning den gången, hur gott stöd den varit i denna tid då lösdrivar-
lagen diskuterats och hur tacksam man känt sig därför. Ni är med rätta
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uppburen som vetenskapsman. Men rent mänskligt är nog den gärning Ni den
gången utförde Edert största livsverk.1123

Jöns Johansson hade den gången reserverat sig mot den företagna utredningen. Han
presenterade också 43 underskrifter från ledamöter som stödde hans reservation,
bland dem 14 kvinnliga läkare: Alma Sundquist, Inez Laurell, Elin Beckman, Ada
Nilsson, Märta Apelskog-Fahlborg, Hedda Andersson, Maria Folkeson, Malin
Wester-Hallberg, Sofia G. Holmgren, Gerda Uddgren, Julia Kinberg, Lilly Paykull,
Mathilda Lundberg, Signe Salén, Karolina Widerström och Alfhild Tamm. Bland
de mer namnkunniga manliga undertecknarna återfanns några professorer från KI:
venerologen Johan Almkvist (professor 1913), medicinaren Israel Holmgren, psy-
kiatrikern Bror Gadelius, samt öron-, näs- och halsläkaren Gunnar Holmgren; där
fanns också Nils Holmin, gift med den likaledes undertecknande Lilly Paykull.1124

Karolina Widerström hade också gjort ett eget uttalande där hon kritiserade
kommitténs förslag att helyrkesprostitution skulle kriminaliseras, däremot inte pro-
stitution som extraarbete. Avsikten med detta var att de prostituerade skulle skaffa
annat arbete, för att åtminstone inte helt och hållet försörja sig på prostitution. Wi-
derström kritserade kommitténs påstående om ”’nutidens rikliga arbetstillfällen för
kvinnor’”:

Ja, det finns rätt godt om sådant arbete för kvinnor, hvilket rätteligen kan be-
tecknas med namnet stöld, begången af arbetsgifvarna och af allmänheten,
stöld af de människors tid och arbetskraft som arbeta. Det föreligger verkli-
gen utredningar, i tryck utgifna, angående arbeterskors löneförhållanden och
lefnadsvillkor. --- Af den begränsade statistik, som erhållits, framgår emel-
lertid att en stor mängd kvinnors arbetsförtjänst belöper sig till sju, säger sju
kronor pr vecka: för en del är veckoinkomsten så låg som sex, fem eller där-
under. Det förefaller oss ju som vore det inte möjligt att existera på den för-
tjänsten – och det är inte möjligt heller.1125

Arbete för kvinnor som hade mer rimlig lön var det emellertid ont om, hävdade
Karolina Widerström med stöd av en utredning gjord av Gerda Meyerson för Cen-
tralförbundet för socialt arbete 1907. Widerström uppmanade till

att för arbeterskorna skapa sådana ekonomiska villkor, att dessa kunna bilda
så att säga en moralisk ryggrad och att samhället bör noga vakta sig för att
framkalla sådana förhållanden, genom hvilka de kvinnliga arbetslönerna ned-
pressas så, att arbeterskorna rent af tvingas till prostitution som biförtjänst.1126
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 Andreen, Karolina Widerström, 59.
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 Diskussion i Svenska Läkaresällskapet om…åtgärder för motarbetande af de smittosamma köns-
sjukdomarnas spridning (1913), 459-463.
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vare exploaterade kvinnors arbetskraft, se Karolina Widerström, ”Fattigvården och det uppväxande
släktet: Barnavård (de späda barnen)”, Berättelse öfver förhandlingarna vid kongressen för fattigvård
och folkförsäkring i Stockholm den 4, 5 och 6 oktober 1906, ed. Erik Palmstierna (Stockholm, 1907),
57f.
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Widerström fann det inte rimligt att för det första heltidsprostitution kriminalisera-
des medan prostitution på deltid inte gjorde det; för det andra att enbart den säljan-
de parten kriminaliserades; och för det tredje att många kvinnolöner var så låga att
kvinnor drevs till prostitution för att försörja sig. Hon tyckte heller inte att de
tvångsåtgärder som läkare skulle tvingas ta till i samband med tvångsbehandling av
veneriskt sjuka prostituerade kvinnor anstod läkare, vars uppgift var ”att vara sin
nästas hjälpare mot sjukdom”.1127 Karolina Widerström avslutade anförandet med att
reservera sig mot kommitténs betänkande.

*
I sin gärning som kvinnoläkare såg Karolina Widerström alltså inte enbart till de
välsituerade kvinnornas mer avgränsat gynekologiska besvär – istället engagerade
hon sig för en ur helhetssynpunkt befrämjad kvinnohälsa. I det vida hälsobegrepp
hon implicit laborerade med ingick bland annat kvinnors tillgång till försörjnings-
möjligheter, hygieniska kläder och bostad, meningsfull sysselsättning samt frisk luft
och motion. Om än även manliga läkare engagerade sig för bättre hygien, sundare
kvinnoklädsel eller mot prostitution – alltsammans frågor i tiden – så hade ingen ett
samlat helhetsgrepp på dem som motsvarande Widerströms. Jämför man specifikt
med framstående manliga gynekologer så var de senare ofta för specialiserade för
att ägna sig åt helhetstänkande, vilket snarare överensstämde med de allmänprakti-
serande läkarnas arbete.

Innan jag övergår till att närmare presentera ännu några kvinnliga läkarpionjä-
rer ska jag göra ett kort sista nedslag i Karolina Widerströms läkargärning, som
gällde hennes engagemang i fattigvården. I samband med 1906 års Kongress för
fattigvård och folkförsäkring höll Karolina Widerström ett föredrag om barnavård,
som tog upp frågan om mödrarnas situation – framförallt de ogifta mödrarnas, vil-
ket av vissa uppfattades som kontroversiellt.

Med utgångspunkt i fosterbarnens situtation menade Karolina Widerström att
det i allmänhet var bäst för barn att leva med sina biologiska mödrar och att detta så
långt som möjligt borde underlättas. Widerström skildrade inlevelsefullt det förakt
som riktades mot ogifta mödrar och som även drabbade barnen: detta innebar ett
stort slöseri med ”barnalycka”, menade hon. Hon tolkade föraktet som en bestraff-
ning. Men, frågade hon retoriskt: ”Hvarför skall här straffas? Det är ju fråga om
mänsklig svaghet, icke om ett brott.”1128 Dessa mödrar borde ges hjälp för att orka
med sin svåra situation. Karolina Widerström efterlyste även fädernas medverkan;
de borde registreras som fäder även då barnen var utomäktenskapliga.1129

”Det vanligaste hindret för en mor att ägna sig åt sitt barn är nöd”, konstatera-
de Karolina Widerström och fortsatte:

Det ligger en tragisk kontrast däri, att en kvinna som blir mor, på samma
gång som hon är i besittning af oersättliga värden, som hon kan skänka bort,
lidit svårt afbräck i förmågan att sörja för sig själf; och det vittnar föga godt
om människorna, att de oftare bemöta henne med det godtycke, som så ofta
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faller på de nödlidandes lott, än med den hänsynsfullhet, som plägar komma
den till del, som har något att skänka bort.1130

Det var emellertid inte allmosor som avsågs, betonade hon, utan rättvisa. Karolina
Widerström efterlyste sociala reformer och skisserade i några få drag en statlig mo-
derskapsförsäkring (som för övrigt bar vissa gemensamma drag med den moders-
penning som infördes efter inkomstprövning 1938; och år 1955 blev generell).1131

Vid sidan av ”effektiva lagbestämmelser gent emot tredskande fäder” och mo-
derskapsförsäkring efterlyste Karolina Widerström även ”asyler för nödställda
mödrar med späda barn” samt barnavårsundervisning för unga kvinnor.1132

Än en gång väckte ett föredrag av Karolina Widerström viss uppståndelse.
Den följande diskussionen visar att en del åhörare uppfattade hennes inlägg som
alltför vänligt inställt gentemot utomäktenskapliga förbindelser och dito barn; andra
tog henne och hennes idéer i försvar.1133

*
Nu lämnar jag tillfälligtvis Karolina Widerström för att kortfattat porträttera några
av de kollegor som hon senare organiserade sig tillsammans med i avsikt att vidga
kvinnliga läkares professionella rättigheter: Ada Nilsson, Alma Sundquist, Lilly
Paykull, Elin Odencrants, Andrea Andreen och Nanna Svartz. Några av dem kom-
mer att skildras en aning mer utförligt än andra, framförallt gäller det Ada Nilsson,
Alma Sundquist, Elin Odencrants och Andrea Andreen. Där Widerström är den
främsta representanten för en första generations kvinnliga läkare skisserar jag Nils-
son och Sundquist som tillhöriga en andra generation, samt Odencrants och Andre-
en som tillhöriga en tredje.

Ada Nilsson och Alma Sundquist
När Karolina Widerström begravdes civilt i mars 1949 höll den yngre kollegan Ada
Nilsson griftetalet i enlighet med Widerströms önskningar. Widerström hade satt
särskilt värde på Ada Nilsson, som hon många gånger samarbetat med. De hade
även varit nära vänner.1134 Där Karolina Widerström har beskrivits som bland annat
klok, modig och blyg1135 har ofta Ada Nilssons heta temperament framhävts. År
1964 avslutade Eva Moberg en intervju med Nilsson med att skissera den senares
persona med följande ord:

Somliga tycker att uppkäftigheten varit hennes mest utmärkande drag och att
den ibland kunde bli ett självändamål. Inga hinder fick finnas när hon väl
ville något, och då kunde det lätt hända att hon gick litet för långt. Andra
tycker att hon framför allt varit läkaren, i vidaste bemärkelse, ständigt beredd
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att hjälpa, förstå och trösta. Hennes frodiga, trygga väsen har uppenbarligen
kunnat rymma både lidelse, sälta och omutligt förnuft.1136

Den västgötabördiga lantbrukardottern Ada Nilsson (1872-1964) hade studerat vid
Lyceum för flickor, även kallad Sjöbergska skolan, i Stockholm och våren 1891
avlagt mogenhetsexamen med vitsordet med berömd godkänd. Om än välbeställd
var hon då föräldra- och hemlös: modern hade avlidit under den yngsta dotterns
studietid, fadern hade dött då hon var 12 år gammal; hennes båda äldre systrar ar-
betade på varsitt håll i landet. Enligt de memoarer hon skrev sent i livet hade hon
efter de avslutade studierna inga andra framtidsplaner än att företa en resa norrut för
att besöka släkt och vänner över sommaren.1137

Som nittioårig memoarförfattare skildrar Ada Nilsson denna resa som ett väg-
skäl i livet. I Stockholm hade den 18-åriga Ada bordat ångbåten Vesternorrland
med destination Sollefteå. Väl ombord på båten tog hon på sin nyvunna student-
mössa, som hon sedan behöll på hela resan. Detta var en uppseendeväckande hand-
ling.1138 I Stockholm kunde kvinnor inte visa sig ute i studentmössa ens i samband
med examen – exempelvis hade Karolina Widerström och hennes kamrat Ellen
Kindvall inte kunnat bära studentmössa1139 – och nu utnyttjade Ada Nilsson resans
frihet (bild 66). Flera av medresenärerna frågade vad hon skulle bli, studentmössan
förpliktigade till en fortsatt utbildning, till ett bestämt yrke, men till sin försmädelse
visste hon inte vad hon skulle svara. Under återresan i slutet av sommaren beslöt
hon att säga ”läkare” om hon blev tillfrågad om sina planer igen.1140 (Därmed fram-
ställde hon sitt yrkesval som något av ett tillfälligheternas spel. Detta var emellertid
en tillfällighet som kan sägas ha legat i tiden, eftersom läkarutbildningen ju var en
av de få högre utbildningar som var tillgängliga för kvinnor.)

Från Sollefteå fortsatte Ada Nilsson resan till moderns kusin Vilhelm Eng-
lund, som var provinsialläkare i Fjällsjö. Under vistelsen i Fjällsjö mötte hon en
välbeställd göteborgsbördig man som bad henne att bli hans hustru. Även detta –
eller snarare att och hur hon avböjade frieriet – skildras som något avgörande. På
den avvisade friarens förfrågan om hon aldrig någonsin tänkte gifta sig hade hon
enligt memoarerna svarat: ”Vem kan veta vad som händer en i livet, en olycka kan
ske, som när en sten häromdagen föll ned från ett hustak i Götgatsbacken och döda-
de en promenerande.” ”Men varför skulle det alltid hända något olyckligt?” frågade
han. ”Jo”, sade hon, ”jag har sett olyckliga äktenskap på nära håll och det är så
mycket krångel med skilsmässan.”1141
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Det den unga Ada hade sett ”på nära håll” var moderns båda äktenskap. Det
med Adas far lämnade henne som änka, varpå hon så småningom gifte om sig.
Båda äktenskapen var olyckliga; det var i samband med det andra som hemmet
splittrades.1142 Ada Nilsson gifte sig heller aldrig, vilket sannolikt var en förutsätt-
ning för det aktiva och stridbara liv som skulle bli hennes.

Uppsalastudenter (1890-tal)…

När Ada Nilsson väl bestämt yrkesbana samt erhållit sin förmyndares tillstånd att
utbilda sig till läkare skrev hon i september 1891 in sig vid Uppsala universitet för
att läsa till den förberedande så kallade medikofilen. De kvinnliga studenterna var
fortfarande få, men Ada Nilsson hade turen att få Alma Sundquist till studiekamrat.
Detta var början på en livslång vänskap – och på framtida samarbete.1143

Alma Sundquist (1872-1940) kom från Medelpad, där fadern var postmästare.
Efter att ha påbörjat sina studier vid Sundsvalls högre flickläroverk flyttade famil-
jen Sundquist till Stockholm, där Alma avlade mogenhetsexamen vid Wallinska
skolan år 1891 (bild 67).1144 I Uppsala umgicks Ada Nilsson och Alma Sundquist
även med Astrid Cleve,1145 och under en tid stod Ada Nilsson mycket nära den tidi-
gare omnämnda Lydia Wahlström.1146 Lydia Wahlström hade kommit till Uppsala
tre år tidigare och var den drivande kraften när Uppsala kvinnliga studentförening
(UKSF) bildades på våren 1892 – med bland andra Sundquist och Nilsson som
medlemmar.1147 Att bära studentmössa var en viktig symbolisk handling också för
Lydia Wahlström, som samlade in skriftliga löften från föreningens medlemmar att
vid sista april, första maj och på vårfesten visa sig iförda studentmössor. När det
vågade företaget avlöpte lyckligt uppmanade Lydia Wahlström de flickor som
skulle avlägga studentexamen i Stockholm att bära studentmössa även de. Där följ-
des dock inte uppmaningen, som i stället väckte förargelse och löje.1148
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Studentmössan rymde ett kulturellt kapital med stark klassinnebörd och en ut-
präglat manlig symbolisk laddning.1149 När de kvinnliga studenterna offentligt
iklädde sig studentmössan var det en iögonfallande och kontroversiell handling, ett
åskådliggörande av deras inträde i det akademiska rummet.

Att detta offentliga rum verkligen var manligt fann uttryck på alla nivåer,
även i universitetens och högskolornas förtryckta antagningsbevis. Ada Nilsson
kallas genomgående för ”han” i papperen från Uppsala universitet och KI, trots att
de då gällande examensstadgarna hade antagits år 1874, det vill säga året efter att
kvinnor givits rätt att avlägga akademisk examen. Följaktligen lyder examensbevi-
set från KI, daterat den 28 november år 1900: ”På grund af de insigter, Som Medi-
cine Kandidaten Ada Konstantia Nilsson sålunda ådalagt, blef han af Rektor för
Medicine Licentiat förklarad; och skulle protokollsutdrag härom honom meddelas.”
1150 Ada Nilsson var då den tolfte kvinnan som utexaminerats som medicine licentiat
i Sverige.

*
I memoarerna säger den åldrade Ada Nilsson sig i allmänhet ha trivts mycket bra
med sina manliga kamrater och lärare under studietiden både i Uppsala och Stock-
holm. Hon skildrar emellertid ett par situationer där det blir tydligt att det även
fanns komplikationer med att vara kvinna i en utpräglat manlig miljö. Vid ett av
dessa tillfällen skulle hon tillsammans med Alma Sundquist och två manliga kam-
rater tentera för en professor i Uppsala. Ada Nilsson och Alma Sundquist tyckte att
de hade klarat sig mycket bra, medan det gått sämre för de manliga studenterna.
Men när de fick sina betyg visade sig alla fyras vara lika slätstrukna. Som förklar-
ing på deras förfrågan sa professorn att ”Ja, men damerna förstår väl att jag inte
kunde ge er högre betyg än herrarna, och de kunde ju nästan ingenting!”1151 Trots
formell rätt till studier fanns motstånd mot att tillerkänna kvinnliga studenter större
kunskaper än manliga. De hade att hålla sig inom gränser satta på förhand i förhål-
lande till männen.

Bland lärarna från uppsalatiden omnämner Ada Nilsson helt kort en professor
i förlossningskonst som även var poet, det vill säga Otto Lindfors, samt kirurgipro-
fessor Lennander. Lennander tycks ha gjort det mest oförglömliga intrycket på ti-
dens unga medicine studenter, men så var detta också ”kirurgins glanstid”, som Ada
Nilsson själv formulerar det. Enligt henne skämtade man i Uppsala om hur Lennan-
ders idealmänniska var kirurgiskt korrigerad: ”av alla pariga organ var det ena
bortopererat och övriga för kroppens bestånd ej strängt nödvändiga organ – exem-
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pelvis mjälten – givetvis också avlägsnade. Av tarmen var ungefär en meter kvar-
lämnad.”1152

…och studentliv vid Karolinska Institutet

När Ada Nilsson och Alma Sundquist efter ett år hade tagit den förberedande så
kallade medikofilen i Uppsala fortsatte de (liksom Karolina Widerström dessförin-
nan) studierna vid Karolinska Institutet i Stockholm. Deras föresats var att fullt ut
delta i studentlivet, inklusive medicinska föreningen. Om än medlemskap var obli-
gatoriskt hade ingen kvinna tidigare deltagit i föreningens aktiviteter varför Ada
Nilsson och Alma Sundquist snart väckte viss uppståndelse. Uppståndelsen kulmi-
nerade i samband med att de därtill uppmanade av sina manliga kamrater uppträdde
i ett spex.

Spexet tycks ha varit tämligen traditionellt. Vissa sexuella anspelningar gjor-
des, vilket dock gick Nilsson och Sundquist förbi; exempelvis hade Ada Nilsson
rollen som den väna (”Vena”) uppasserskan Saphena på källaren Ammonshornet.
Om än inte osedvanligt vågat (vena saphena kallades även rosenådern och hade
traditionellt åderlåtits för att behandla uteblivna menstruationer; medan ammon-
shornet var en gyrus hippocampi, det vill säga en vindling på storhjärnan, vars för-
svenskade namn möjligen kunde associeras med ett visst annat kroppsorgan) fick
spexet en mer erotiskt laddad innebörd med kvinnor på scenen snarare än med de
kvinnliga rollerna spelade av män. Att en kvinna uppträdde offentligt kunde i sig ge
tvetydiga associationer. Så blev det också skandal.1153

Bland de skandaliserade åskådarna befann sig den konservativa stipendiedo-
natorn Anna Hierta-Retzius (vars med systern inrättade fond för kvinnliga medicine
studenter tidigare försörjt Hildegard Björck och Karolina Widerström). Också Ada
Nilssons väninna Lydia Wahlström upprördes över medicinarnas sedvänjor. Ada
Nilsson försvarade sina studentkamrater inför Lydia Wahlström, men var samtidigt
förtvivlad över att kanske ha fått sitt rykte förstört.1154 Hon bestämde sig för att ald-
rig mer vara med i ett studentspex igen – istället skulle hon ”vandra sin bana fram
som en träbock” och ägna sig åt att läsa filosofi på lediga stunder, helst Schopen-
hauer.1155

*
Förmodligen hade Ada Nilsson tänkt sig att hon snart skulle följas av fler kvinnor
in i den studentvärld som hon själv gjorde anspråk på genom att delta både i under-
visning, tentamina och studentspex, och även genom att bära studentmössa. Och
förmodligen tänkte sig hon liksom andra tidiga kvinnliga studenter att rätten till
studier och examina snart skulle följas av en utvidgad rätt till tjänster.1156 Men rät-
tigheterna till tjänster skulle visa sig svårvunna – och att kräva mycket arbete från
dem själva, vilket jag återkommer till i kapitel 10.
                                                            

1152
 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 33.

1153
 Ibid., 25-29.

1154
 Lydia Wahlström i brev till Ada Nilsson 16/12 1892, Ada Nilssons arkiv, A 22, vol. 6, Kvinnohi-

storiska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek (GUB). Se vidare Hjördis Levin, Kvinnorna på
barrikaden: Sexualpolitik och sociala frågor 1923-36 (Stockholm, 1997), 42ff.

1155
 Ada Nilsson i brev till Lydia Wahlström 6/12 1892, cit. efter Levin, 43.

1156
 Jfr med Wieselgren, 41ff.
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Bild 65-68. Studenter och läkare (medurs). 65: Hildur Sandberg (1881-1904) läste medicin i
Lund och föreläste bland annat om sexualhygien, här är hon avporträtterad i studentmössa
och reformdräkt. 66: Den blivande kvinnoläkaren Ada Nilsson bar som kvinnlig student den
vita mössan med visst trots. Bilden troligen från sommaren 1891. 67: Nilssons studenkamrat,
blivande kollega och nära vän Alma Sundquist (1872-1940), senare venerolog. 68: En sen
bild på kollegorna Andrea Andreen, Karolina Widerström och Ada Nilsson.
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Legitimerade läkare

Både arbetet för utökade professionella rättigheter och den verklighet och de sociala
problem som många gånger mötte i läkarverksamheten väckte hos Ada Nilsson,
Alma Sundquist och andra kvinnliga läkare ett starkt engagemang för kvinnofrågor
och samhällsreformer, inte minst på det sexualpolitiska området. Enligt historikern
Hjördis Levin var många politiskt engagerade kvinnor under 1900-talets första hälft
läkare. I denna skara hörde Nilsson och Sundquist till de mest framträdande.1157

Innan studietiden tycks Ada Nilsson inte ha varit nämnvärt politiskt medve-
ten; enligt egen utsago radikaliserades hon av den verklighet hon mötte som nybli-
ven läkare. Förutom den djupa okunnighet i sexuella frågor, som vi redan sett
exempel på hur Nilsson skildrade, konfronterades hon som praktiserande läkare på
Stockholms Södermalm med fattigdom, ohygieniska bostäder och diverse sociala
problem. Med dessa erfarenheter förändrades inställningen till arbetet som läkare.
”Vad lönade det sig att försöka bota människors krämpor, när de från sjukhuset
eller från mottagningen måste återvända till de förhållanden som skapat eller bidra-
git till deras lidande?”, frågar hon retoriskt i memoarerna.1158

Ada Nilssons vidsträckta gärning har skildrats i flera sammanhang, kanske
mest ingående av Hjördis Levin samt av idéhistorikern Lena Eskilsson i avhand-
lingen Drömmen om kamratsamhället: Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad
1925-35.1159 Eskilssons fokus gäller som titeln anger Ada Nilssons engagemang i
Föreningen Frisinnade Kvinnor, som hon tagit initiativ till 1914 (1922 ombildad till
riksförbund och 1931 till Sveriges Kvinnors Vänsterförbund), med dess år 1923
startade tidning Tidevarvet (nedlagd 1936) samt den 1925 startade kvinnliga med-
borgareskolan på Fogelstad. Också för Levin har Tidevarvet, som Ada Nilsson var
ansvarig utgivare för, utgjort en central källa: under dess 14-åriga existens publice-
rade Ada Nilsson själv drygt 120 artiklar, varav majoriteten behandlade sexualpoli-
tiska frågor. Men i likhet med Karolina Widerström var Ada Nilsson även
intresserad av hälsolära och idrott, bland annat var hon år 1924 en av grundarna av
Svenska kvinnors centralförbund för fysisk kultur.1160

*
Alma Sundquist är sin rika gärning till trots betydligt mindre känd än exempelvis
Nilsson och Widerström. Inriktad mot gynekologi, venerologi och dermatologi blev
Alma Sundquist Sveriges första kvinnliga venerolog och var från 1903 verksam vid
Stockholms stads könspolikliniker för kvinnor. Samma år tillträdde hon som sak-
kunnig i den första reglementeringskommittén; senare var hon delaktig i utarbetan-
det av lex veneris, vilken som tidigare nämnts trädde i kraft 1918. Bland mycket
annat verkade Sundquist också som skolläkare i Stockholm och som sakkunig i
flera sammanhang, exempelvis i abortfrågan (där en kommitté tillsatts 1934) och

                                                            
1157

 Levin, Kvinnorna på barrikaden, 15, 44f. Se även Hjördis Levin, En radikal herrgårdsfröken:
Elisabeth Tamm på Fogelstad: liv och verk (Stockholm, 2003).

1158
 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, cit. 59, se även 59-75.

1159
 Se även de sammanställda minnesteckningarna, Till erinran av Dr Ada Nilsson (Katrineholm,

1964).
1160

 Levin, ”Förmoder: Ada Nilsson”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988: 3, 81ff.
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befolkningskommissionen 1935-38. Hon engagerades även som sakunnig i interna-
tionella sammanhang. Under två års tid kartlade hon slavhandeln med kvinnor och
barn i Orienten för Nationernas Förbund räkning, vilket resulterade i en rapport som
offentliggjordes i december 1932. I likhet med Widerström och Nilsson var Sund-
quist djupt engagerad i sexualupplysning – enligt Ada Nilsson var detta ”hennes
livs patos” – och höll föredrag och kurser runt om i landet. Tillsammans med läkar-
kollegan Julia Kinberg-von Sneidern utgav hon 1909 Handledning i sexuell under-
visning och fostran, som senare trycktes i flera upplagor och även översattes till
danska och engelska, för den amerikanska marknaden.1161

Vid sidan av de socialmedicinska frågorna engagerade sig Alma Sundquist
även i olika professionella sammanhang. Ett sådant gällde Dermatologiska sällska-
pet, där hon valdes in 1904 samt uppbar ordförandeskapet under år 1933.

I egenskap av att vara en av pionjärerna i arbetet för kvinnlig rösträtt låg det
troligen nära till hands att arbeta aktivt för kvinnliga läkares ställning och rättighe-
ter, vilket hon också gjorde: år 1919 deltog Alma Sundquist som svensk delegat vid
den internationella kongress för kvinnliga läkare i New York där Kvinnliga läkares
internationella förening bildades (och vars ordförandeskap hon för övrigt innehade
mellan 1934 och 1937); och på hemmaplan efterträdde hon 1929 Karolina Wider-
ström som ordförande för svenska Kvinnliga Läkares Klubb (Kvinnliga läkares
permanenta kommitté ombildades 1926 till KLK).1162

Varför är då Alma Sundquist såpass obekant idag? Redan i samband med
hennes död i magcancer 1940 förklarade Ada Nilsson detta med hennes blygsam-
het:

Alma Sundquist hörde icke till de människor som så noga erinra sig vad de
själva uträttat. --- Hon excellerade icke i några långa levnadsbeskrivningar i
uppslagsböcker utan kastade med ett maliciöst leende frågeformulären i pap-
perskorgen. Hon avskydde obligatoriska hedersfirningar och undandrog sig

                                                            
1161

 Ada Nilsson, ”Alma Sundquist: Minnesruna hållen i Svenska Läkaresällskapet den 9 januari
1940”, Nordisk medicin, 1940, 465ff, cit. 466; Hjördis Levin, ”En kämpande kvinna – läkaren Alma
Sundquist”, Vi människor, 1997: 3, 36ff; Svenska kvinnor: Föregångare nyskapare, 343f, 355f; samt
Svenska män och kvinnor. Se även Alma Sundquist & och Julia Kinberg, Handledning i sexuell under-
visning och uppfostran (Stockholm, 1909); Alma Sundquist, ”Är preventivlagen ett hinder för sund
sexuell upplysning?”, i Aktuella spörsmål på släktlivets område (Stockholm, 1928), 19-25; samt artiklar,
och yttranden i Hygiea och SLS från och med 1901. Hennes första publicerade inlägg gällde ”behandling
af gonorroiska endometriter med lygosinnatrium” och gjordes året efter läkarexamen, se Hygiea, 1901: I,
318. Alma Sundquist var också sakkunnig inför tillkomsten av Lex veneris år 1918 (Sveriges första
smittskyddslag). Jfr Lennerhed, Sex i folkhemmet, 20, 24f, 38, 93, 123.
    Direktörsdottern Julia Kinberg-von Sneidern (f. Rosenbaum 1874) tog studentexamen 1892 varpå hon
studerade till läkare i Uppsala (med. kand. 1898) där hon blev medicine licentiat år 1907. År 1905 var
hon ordförande i Uppsala kvinnliga studentförening. Under utbildningstiden innehade hon tillfälliga
förordnanden som amanuens vid Uppsala universitets medicinska och pediatriska poliklinik 1904-05.
Hon upprätthöll upprepade förordnanden som bitr läkare och underläkare vid Stockholms stads sinnes-
sjukhus, Långbro, och anställdes som läkare vid Brännkyrka folkskolor 1912, där hon också var vice
ordförande i Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå 1912-13, samt vice ordförande i föreningen
Brännkyrka mjölkdroppe 1914. Mellan 1910 och 1915 var hon gift med psykiatern Olof Kinberg; däref-
ter med Axel von Sneidern. Se ”Julia von Sneidern död”, Svenska Dagbladet, 19/6 1945; Mia Leche
Löfgren, ”Julia von Sneidern”, Idun, 1945: 28.
    Tillsammans med Ada Nilsson tog Julia Kinberg-von Sneidern år 1914 initiativ till att bilda förening-
en Frisinnade kvinnor.

1162
 Nilsson, ”Alma Sundquist”, Nordisk medicin, 1940, 465ff; Levin, ”En kämpande kvinna – läka-

ren Alma Sundquist”, Vi människor, 1997: 3, 36ff.
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noggrant vissa årsdagars publicitet. Därför finns det så litet skrivet om hen-
ne.1163

Karaktäristiskt nog hade Alma Sundquist bett att dödsfallet inte skulle offentligen
tillkännages förrän efter kremeringen.

Liten utblick: generationskamrater

Hur kan man på ett görligt sätt gruppera de kvinnliga läkarpionjärerna sinsemellan?
Ada Nilsson och Alma Sundquist var 16 år yngre än Karolina Widerström och av-
slutade sina läkarutbildningar 13 år efter henne. De samarbetade i olika konstella-
tioner och blev nära vänner, som kvinnliga medicine studenter och läkare hade de
mycket gemensamt.

Det fanns dock erfarenheter som Nilsson och Sundquist hade gemensamt men
som de inte nödvändigtvis delade med Widerström, däremot kanske med andra stu-
denter som var ungefär jämnåriga samt delade exempelvis deras studie- och upp-
växtmiljö. I syfte att urskilja nyanser i de erfarenheter som de kvinnliga
läkarpionjärerna bar med sig respektive gjorde kan det finnas fog för att uppfatta
dem som på varandra följande grupper av individer inom en kollektiv historia. Man
kan uppfatta dem som tillhörande närliggande men ändå egna kulturella generatio-
ner, formerade i specifika sociala och historiska sammanhang.1164

Jag har i det följande valt att dela in dessa pionjärer samt de nedan skildrade
Elin Odencrants, Andrea Andreen och Nanna Svartz i tre generationer i avsikt att
löst gruppera dem längs en tidsaxel. Till följd därav blir generationsintervallen
korta, och snarare än dramatiska skillnader uppvisar de såväl förändring som konti-
nuitet.

*
Med Karolina Widerström som utgångspunkt för en första generation kan Ada Nils-
son och Alma Sundquist sägas utgöra en andra. I den återfanns emellertid långt fler
än Nilsson och Sundquist. Närmast efter Karolina Widerström hade Hedda Anders-
son (1861-1950) år 1892 blivit medicine licentiat och legitimerad läkare; egentligen
skulle hon mycket väl kunna räknas till samma generation som Widerström.

Innan läkarutbildningen utgjorde Hedda Andersson som redan nämnts den
sjunde generationen i ett led av kända ”benbrottsläkare” (en sorts lekmannaläkare,
jfr engelskans bone-setters) som sträckte sig tillbaka ända in på 1600-talet. Både
hon och hennes förmödrar kallades för ”Lundakvinnan” och var specialiserade på
benbrott. Således väl förankrad i trakten hade Hedda Andersson studerat vid Lunds
universitet. Enligt Ingegerd Wedins bok om En benbrottsläkarsläkt: Lundakvinnan
Elna Hansson – femte generationen hade Hedda Andersson väckt uppmärksamhet
som student när hon hösten 1880 blev den första kvinna som i praktiken studerade
vid Lunds universitet.1165 Bland universitetets lärare lär Hedda Anderssons närvaro i
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 Nilsson, ”Alma Sundquist”, Nordisk medicin, 1940, 467.
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 För en utredning av sociologiska definitioner av begreppet ”generation”, se Leena Alanen, ”Ex-
plorations in generational analysis”, i Conceptualizing Child-Adult Relations, eds. Leena Alanen &
Berry Mayall (London & New York, 2001), 14ff. Alanen diskuterar bland annat Karl Mannheims gene-
rationsbegrepp.
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 Wedin, En benbrottsläkarsläkt, 131-147, spec. 136; samt Ebon Hoi, ”Elna Hansson: ’Lundakvin-

nan,”, Idun, 1891: 6.
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allmänhet ha varit impopulär, medan Skånes nations inspektor i likhet med hennes
manliga kurskamrater ska ha välkomnat henne. Vid ett studentgille framförde poe-
ten A. U. Bååth följande sentimentala hyllning, ”Till en kvinnlig medicine stude-
rande”:

Inte som två kvinnoögon
mäktar signa, frid att lysa
över bädd, där anden flämtar
medan lemmar feberfrysa.
Men när samma kvinnoögon
genom känslors tåreslöja
skarpt med blickar tankeklara
över plågad sjukling dröja,
när de spåra giftets gångar,
finna bot för den kropp som dignat
då en dubbel frid de lysa,
deras kall är tvefalt signat.
Därför när hon över hemmets
tröskel modigt steget tager
siarhög hon syns mig komma
dubbelt god och dubbelt fager.1166

Det är tydligt att A. U. Bååth här tog fasta på läkarkallets symboliskt kvinnliga
konnotationer och vidare förband dem med Anderssons förväntat kvinnligt omvår-
dande egenskaper. Uppmärksamheten som riktades mot henne uttrycks även i föl-
jande notis i Folkets Tidning:

’Fröken Hedda’ kalla medicinarna i Lund det sydswenska universitetets enda
’studentska’, hwilken nu hunnit så långt, att hon på anatomisalen petar i de
’dödas ben’. Den qwinnliga kamraten är mycket populär, hwilket ej är un-
derligt, ty hon är rask och hurtig och mycket frikostig. Så hade hon häromda-
gen inbjudit alla medicinare, åtminstone de yngre, till bal och supé i Malmö
på Hotell Stadt Hamburg.1167

Enligt historikern Ann-Sofie Ohlander bidrog de föregående lundakvinnornas goda
rykte till att ge Hedda Anderssons läkarpraktik i Malmö en flygande start med ett
stort antal patienter. Efter ett par års verksamhet där och vid Ronneby brunn, samt
studieresor till Köpenhamn och Leipzig (där hon studerade kvinnosjukdomar hos
professor Max Sänger) flyttade Hedda Andersson år 1895 till Stockholm.1168

                                                                                                                                   
    Hedda Anderson var emellertid inte den första kvinna som skrevs in vid Lunds universitet: Hildegard
Björck, samma Hildegard Björck som år 1873 påbörjat medicinska studier i Uppsala och där avlagt
medicine kandidatexamen, skrevs in vid Lunds universitet som medlem av Värmlands nation den 9 april
1880. I praktiken tycks dock den sjukliga Björck inte ha bedrivit några studier i Lund. Se Jörgen Wei-
bull, Lunds universitets historia, vol. 4, 1868-1968 (Lund, 1968), 86, 473, not 92.
    Om tidiga kvinnliga studenter vid Lunds universitet, se Overton, ”Fyra studentskor ser tillbaka: 1880-
1910-talet”; samt Asta Kihlbom, ”Fyra studentskor ser tillbaka: 1910-talet”, båda uppsatserna i Akade-
miska föreningens årsskrift, 1965, 34-60. Enligt Louise Overton inskrevs 15 kvinnliga studenter vid
Lunds universitet under 1880-talet, varav 7 vid medicinsk fakultet och 8 vid filosofisk fakultet.

1166
 A. U. Bååth, ”Till en kvinnlig medicine studerande”, citerad efter Wedin, En benbrottsläkarsläkt,

136f.
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 Folkets Tidning citerad efter Wedin, En benbrottsläkarsläkt, 138.
1168

 Ohlander, ”Karolina Widerström och de första kvinnliga läkarna i Sverige”, 148ff; Svenska kvin-
nor från skilda verksamhetsområden; Odencrants, Matrikel över svenska kvinnor.
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Ingegerd Wedin föreslår att en anledning till flytten kan ha varit Anderssons
ensamhet som kvinnlig läkare i Malmö: i Stockholm fanns Karolina Widerström,
som Hedda Andersson blivit god vän med i samband med att tre terminer av stu-
dietiden förlagts till KI, med början hösten 1888. Andersson och Widerström för-
blev vänner livet ut. Hedda Andersson öppnade praktik på Malmskillnadsgatan 38,
arbetade inom Fredrika-Bremer-förbundet samt var ledamot av ett par skolråd samt
pensionsnämnden.1169

*
Därefter dröjde det ytterligare fyra år innan nästa kvinnliga läkare legitimerades.
Maria Folkeson (f. 1863) tog med. kand.-examen i Uppsala år 1889, följt av en
med. lic. vid KI 1896, varpå också hon öppnade praktik i Stockholm.

Efter Maria Folkeson följde de kvinnliga läkarna allt tätare. Fram till och med
1909 utexaminerades ungefärligen tre kvinnliga medicine licentiater vardera vid
Uppsalas och Lunds universitet samt omkring 27 vid Karolinska Institutet (se för-
teckning i appendix).1170

Av de ovanstående återkommer Lilly Paykull (1870-1951) i nästa kapitel som
en av grundarna av Kvinnliga läkares permanenta kommitté. Efter avlagd student-
examen vid Lyceum för flickor i Stockholm våren 1893 började den adliga Lilly
Paykull följande höst sina medicinska studier i Uppsala. Redan i oktober skrev hon
in sig i Uppsala kvinnliga studentförening.1171 Våren 1900 avlade Lilly Paykull med.
kand.-examen i Uppsala, varefter hon fortsatte studierna vid Karolinska Institutet,
där hon blev medicine licentiat våren 1905. Efter examen vikarierade hon vid
Stockholms sjukhem – både som under- och överläkare – samt efterträdde Ada
Nilsson vid Serafimerlasarettets gynekologiska klinik, där hon bland annat inneha-
de en amanuenstjänst 1906-07 och ända till januari 1919 i omgångar verkade som
både tillfällig och ordinarie poliklinikföreståndare. En period (1907-08) var hon
även amanuens vid Allmänna barnbördshuset. Från år 1908 hade hon egen praktik,
samt arbetade 1907 – 1918 respektive 1910 – 1918 som läkare för flickor vid
Stockholms folkskolor samt vid Lychouska skolan i Stockholm. År 1906 hade hon
vidareutbildat sig i dermatologi och venerologi i Paris och praktiserade vid polikli-
nikerna på Södermalm (1909-18) och Östermalm (från 1919). År 1909 gifte sig
Lilly Paykull med överläkaren Nils Holmin.1172
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 Wedin, En benbrottsläkarsläkt, 139, 149f.
1170

 Dessa uppgifter är framtagna med hjälp av Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden;
Odencrants, Matrikel över svenska kvinnor.
    Jag har uteslutit de kvinnor som inlett medicinska studier utan att fullfölja dem till med. lic.-examen:
de flesta tycks ha avbrutit studierna p.g.a. giftermål (Signe Knoch, g. Haglund; Siri von Porat, g. Masre-
liez; Elisabeth von Sydow, g. Munch af Rosenskiöld, Inga Säve, g. Söderbergh); en dog till följd av
sjukdom (Berna Skog (1870-1899)).
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1906, U 3152 e, UUB. Lilly Paykull skrev in sig i föreningen 4 oktober 1893.
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 Sveriges läkarehistoria (1934), 68; Odencrants, Matrikel över svenska kvinnor, 34; samt Andrea
Andreen & Hjördis Nilsson, ”De kvinnliga läkarna”, 133f. Litteraturvetaren Bertil Björkenlid omnämner
Lilly Paykull som ”radikal läkare” i avhandlingen Kvinnokrav i manssamhälle: Rösträttskvinnorna och
deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902 – 21 (Uppsala, 1982), 152.
    Lilly Paykull var god vän med Ida Bäckmann, och tycks även ha varit bekant med Selma Lagerlöf,
vars läkare Lilly Paykulls make Nils Holmin stundom var (liksom även Gerda Kjellberg). Se KBs sam-
ling med 44 brev som Ida Bäckmann skrev till Lilly (”Lilium”) Paykull mellan 1935-1948, Ep. B. 17 a. I
denna brevsamling figurerar även andra kvinnliga läkare som Ada Nilsson, Gerda Kjellberg, Alma
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Elin Odencrants…
Elin Odencrants kan, med avseende på födelseår och tidpunkt för sin utbildning,
sägas ha tillhört en tredje generation av kvinnliga svenska läkare. Idag är hon täm-
ligen okänd, i synnerhet i jämförelse med de välkända kollegorna Widerström och
Nilsson. I unga år samarbetade emellertid Odencrants med dem, bland annat i
Kvinnliga läkares permanenta kommitté (KLPK), vilket vi ska se i nästa kapitel.

Elin Odencrants (1885-1970) var i en fyrhövdad barnaskara enda dottern till
häradshövdingen Thor Herman O. och kvinnosakskvinnan Leonore, f. Ekman.
Äldste brodern Arvid blev docent i teoretisk fysik och fick så småningom profes-
sors namn i vetenskapligt fotografi, medan brodern Gerhard – en tid förlovad med
Agnes von Krusenstjerna – efter en fil.mag.examen utbildade sig till läkare.1173 En
tredje bror blev i faderns efterföljd häradshövding. Efter privata flickskolestudier i
Borås läste Elin vidare vid Mathilda Halls skola för flickor i Göteborg, där hon er-
höll avgångsbetyg 1902. Från Göteborg flyttade hon till Stockholm och utbildade
sig våren 1906 vid Drottning Sophias förening till understödjande av härens och
flottans sjukvård och erhöll examensbevis som biträdande sköterska i krigstid; i
december samma år legitimerades hon som gymnastiklärare vid Gymnastiska cen-
tralinstitutet. Följande höst, i september 1907, avlade hon även sjukgymnastexamen
vid GCI (bild 69). Om Elin Odencrants någonsin arbetade som sjukgymnast är obe-
kant men det förefaller mindre troligt med tanke på att hon snart gick vidare med
andra studier: hon återvände till Göteborg där hon avlade studentexamen 1908; var-
på hon begav sig till Uppsala och den 18 januari 1909 skrev in sig vid Smålands
nation för att påbörja medicinska studier.1174

                                                                                                                                   
Sundquist och Julia Kinberg-von Sneidern. Se även Ida Bäckmann, Mitt liv med Selma Lagerlöf: En
skildring byggd på 30 års korrespondens och vänskap, I-II (Malmö, 1944); samt Nilsson, Glimtar ur mitt
liv som läkare, 98-103.

1173
 Om Arvid Odencrants (1881-1959), se Solveig Jülich, ”Fotografering av det osynliga: Vetenskap,

ockultism och röntgenstrålar kring sekelskiftet 1900”, Lychnos, 2001, 41-70; samt Thomas Kaiserfeld,
Vetenskap och karriär, 131, 144, 150.
    Gerhard Odencrants (f. 1888-1967) påbörjade de medicinska studierna i Uppsala och avslutade dem
vid KI våren 1924, med inriktning mot psykiatri. Han publicerade skrifter inom området hypnos och
psykoanalys. Se Svenska läkare i ord och bild: Porträttgalleri med biografiska uppgifter över nu levan-
de svenska läkare (Stockholm 1939; 1948; 1959).

1174
 Svenska läkare i ord och bild (1939; 1948; 1959); uppgifter om släkten Odencrants i Svenskt bio-

grafiskt lexikon; samt Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr 29, Kungliga Biblioteket,
Stockholm.
    Att finna uppgifter om Elin Odencrants är inte alldeles lätt – det enda en sökning på internet ger vid
handen sommaren 2003 är att en sal i Borås bär hennes namn. Salen i fråga är en hörsal på Södra Älvs-
borgs sjukhus, invigd i december 2002. Vid sjukhusets medicinhistoriska museum förbereder Kristina
Stolt och Ragnvi Andersson både en utställning och en bok om den i trakten välkända Elin Odencrants.
Tack till Kristina Stolt för dessa uppgifter.
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Bild 69-71. Elin Odencrants (1885-1970) var på 1910-talet aktiv i Kvinnliga läkares perma-
nenta kommitté (KLPK) tillsammans med bland andra Widerström, Nilsson, Sundquist och
Andreen. Den sportiga Odencrants hade liksom Widerström utbildat sig vid GCI innan hon
påbörjade sina medicinska studier. År 1912 deltog hon i OS i svenska damtruppen i gymnas-
tik. 69: Odencrants med kamrat på GCI. 70: Porträtt av läkaren Elin Odencrants. 71: den
svenska gymnastiktruppen på Stockholms stadion, OS 1912.

Studier (1900-1910-tal)

Kanske är det som student Elin Odencrants (åtminstone utanför boråstrakten) är
mest bekant för eftervärlden. Som uppsalastudent figurerar hon bland annat i Beth
Hennings memoarer Resa genom sju decennier samt i protokollen från Uppsala
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Kvinnliga studentförening.1175 I Uppsala deltog Elin Odencrants med liv och lust i
studentlivet – ett studentliv som 18 år efter Ada Nilssons debut i detsamma hunnit
förändrats en hel del. De unga kvinnliga studenterna övervakades emellertid fortfa-
rande noggrant och kritiserades ibland för sitt förment osedliga leverne. Exempelvis
påstod Tore Blanche i Idun 1908 att Uppsalas kvinnliga studenter förde ett oanstän-
digt nattliv och var ”simpla i tal och uppträdande” – vilket enligt honom stod i bjärt
kontrast till deras bildade och pliktkännande unga manliga motsvarigheter.1176 I ”en
ironisk protest” mot en artikel av Tore Blanche i Idun författade recentioren Elin
Odencrants vårterminen 1909 visan ”Upp nu med punschen” (till melodin ”O min
Augusta”):

Upp nu med punschen, ta fram cigaretterna,
vi ska’ ha livat och gaskigt i kväll,
korten ha vilat de senaste nätterna,
du får va’ med, för att du är så snäll.
Skål, gamla gosse, slå i si så där,
minns, att det är bland studentskor du är!

Se på den gossen, det är då för rörande,
se hur han rodnar åt våra förslag!
Säkert han tror, att vår flirt är förstörande
renheten uti hans tankfulla drag.
Skål…

Här uti Uppsala äro studentskorna
fria från all slags moral eller tvång.
Här ha vi hunnit långt före lundenskorna,
de törs ej ta sig en visky en gång.
Skål….

Skoj ska’ vi ha, det går ej av för hackorna,
lev, medan ungdomen ännu är till!
Må Tore Blanche och de övriga brackorna
skriva i Idun, så mycket de vill.
Skål…1177

                                                            
1175

 Beth Henning, Resa genom sju decennier (Stockholm, 1963), 85, 94, 102f. UKSF kunde strax re-
gistrera en nyanländ ”Elin Odencrants, gymnastikdirektör” som medlem, se ”Inskrifningsbok för med-
lemmarna i Uppsala Kvinnliga Studentförening: 1906 – v.t. 1931”, U 3152 f, UUB. Redan vid terminens
första sammanträde den 12 februari 1909 erbjöd hon sig att om intresse fanns leda en gymnastikklubb
(detta erbjudande upprepades den 27 september följande termin.); vid denna första sammankomst valdes
hon också in i en spexkommitté. 19 februari 1910 kunde Elin Odencrants underrätta kamraterna om att
”studentkårens nya gymnastikhus och badbassäng” var öppna för kvinnliga studenter under en timme på
tisdagar, torsdagar och lördagar. ”Protokoll för Uppsala Kvinnliga Studentförening 4 mars 1905 – 29
april 1926”, U 3152 b, UUB.
    Beth Hennings (f. 1889), som studerade till lärare i Uppsala, var ordförande i Upsala Kvinnliga Stu-
dentförening från 1911 till 1913. Senare blev hon bl. a. riksdagsledamot, undervisningsråd och rektor.

1176
 Tore Blanche citerad efter Uppsala Kvinnliga studentförenings visbok (Uppsala, 1917), 6.

1177
 Elin Odencrants, ”Upp nu med punschen”, Uppsala Kvinnliga studentförenings visbok (Uppsala,

1917), 6f. Visan skrevs till UKSFs vårspex 1909, hållet på Smålands nation den 26 april. Se Henning,
Resa genom sju decennier, 102f; samt ”Protokoll för Uppsala Kvinnliga Studentförening 4 mars 1905 –
29 april 1926”, U 3152 b, UUB.
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Följande termin valdes Elin Odencrants till klubbmästare, en post hon innehade till
september 1911.1178 Vid sidan av spexandet var medlemmarna i UKSF engagerade i
kvinnosaken; bland annat bevistade de i juni 1911 den internationella kvinnliga
rösträttskongress som ägde rum i Stockholm. Föredrag anordnades varje termin: i
november 1909 talade Karolina Widerström om ”Hälsovård under studietiden”
(kanske var detta första gången som Elin Odencrants träffade henne); i december
1910 föreläste läkaren Julia Kinberg ”om hypnos och suggestion som medicinska
behandlingsmetoder”; och i februari Elin Wägner om ”Arbetsfördelningen mellan
man och kvinna”. Vid det sistnämnda fanns bland andra läkarna Julia Kinberg, Ada
Nilsson och Alma Sundquist i publiken; liksom docent Eva von Bahr, Ellen Hagen
och ett antal studenter – bland dem medicine kandidaten Andrea Andreen-Svedberg
(bild 68). I november 1911 deltog både Andrea Andreen och Elin Odencrants i den
debatt som följde på Eva von Bahrs föredrag ”Vad kan göras för att tillvarataga de
universitetsutbildade lärarinnornas intressen”.1179

Sommaren 1912 deltog den idrottsintresserade Elin Odencrants i Olympiska
spelen på nybyggda Stockholms stadion; hon ingick i den svenska damtruppen i
gymnastik, ”Kvinnliga Gymnastikföreningen Sverige” (bild 71).1180 Detta år erhöll
hon också medicine kandidat-examen vid Uppsala universitet, varpå hon förflyttade
studierna till Karolinska Institutet.1181

Under tiden vid KI – där Odencrants avlade medicine licentiat-examen år
1917 – var hon bland annat engagerad i Akademiskt bildade kvinnors förbund
(ABKF), för vilka hon 1914 sammanställde Matrikel över svenska kvinnor, som
avlagt examen vid universitet eller högskola i Sverige 1875-1914. Karolina Wider-
ström var då ABKFs ordförande. Publicering av matrikeln sammanföll dels med
Baltiska utställningen i Årsta (och var avsedd att ”ge en så fyllig framställning som
möjligt av kvinnoarbetet i vårt land”), dels med föreningens 10-årsjubileum.

Elin Odencrants summerade ABKFs syfte genom att citera § 1 i dess stadgar:
”att arbeta för att åt akademiskt bildade kvinnor må tillerkännas rätt till de förmå-
ner, som de av dem avlagda kompetensproven enligt gällande lagar och författning-
ar tillförsäkra män med samma kompetens”. Eftersom antalet kvinnor som avlagt

                                                            
1178

 Se protokoll för 27 september 1909 samt 22 september 1911, ”Protokoll för Uppsala Kvinnliga
Studentförening 4 mars 1905 – 29 april 1926”, U 3152 b, UUB.
    För foto på Elin Odencrants, Beth Hennings och ytterligare fyra kvinnliga studenter iförda student-
mösser år 1911, se Hanna Östholm, Akademiska sekel (Uppsala, 2003), 47.

1179
 Föredragen ägde rum lördagen den 19 februari 1910; torsdagen den 8 december 1919; samt den

10 februari respektive 21 november 1911. Se ”Protokoll för Uppsala Kvinnliga Studentförening 4 mars
1905 – 29 april 1926”, U 3152 b, UUB.

1180
 Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr 27, kuvert märkt ”Olympiska spel”, Kungli-

ga Biblioteket, Stockholm.
    Apropå idrottsintresset anger två tidningsklipp märkta ”Halland/Hallandsposten 12/3 25” att ”Med.
lic. Elin Odencrants höll på onsdagskvällen i Konserthuset ett intressant föredrag om friluftsliv och
fotvandringar. Som man kunde vänta sig formades föredraget till en lovsång över nyttan med att vistas
ute i fria luften och nöjet av att vid fotvandringar lära känna sin bygd och sitt land” samt ”Inga mode-
dockor på fotvandringar. Utgångna skor o. tjocka strumpor äro bäst! Några råd vid gårdagens föreläs-
ning av med. lic. Elin Odencrants.” Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr 27, kuvert
märkt ”Föredrag”, Kungliga Biblioteket, Stockholm.

1181
 Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr 29, Kungliga Biblioteket, Stockholm. Även

i hennes betyg anger det förtryckta formuläret medicine kandidaten som ”hans”; till skillnad från i Ada
Nilssons betyg har dock ”hans” strukits över och ersatts för hand med ”hennes”.
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examen vid universitet och högskolor hunnit bli relativt omfattande ansågs en för-
teckning vara behövlig för att underlätta kontakter. Gemensamma intressen och
samarbete likväl som kännedom om kvinnliga föregångare angavs som skäl.1182

Arbete och nöjen

Mot slutet av utbildningstiden innehade Elin Odencrants ett par kortare förordnan-
den som underläkare vid Borås lasarett, och Borås blev allt framgent hennes hemort
(bild 70). Som legitimerad läkare kombinerade hon ett stort antal förordnanden med
att vara privatpraktiserande allmänläkare, skolläkare vid både flickläroverket (1919-
53) och Älvsborgs läns småskoleseminarium (1923-32), samt med att vara läkare
vid Borås poliklinik för könssjukdomar (1919-53). Mellan 1918 och 1954 var hon
dessutom medlem av stadsfullmäktige samt ledamot av Borås hälsovårds- och bar-
navårdsnämnd.1183

Innan behörighetslagen trädde i kraft år 1925 var Elin Odencrants liksom alla
andra kvinnliga läkare tvungen att erhålla tillåtelse från medicinalstyrelsen för att få
inneha tillfälliga förordnanden; bland hennes kvarlämnade papper i familjearkivet
finns en uppsjö av dylika tillstånd från 1915 och framåt. Under denna period hade
det troligen varit svårt att förutse att hon redan på 1930-talet skulle uppbära ett för-
ordnande som ställeföreträdande luftskyddschef (1938). Förordnandet, det kanske
mest överraskande som denna trotjänare i Borås innehade, tycks ha varit återkom-
mande. Senare tilldelades hon Riksluftsskyddförbundets förtjänsttecken både i sil-
ver (1944) och guld (1953).1184 (Detta var för övrigt inte hennes enda utmärkelser:
1954 tilldelades Elin Odencrants Borås stads förtjänstmedalj, Stjernsköldsmedaljen
”för gagnelig gärning till stadens fromma”; samt utnämndes till ledamot av Kungl.
Vasaorden, första klassen.1185)

Vid sidan av förordnanden och praktik höll Elin Odencrants även en omfat-
tande föreläsningsverksamhet. Några titlar på odencrantska föredrag lyder ”Idrotts-
hygien och friluftsliv” (1926), ”Husmödrar och idrott” (1926), ”Äktenskap och
barnavård ur hygiensynpunkt” (1927), ”Vardagshygien I-II” (1933), ”Synpunkter
på sexuella frågor” (1934), ”Kvinnan och sexualfrågan” (1942); samt bland de
odaterade exempelvis ”Bostadshygien”, ”Lag om arbetarskydd” (historik), ”Idrotten
– vår tids ridderlighet”, ”Befolkningsfrågan” samt ”Yrkeshygien”.1186

Elin Odencrants gifte sig inte och levde så vitt mig bekant ensam. Hennes so-
ciala liv var rikt, med ett festligt umgänge som ofta resulterade i middagsbjudningar
där man sjöng egenhändigt författade visor. Bland hennes kvarlämnade papper
finns flera skämtsamt hållna hyllningar till den goda doktorn, som ger vittnesbörd
om en aktiv och verksam kvinna med medkänsla, temperament, och auktoritet –

                                                            
1182

 Elin Odencrants i förordet till Matrikel över svenska kvinnor.
1183

 Svenska läkare i ord och bild (1939, 1948); Svenska läkare (Stockholm, 1959); samt Odencrants-
ka familjearkivet, deposition 200, låda nr 29, Kungliga Biblioteket, Stockholm.

1184
 Dessa diplom återfinns i Elin Odencrants samling i Odencrantska familjearkivet, deposition 200,

låda nr 29, Kungliga Biblioteket, Stockholm.
1185

 Diplomen återfinns i Elin Odencrants samling i Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda
nr 27, Kungliga Biblioteket, Stockholm.

1186
 Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr 27, kuvert märkt ”Föredrag”, Kungliga Bib-

lioteket, Stockholm.
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samt möjligen vissa excentriska drag. Den år 1919 bildade kvinnliga föreningen
L.L. hade en ”Kamratvisa” vars sista vers lyder:

Kvinnligt mod och morska kvinns
än i gamla Sverige finns
Elin Odencrants hon vilar aldrig sej
Jämt hon är ute på något galej
Det går bra
som hon sa
när vi traska landet kring
Oj, Du läkekvinna, oj vad du står i
Du spar inte på din energi.1187

En odaterad vers från de manliga kollegorna i hälsovårdsnämnden vittnar om både
respekt och kamratskap:

Nestorn ibland våra damer,
Doktor Elin, ej just tam är.
Ge debatten salt och krydda
kan hon alltså och oss brydda
göra är nog hennes nöje,
ty hon ler ett stilla löje
om röd färg får våra kinder
vid replik, som hon förbinder
med en släng av kvinnlig tuktan,
ägnad att ingiva fruktan
för den vredens konsekvenser,
som rivaler främst i män ser.
När det kniper, kanske hämnden
dock ej blir så svår. I nämnden
för vår hälsovård vi gärna
hör vår rappa doktor värna
varmt om kvinnornas intresse.
Så ock här, när i sitt esse
under en debatt hon bliver
och oss kara’r små nyp giver,
som kan komma oss att tänka
på de instrument som blänka
man får se i läkarväska.
Nu med liten klapp vi fjäska.
Kanske om den fint kan dofta
vreden vaknar mindre ofta.1188

Andra dikter och visor till Elin Odencrants i samband med bemärkelsedagar och
olika festligheter betonar hennes förkärlek för att cykla, åka slalom, engagera sig i
Borås försvar, samt att läsa, ordna bokcirklar och mycket annat: ”Och Doktor Elin i

                                                            
1187

 Visan skrevs år 1929 till melodin ”Mandom, mod…” och återfinns i Elin Odencrants samling i
Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr 27, Kungliga Biblioteket, Stockholm.

1188
 Versen återfinns i Elin Odencrants samling i Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr

27, Kungliga Biblioteket, Stockholm.
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stadens bild/ ett inslag verkligen varit/ där hon – med farten en aning vild – uppå
sin cykel farit.”1189

…och Andrea Andreen: en tredje generation av läkare
Andrea Andreen (1888-1972) är idag långt mer känd för eftervärlden än genera-
tionskamraten Elin Odencrants, bland annat tack vare historikern Hjördis Levin
som även var personligen bekant med henne. I Levins nya bok En radikal herr-
gårdsfröken: Elisabeth Tamm på Fogelstad – liv och verk (2003) är Andreen nästan
allestädes närvarande som Elisabeth Tamms vän, samarbetspartner och läkare.1190

Andrea Andreen föddes i Örby socken i Älvsborg, där fadern var fabriksföre-
ståndare. Höstterminen 1905 blev hon student vid Göteborgs högre latinläroverk;
vårterminen 1906 flyttade hon till Uppsala, där hon under sitt första år hann både att
studera kemi, ta medikofilen och skriva in sig i Uppsala kvinnliga studentförening.
Efter att ha avlagt medicine kandidatexamen 1909 gjorde hon ett längre avbrott i
studierna. En anledning till det torde stå att finna i det faktum att hon år 1909 gifte
sig med en av amanuenserna från sin tid som kemistuderande, The Svedberg (1884-
1971). Vid tiden för bröllopet var den blivande nobelpristagaren The Svedberg do-
cent, år 1912 blev han professor i fysikalisk kemi. Äktenskapet slutade i skilsmässa
sex år senare, då paret hade fått två barn: Hillevi (1910-1990, arkitekt) och Elias
(1913-1987, möbelarkitekt).1191

I sina opublicerade memoarer, betitlade ”Fragment” (1961) drar sig The
Svedberg kort till minnes sitt första äktenskap med Andrea ”Dea” Andreen, och tar
på sig en del av ansvaret för dess upplösande:

De med.lic.-studier som Dea började h.t. 09 blev inte långvariga. Hon gick så
helt upp i detta att jag kände mig överflödig och skjuten åt sidan. Efter dis-
kussioner och slitningar beslöts att hon skulle lämna medicinen och i stället
ägna sig åt kemi, såsom min medarbetare. Dea kompletterade med en del
kurser och deltog från h.t. 1910 i mina diffusionsarbeten. Nu, långt efteråt,
inser jag hur både oklokt och egocentriskt jag handlade. Det hade säkerligen
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 Den citerade versen skrevs av signaturen ”I. Th-H” till Elin Odencrants på hennes 80-årsdag. Två
andra verser i samma hyllningsdikt lyder: ”Nu har hon avgått och har pension/ Men hur går tiden vi
frågar/ Åjo jag pysslar med många don/ men helst jag snickrar och sågar. --- ”Ty hon var enkel och
originell/ men mycket säker i ’branschen’/ men bäst av allt hon var verkligt snäll/ och mången hjälp fått
av ’Odencransen.’” Dessa och andra (sång)verser, som ”Till ELIN den 13 mars 1950” och ”ELIN OD”,
finns bevarade i Elin Odencrants samling i Odencrantska familjearkivet, deposition 200, låda nr 27,
Kungliga Biblioteket, Stockholm.

1190
 Om Andrea Andreen, se bl. a. Levin, Kvinnorna på barrikaden och En radikal herrgårdsfröken,

bl. a. 127f. Elisabeth ”Lisse” Tamm och Andrea ”Dea” Andreen blev vänner för livet; Andreen blev
även Tamms läkare.
    Hjördis Levin berättar i den nya boken om Elisabeth Tamm (en kortare version, Elisabeth Tamm på
Fogelstad, publicerades redan 1989) att hon lärt känna Andrea Andreen och dennas dotter Hillevi Sved-
berg i början på 1970-talet, samt att det var Andreen som först uppmanat henne att skriva om Elisabeth
Tamm (1880-1958), så att hon inte ”skulle försvinna ur historien.” Levin, En radikal herrgårdsfröken,
14-19, cit. 15.

1191
 Se Svenska män och kvinnor (1942); Anders Lundgren, ”Tre sagor: The Svedberg och Andrea

Andreen”, Lychnos, 1992, 172ff; Svenska läkare i ord och bild (1939, 1948); Svenska läkare (Stock-
holm, 1959), 26; Svenska kvinnor, 23f; samt ”Inskrifningsbok för medlemmarna i Uppsala Kvinnliga
Studentförening 1906 – v. t. 1931”, U 3152 f, UUB.
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varit i alla avseenden bättre om hon fortsatt sin medicinska utbildning och
därunder fått utlopp för sin energi. Som det nu blev kom hon att med blott
begränsat intresse arbeta med mig. Hennes egentliga verksamhet blev de
kyrkliga områdena (Manfred Björkqvist, biskop Eklund – ”fädernas kyrka”,
”korstågen”, ”Vår lösen”). Så småningom blev hon i politiskt avseende
”unghöger” (Eira Hellberg etc.). Allt detta avlägsnade oss gradvis från var-
andra.1192

Det, samt deras tilltagande politiska och religiösa meningsskiljaktigheter – vid den
här tiden var Andrea Andreen enligt den ateistiske och vänsterpolitiske The Sved-
berg kristen unghöger – ledde till sist till skilsmässa. Vid tidpunkten för skilsmäs-
san hade han även urskiljt hennes enligt honom bristande kvinnlighet som en tredje
orsak. Svedberg citerar egna anteckningar gjorda i samband med skilsmässan 1914:
”Och hon var ej tillräckligt kvinna för att stilla smärtor. En kvinna skall vara som
ett haf, där floderna gjuta sitt oroliga vatten och få hvila. Hon var intellektuell men
ej tillräckligt för att kunna reda sig utan intuition.”1193

*
Efter skilsmässan återupptog Andrea Andreen studierna, men då i Stockholm. Un-
der en period 1917 vikarierade hon som distriktsläkare i sörmländska Julita, dit-
lockad av Elisabeth Tamm som lät henne och barnen bo hos sig på gården
Fogelstad.1194 År 1919 avlade Andrea Andreen medicine licentiat-examen vid KI,
följt av en tids arbete som assistent vid professor Friederich Umbers klinik i Berlin
1920. I samband med hemkomsten påbörjade hon vad som skulle bli några av hen-
nes mest långvariga åtaganden: att undervisa i fysiologi och hälsolära vid Högre
lärarinneseminariet (1921-41); arbete som läkare vid Stockholms stads hälsovårds-
nämnds kliniska laboratorium och Stockholms stads norra diabetesmottagning
(1925-45); som skolläkare vid Högre allmänna läroverket för flickor på Norrmalm
(1929-47); samt som läkare vid kliniska avdelningen av Stockholms sjukhusdirek-
tions laboratorium 1925-45.1195 Under denna period förlade Andrea Andreen period-
vis forskning till Harvard University i Boston, USA (1926, 1929-30 samt 1932);
varav åtminstone vistelsen 1929-30 tillbringades som assistent vid professor O.
Folins kemiska laboratorium. År 1933 disputerade hon vid KI på en avhandling i
medicinsk kemi som behandlade blodsocker. (Författaren Elin Wägner fungerade
som tredje opponent vid disputationen.)1196
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 The Svedberg, Självbiografi: ”Fragment”, opublicerat manus, renskrift på maskin, 1961, 64.
UUB, Uppsala universitets arkiv, Fysikalisk-kemiska institutionen, The Svedbergs samling: privata
handlingar, F 4A: 11. ”Fragment” använt med benäget tillstånd av Margit Svedberg.

1193
 Ibid.

    En fjärde orsak till skilsmässan från Andrea Andreen var att The Svedberg redan inlett en relation med
Jane Frodi, som sommaren 1916 blev hans andra hustru. The Svedberg, ”Fragment”, 87-97.

1194
 Levin, Kvinnorna på barrikaden, 46; samt En radikal herrgårdsfröken, bl. a. 127f.

1195
 När Andrea Andreen år 1925 blev föreståndare för Stockholms stads hälsovårdsnämnds bioke-

miska laboratorium vid St Görans sjukhus innebar detta även inrättningen av den första självständiga
läkartjänsten vid ett sjukvårdslaboratorium i Sverige. Se Johan Killander, ”Svensk Förening för Klinisk
kemi under sitt första halvsekel”, Klinisk kemi, 1997, suppl., 41-45.

1196
 Andrea Andreens avhandling On the distribution of sugar between plasma and corpuscles in

animal and human blood (Stockholm, 1933) publicerades även i Skandinavisches Archiv für Physiolo-
gie, 1933.
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Medicine doktor

Efter disputationen tillkom bland annat uppdrag i befolkningskommissionen 1935-
38 och ordförandeskap i mödrahjälpsnämnden i Stockholms stad 1938-41. Mellan
1945 och 1953 var Andrea Andreen överläkare vid kliniska avdelningen av Stock-
holms sjukhusdirektions laboratorium. År 1937 ingick hon också sitt andra äkten-
skap, med befolkningskommissionens ordförande generaltulldirektör Nils Wohlin.
Paret skilde sig 1942.

Det var förmodligen ingen tillfällighet att det var mellan sina båda äktenskap
som Andrea Andreen fick läkarlegitimation och disputerade; den tolkningen torde
stödjas av The Svedbergs ovan citerade skildring av deras äktenskap. Vid sidan av
forskning och läkargärning föreläste den intensivt verksamma Andreen dessutom
regelbundet i sexualhygien och sjukdomslära, engagerade sig politiskt både i Sveri-
ge och internationellt i olika kvinno-, freds- och miljöfrågor. Där den unga Andreen
enligt Svedberg varit kristen höger rörde hon sig senare till vänster: mellan 1946
och 1964 var hon ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbund. Hennes interna-
tionella engagemang resulterade bland annat i att hon i egenskap av ”medical offi-
cer” tilldelades Josef Stalins internationella fredspris år 1953.1197

Liten utblick: generationskamrater (forts.)

De kvinnliga läkare som liksom Andrea Andreen legitimerades under 1910-talet
skulle kunna sägas utgöra en tredje generation. Från och med år 1910 fram till om-
kring år 1925 utexaminerades ytterligare ett trettiotal kvinnor, varav majoriteten
från KI. (Se förteckning i appendix.)

Bland denna generations läkare kom Nanna Svartz (1890-1986) att inta en
särställning. Nanna Svartz hade läst vid Åhlinska flickskolan i Stockholm, där hon
haft Lydia Wahlström som studierektor och lärare i historia. Efter studentexamen år
1910 inledde Nanna Svartz sina studier vid Karolinska Institutet, där hon blev med.
lic. 1918 (bild 76, kapitel 11).1198 Under studietiden arbetade hon för kvinnliga läka-
res professionella rättigheter tillsammans med bland andra Karolina Widerström i
Kvinnliga läkares permanenta kommitté. År 1927 blev Nanna Svartz med. dr. samt
docent i medicin; 1199 och år 1937 utnämndes hon till professor i medicin vid Karo-
linska Institutet (bild 80-81). Därmed blev hon Sveriges första kvinnliga professor i
statlig tjänst.1200

                                                                                                                                   
    Erik Jorpes och Harry Lundin var första respektive andre opponent, se Ulla Isaksson & Erik Hjalmar
Linder, Elin Wägner: en biografi (1977, 1980; Stockholm, 2003), bild med bildtext införd efter 576.

1197
 Bland pristagarna detta år återfanns även Pablo Neruda, J. D. Bernal, belgiska Isabelle Blume,

generalsekreterare för Världsfredsrådet, samt Nina Popova, ordförande i Sovjetunionens antifascistiska
kvinnokommitté, jfr t. ex. Levin En radikal herrgårdsfröken, 215f.

1198
 Nanna Svartz, Steg för steg: En självbiografi (Stockholm, 1968), 35ff.; Svenska män och kvinnor;

Odencrants, Matrikel över svenska kvinnor, 44.
1199

 Nanna Svartz doktorsavhandling bär titeln Etude sur les bactéries intestinales iodophiles et spé-
cialement sur les chlostridies iodophiles (Stockholm, 1927) och publicerades i Acta. Med. Scand, 1927,
suppl. 20.

1200
 År 1884 hade den ryskfödda matematikern Sonja Kovalevsky (1850-1891) förordnats till profes-

sor i högre matematisk analys vid den privata Stockholms högskola. Såväl Kvinnan som de läkare som
kunde komma på tal för statliga ämbeten förutsattes vara ”svenska”, eller med grundlagens ordalydelse
beträffande de senare: ”infödde svenske män”. När Kovalevsky blev professor var det högskolans ställ-
ning som privat, det vill säga icke-statlig institution, som dubbelt upp möjliggjorde hennes utnämning.
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I minnesteckningen över Karolina Widerström beskriver Andrea Andreen
Nanna Svartz som Karolina Widerströms närmaste vän i den yngre generationen:

Om Karolina hade varit en drömmare skulle Nanna ha varit hennes drömmars
dotter – eller dotterdotter. Det var ett av glädjeämnena i Karolinas liv att en
kvinnlig kollega nådde fram i första ledet som läkare och vetenskapskvin-
na.1201

*
De första kvinnliga läkarna skiljer sig åt från de manliga gynekologerna med avse-
ende både på studiebana och karriärgång. Till att börja med var det mer komplicerat
och ofta mer kostnadskrävande för flickor att läsa till samt avlägga mogenhetsexa-
men än vad det var för pojkar: läroverken öppnades inte för flickor förrän 1927,
dessförinnan gällde studier som privatister, alternativt vid flickskolor med exa-
mensrätt. Wallinska skolan i Stockholm hade som första flickskola i Sverige erhållit
denna rätt 1874, och det var som tidigare nämnts där som Karolina Widerström
blott två år senare erhöll sin examen. En annan tänkbart avskräckande faktor torde
ha varit att mogenhetsexamen samt universitetsstudier och -examina inte garantera-
de kvinnor försörjningsmöjligeheter eller rätt till tjänster. Av flickor och unga kvin-
nor krävdes därför både ekonomi och engagemang i större utsträckning än vad som
nödvändigtvis krävdes av pojkar och unga män i samband med högre studier. Män-
nen kan i vissa fall tänkas ha tagit sig an akademiska studier relativt slentrianmäs-
sigt, exempelvis för att det förväntades av dem.

Där tidiga manliga gynekologer ofta tycks ha vänt sig till ämnet för dess he-
roiskt kirurgiska inriktnings skull var det kvinnomedicinska fältet det verksamhets-
område som kvinnliga läkare förväntades verka inom. Men för vissa kvinnor tycks
främst de politiska innebörderna ha lockat: så var exempelvis fallet för Hildegard
Björck, som började läsa medicin i avsikt att bekämpa prostitutionen. Karolina Wi-
derström, Elin Odencrants och flera med dem hade inlett sina banor som sjukgym-
naster och var även som läkare intresserade av friskvård och kvinnors och barns
välbefinnande mer generellt – om det var det som ledde dem till läkarstudierna är
omöjligt att säga, men det är uppenbart att intressena var förenliga.

I flera fall, exempelvis Ada Nilssons och Andrea Andreens, fungerade det
som mötte dem under utbildning och verksamhet om läkare radikaliserande. För
flera av de kvinnliga läkarna utvecklades läkarbanan till ett emancipationsprojekt:
både för dem själva, för deras patienter samt för andra kvinnliga akademiker, ex-
empelvis genom samarbete i Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF).

Något motsvarande låter sig knappast sägas om deras manliga kollegor (annat
än möjligen i samband med professor Hjalmar Forssners senare verksamhet).

                                                                                                                                   
Jfr Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år, Del II, 1809-2000
(Stockholm, 2000), 195.
    För en förteckning över Nanna Svartz vetenskapliga arbeten, se Index operum a Nanna Svartz scripto-
rum: una cum nota biographica necessariis passim imaginibus illustrata, ed. Gunvor Svartz-Malmberg
& Luise Kaiserfeld (Uppsala & Stockholm, 1995). Se även dottern Gunvor Svartz-Malmbergs artikel
”För 50 år sedan: Nanna Svartz’ utnämning: Den första kvinnliga professorn vid statshögskola”, Läkar-
tidningen, 1987: 51, 4355-4358.

1201
 Andreen, Karolina Widerström, 75f; cit. 76. Nanna Svartz var dessutom den åldrande Karolina

Widerströms läkare.
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Kapitel 11
ORGANISERING1202

Att kvinnors rätt att avlägga examen inte omfattade rätt att inneha tjänster blev med
tiden ett allt mer trängande problem. Det som fick de kvinnliga läkarna att första
gången sluta sig samman var ett bakslag som drabbade en av dem sommaren 1899,
med implikationer för dem alla. Det var dåvarande medicine kandidaten Ada Nils-
son som stod i begrepp att tillträda ett utlovat vikariatsförordnande på Hisingens
sinnessjukhus i Göteborg när medicinalstyrelsen påpekade att kvinnor inte kunde
förordnas till vikariat på läkartjänster – med följden att vikariatet drogs in.1203

Indragningen av vikariatet klargjorde att den offentligt anställde läkaren
skulle vara man: enligt grundlagens § 28 i Regeringsformen (RF) kunde enbart ”in-
födde svenske män” utnämnas till fullmaktstjänster, det vill säga högre statliga
tjänster som exempelvis chefs- och ledamotsbefattningar, överläkartjänster eller
provinsialläkartjänster. Frågan om hur paragrafen skulle tillämpas i samband med
kvinnliga akademiker hade nyligen varit aktuell. År 1898 hade Elsa Eschelsson,
docent i juridik, ansökt om ett tillfälligt förordnande som professor i civilrätt, men
fått avslag på sitt överklagande av Kungl. Maj:t. Avslaget blev prejudicerande:
kvinnor skulle inte heller på förordnande få upprätthålla tjänster och ämbeten som
omnämndes i paragraf 28 RF.1204

Denna utdefiniering av kvinnliga akademiker – läkare och andra – från full-
maktstjänster kan med Ann Witz terminologi identifieras som en specifik profes-
sionaliseringsstrategi, som en könad, kollektivt uteslutande stängning. I ett
historiskt perspektiv har denna typ av stängning använts för att säkra mäns privile-
gierade tillgång till tjänster. En förutsättning för att den könade, kollektivt uteslu-
tande stängningen ska fungera är att den är kombinerad med könad, individuellt
inneslutande stängning; det vill säga att medan den förra (primärt) tillämpas på
kvinnor tillämpas den senare (primärt) på män.1205 Ett klassiskt försvar i en sådan
situation är att den uteslutna gruppen tillämpar strategin könade inneslutande in-

                                                            
1202

 Detta kapitel har tidigare publicerats som artikeln ”Kön, klass och vetenskaplig auktoritet ” i an-
tologin Vetenskapsbärarna.

1203
 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 37; Andreen, Karolina Widerström, 60. Ada Nilsson er-

höll sin medicine licentiat examen vid Karolinska Institutet i Stockholm ett halvår senare, i december
1899. För att legitimeras som läkare krävdes med. lic. examen. På läkarutbildningen ledde en teoretisk
del först fram till med. kand. examen, varpå en kombination av praktik och teori ledde till med. lic. exa-
men. Se Öberg, Barnmorskan och läkaren, 219.
    År 1877 hade Medicinalstyrelsen efterträtt Sundhetskollegium som den högsta myndigheten inom det
svenska medicinalväsendet. Vid sekelskiftet 1900 bestod Medicinalstyrelsen av en grupp kunglingt
utnämnda, framstående (manliga) läkare: en generaldirektör, tre medicinalråd och ett antal ledamöter. Se
Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962 , 41f.

1204
 Wieselgren, Den höga tröskeln, 32-40. De följande 25 åren skulle § 28 RF komma att – tillsam-

mans med olika biologiserande definitioner av kvinnlighet – utgöra ett effektivt hinder för kvinnliga
akademikers möjligheter till tjänster.

1205
 Anders Ottosson undersöker i sin kommande avhandling andra former av könad stängning i sam-

band med svensk sjukgymnastik: med benäget bistånd av läkarkåren vid framförallt KI ”avmaskulinise-
rades” sjukgymnastikyrket enligt Ottosson.
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trång. Witz identifierar strategin som ett ”intrång” för att den dels verkar i opposi-
tion mot en uteslutning; dels för att den strävar efter att ersätta kollektiva uteslutan-
de kriterier med individuella icke-könade, inneslutande dito.1206 Nedan följer en
empirisk undersökning av hur dessa strategier använts av svenska läkare.

En första samling
När Ada Nilsson tvingades avstå från sommarvikariatet samlade hon sina kvinnliga
kollegor, både legitimerade läkare och medicine studeranden. Möteslokalen vid
farmakologiska institutionen tillhandahölls av en av hennes till saken sympatiskt
inställda lärare, professor Carl Gustaf Santesson vid KI.1207 Flera möten följde, som
så småningom skulle resultera i en skrivelse ställd till kungen med begäran om rätt
till innehav av vissa offentliga befattningar, framförallt tjänster som kvinno- och
barnläkare vid sjukhusen. Skrivelsen undertecknades av 31 kvinnliga läkare och
medicine studerande – majoriteten av de kvinnor som studerade medicin eller hade
legitimerats till läkare i Sverige – och inlämnades till Kungl. Maj:t den 28 januari
1901.1208

Kvinnors främsta möjlighet att verka som läkare var att öppna privat praktik,
vilket både gifta och ogifta kvinnor kunde göra. Om en kvinna ville få specialistut-
bildning var hon hänvisad till att antingen gå som underläkare på privat sjukhus
eller som amanuens vid en universitetsklinik för en sympatiskt inställd professor,
som personligen tog ansvar för att ha en kvinnlig underordnad. (Detta hade som vi
sett Wilhelm Netzel gjort när han kallade Karolina Widerström som amanuens
1888-89.) Men de platserna var ytterst få, och enbart tillgängliga för ogifta kvin-
nor.1209

En tredje möjlighet var att göra sin praktik i utlandet. Anna Stecksén, som år
1902 blev Sveriges första kvinnliga medicine doktor hade dessförinnan studerat för
framstående patologer och bakteriologer i Tyskland och Frankrike; och den år 1908
disputerade Anna Dahlström specialiserade sig på ögonsjukdomar genom att vara
volontärassistent i Leipzig 1900-1901.1210

Allierade, sympatisörer och motståndare

Under tiden som det gemensamma skrivelsearbetet börjat fortgick den vardagliga
verksamheten med studier, arbete och specialisering. När Ada Nilsson insåg att hon
inte kunde få något vikariat valde hon att istället försöka specialisera sig genom att
                                                            

1206
 Witz, Professions and Patriarchy, 44-50.

1207
 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 37f; Andreen, Karolina Widerström, 60.

1208
 Av dem var en medicine doktor, 7 medicine licentiater, 14 medicine kandidater och 9 medicine

studerande. Deras begäran återges både i Hygiea, 1901: 1, 756-762 och Dagny, 1901, 82-86. Jfr Andreen
& Nilsson, ”De kvinnliga läkarna”, 132-135.
    Några namn saknas bland undertecknarna, exempelvis Anna Dahlström (som befann sig i Leipzig),
samt de i Göteborg verksamma läkarna Thora Granström-Wigardh och Gerda Lidforss af Geijerstam.

1209
 Vid sekelskiftet var nästan hälften av de kvinnliga läkarna gifta, och många hade barn. Hedvall,

”Om våra första kvinnliga läkare”, 171f.
1210

 Om Anna Stecksén (1870-1904), se Karolina Widerströms minnesruna över Anna Stecksén i
SLS, 1904, 275ff; se även Medicinalstyrelsen, Reseberättelser E3 B: 12, Riksarkivet (RA). Om Anna
Dahlström (f. 1867), se ”Sveriges kvinnliga läkare”, Idun, 23/2 1901.
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gå som underläkare på klinik. Efter att ha tackat nej till en amanuensbefattning på
psykiatriska kliniken vid Konradsberg hörde hon sägas att motsvarande befattning
snart skulle bli ledig på professor Maurits Salins avdelning för gynekologi på Sera-
fimerlasarettet. Nyekiperad och väl förberedd sökte hon upp Maurits Salin, som gav
henne det ettåriga förordnandet som amanuens. De båda skulle komma väl överens
och samarbeta i flera år. Salin var enligt Nilsson ”en vänlig och generös chef”, som
kom med gåvor och bjöd in henne till sitt och hustruns hem; han lät henne överta en
del av sina privatpatienter samt även behandla honom själv i samband med sjukdom
– det sistnämnda till hans manliga kollegors smälek.1211

När förordnandet led mot sitt slut hyste Ada Nilsson förhoppningar om att
kunna fortsätta specialiseringen till kvinnoläkare genom en amanuenstjänst vid
Allmänna barnbördshuset. Allmänna barnbördshuset leddes av den e. o. professor
Salins kollega, Frans Westermark, ordinarie professor i obstetrik och gynekologi
vid KI, och denne sade sig uttryckligen inte vilja ha någon kvinnlig underläkare.
Vid samma tidpunkt tenterade Ada Nilsson för Westerlund, som gav henne ett
oväntat lågt betyg. Maurits Salin tolkade detta som riktat mot honom personligen –
förhållandet var spänt mellan dessa båda ämnesbröder; ”odium medicorum”, som
Ada Nilsson uttryckte det.1212

Efter bakslaget med Westermark fick hon stanna ytterligare en tid hos Salin.
För att få önskad medicinsk utbildning vände hon sig till Diakonissanstaltens sjuk-
hus på Ersta, där Hugo Toll var överläkare. När medicinalstyrelsen gjorde invänd-
ningar mot att anta en kvinnlig underläkare vid Erstakliniken ingrep doktorinnan
och tillika konstnären Andrea Kleen (gift med den excentriske Emil Kleen), och
tack vare hennes kontakter fick Ada Nilsson till sist ett extra förordnande. Enligt
Ada Nilsson hade ett av skälen som Medicinalstyrelsen anfört mot hennes anställ-
ning varit att polikliniken på Ersta hade kontrakt med sjåareförbundet (det vill säga
med stuveriarbetare). Sjåarna var ökända för fylleri och slagsmål och vore därför,
enligt Medicinalstyrelsen, alltför svårhanterliga patienter för en kvinnlig läkare.
Dessa profetior skulle dock komma på skam. Ada Nilsson uppger sig ha etablerat
en livslång vänskap med sjåarna under Slussens broar, som vid behov allt framgent
hjälpte henne med motorbåten ”Kaj”.1213 Hugo Toll var enligt Ada Nilsson en erfa-
ren och fördomsfri läkare, som hon arbetade bra tillsammans med; så småningom
kom hon även överens med diakonissorna, som inledningsvis varit misstänksamma
mot den unga kvinnliga läkaren.1214

Någon gång kring 1903 inrättades genom Maurits Salins försorg en förestån-
darebefattning vid Serafimerlasarettets gynekologiska klinik, vars första innehavare
Ada Nilsson blev. Så småningom skulle hon dock avsluta samarbetet med Maurits
Salin. Anledningen till det var att hon i egenskap av hans läkare hade skött både
honom och hans patienter under en sjukdomsperiod, samt rekommenderat ett kli-

                                                            
1211

 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 37f; Andreen, Karolina Widerström, 38ff, 57f; cit. 39.
1212

 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 44. Nilsson refererade till det latinska uttrycket ”odium
theologicum”, där odium betyder hat, fiendskap, och i konstellation med theologicum torde kunna syfta
både på prästerskapets inbördes konkurrens och fientlighet, samt på att teologin av olika fanatiker an-
vänts förtryckande.

1213
 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 44f, 48ff.

1214
 Ibid., 45f.
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matombyte för hälsans skull. När han så avrest till Algeriet fann hon ett anslag på
mottagningen om att den under hans frånvaro sköttes av docenterna C. D. Joseph-
son och Hjalmar Forssner – ”då blev jag förargad och tog avsked från poliklinik-
tjänsten”, skriver Nilsson i memoarerna. (Strax därefter fick hon en befattning som
föreståndare för Stockholms stads gynekologiska poliklinik, en tjänst hon skulle
komma att inneha ända till 1939.)1215

*
Den manliga läkarkåren kan i förhållande till de kvinnliga läkarna grovt grupperas
enligt schemat allierade, sympatisörer och motståndare. Med allierade avses fram-
förallt de manliga kollegor som på olika sätt engagerade sig för de kvinnliga läkar-
nas rättigheter. De kunde verka som sakkunniga i utredningar, men gjorde oftast
debattinlägg eller skrev skrivelser. De betonade de goda erfarenheter man redan
gjort av kvinnliga läkare och hävdade att inga vetenskapliga bevis fanns för att
kvinnan skulle vara mannen underlägsen i något avseende som var av betydelse för
läkaryrket. De menade också att det var av godo med konkurrens och att kompetens
snarare än kön borde vara avgörande vid tjänstetillsättning.1216 Med sympatisörer
avses manliga läkare som utan att ta ställning till kvinnliga läkare i allmänhet enga-
gerade sig i eller på något sätt stödde enskilda kvinnliga läkare. Troligen uppfattade
de kvinnorna de stödde som begåvade undantagskvinnor. Via dem fick kvinnliga
läkare möjlighet att specialisera sig genom att tjänstgöra som amanuenser eller un-
derläkare.1217 Med motståndare avses personer – och framför allt institutioner – som
ville förhindra eller förhala utökandet av kvinnors rättigheter.1218 Detta skedde ofta
utifrån resonemang i termer av omsorg. Motståndet hade stor institutionell tyngd.

Skrivelsen 1901

Under tiden som kvinnliga medicine kandidater och läkare sålunda sökte sig utbild-
ning och praktik på olika vägar fortgick det formella skrivelsearbetet i gemensam
sak. Än så länge hade läkarbefattningar endast definierats genom det kungliga bre-
vet av den 3 juni 1870, där det sades att ”betänkligheter i allmänhet möta för kvin-
nas anställande i offentlig ämbetsbefattning såsom läkare”.1219 Nu – i den skrivelse
som lämnades till Kungl. Maj:t den 28 januari 1901 – efterfrågade de kvinnliga
läkarna ett kungligt uttalande med precisering av vilka läkartjänster de hade rätt till.

                                                            
1215

 Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 57f.
1216

 Till de allierade kan med denna definition Edvard Welander, Hjalmar Öhrvall och Emanuel
Lindhagen räknas. Se Nilsson, ”Kön, klass och vetenskaplig auktoritet”, i Vetenskapsbärarna.

1217
 Karolina Widerström var som vi sett under en period amanuens för Wilhelm Netzel, professor i

obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet; Ada Nilsson först amanuens för Maurits Salin på
Serafimerlasarettet och därefter underläkare för Hugo Toll på Ersta. I sitt skriftställarskap uttryckte Hugo
Toll ingen större tilltro till kvinnors intellektuella förmåga i allmänhet, men han ifrågasatte heller inte
Ada Nilssons personliga duglighet eller kompetens. Se Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare, 44f. Jfr
Ulrika Nilsson, ”Mannens makt och kvinnans natur – om kön och ideologi i 1910-talets Sverige”, Fram-
tider 1996: 4, 24-28.

1218
 Till motståndarna hänför jag en läkare som Erik Tretow (som jag återkommer till) likväl som in-

stitutioner som medicinalstyrelsen (1901, 1903 och 1911), Löneregleringskommittén (1911), Uppsala
universitets medicinska fakultet (1911, 1921) samt Större akademiska konsistoriet (1911, 1921) och
Kanslerämbetet (1921) – givetvis med undantag för enskilda ledamöter som anmälde avvikande åsikt.

1219
 ”De kvinnliga läkarnas kompetens till läkaretjänst”, Hygiea, 1901: I, 756.
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Med hänvisning till Sundhetskollegiums yttrande från 1867 föreslog de
kvinnliga läkarna att tjänster som kvinno- och barnläkare skulle göras tillgängliga
för dem vid sjukhusen. Det var enligt dem en rättvisefråga i dubbel bemärkelse om
den mest kompetenta läkaren oavsett kön kunde anställas på en tjänst: dels skulle
det komma befolkningen till godo om fler än de ”bättre lottade” kunde anlita pri-
vatpraktiserande kvinnliga läkare, och dels skulle kvinnliga läkare få del av samma
möjligheter som män hade.1220 Konkurrens och kompetenskrav, ”skicklighet och
förtjänst”, skulle garantera att de nya möjligheterna inte medförde några olägenhe-
ter.

Tidigare gjorda påståenden om att läkarverksamheten skulle begränsas av de
kvinnliga läkarnas kvinnlighet avvisades som ologiska: när det inte ansågs olämp-
ligt för dem som läkarstuderande att behandla manliga patienter borde det rimligen
inte heller anses olämpligt efter avlagd examen. De påpekade också att motsvaran-
de invändningar aldrig gjordes i samband med andra grupper av kvinnor inom sjuk-
vården: det ifrågasattes aldrig att sjuksköterskor anställdes vid avdelningar för män;
inte heller ansågs kvinnligheten vara begränsande för barnmorskorna – det senare
trots att barnmorskornas verksamhet var fysiskt krävande samtidigt som lönen var
så låg att de ofta tvingades ta extra arbete för uppehällets skull. Kommittén drog
härav slutsatsen att det saknades grund för motståndarnas påståenden om resultat-
skillnader mellan grupperna män respektive kvinnor.

Som ytterligare stöd för sina argument hänvisade de till medicinska fakulte-
ternas uttalanden innan utbildningen öppnades: Lunds om att kvinnliga läkares rätt
till förmåner och möjligheter skulle bero på visad kunskap och skicklighet, och Ka-
rolinska Institutets om att kvinnliga läkare skulle få verka både i staden och på
landsbygden. Det hade då sagts att kvinnor endast inledningsvis skulle sakna rätt till
ämbeten.1221 Därefter hade både KI och Uppsala universitet låtit kvinnliga medicine
kandidater och licentiater inneha amanuensbefattningar, med goda resultat. Kvinnor
hade till och med utfört så ansvarskrävande uppgifter som rättsmedicinska obduk-
tioner, som godkänts av medicinalstyrelsen.1222

Avslutningsvis hänvisade de kvinnliga läkarna till de större befogenheter som
deras kollegor hade i Norge, Danmark, Finland, Ryssland och i Berlin: ”På grund af
ofvan anförda tro vi, att ett vidgande af kvinnliga läkares verksamhetsområde icke
blott [icke] kan medföra några olägenheter, utan att det för sig har talande skäl,
särskildt ur den rättvisans synpunkt, som skulle fordra, att samma studier och exa-
mina, samma förtjänster och samma skyldigheter skänkte samma förmåner, rättig-
heter och utsikter.”1223

*
Fyra dagar innan den gemensamma skrivelsen överlämnades ingav Alma Sundquist
en egen besväran till Kungl. Maj:t beträffande en befattning som underläkare vid
Stockholms stads och läns kurhus. Hon och tre manliga medicine licentiater hade
                                                            

1220
 Ibid., 757f. En av konsekvenserna var att de flesta kvinnliga läkare inte hade andra möjligheter

att få specialistutbildning än att praktisera i utlandet. Därigenom blev deras specialistutbildning också
dyrare än männens. Ibid., 759.

1221
 Ibid., 759.

1222
 Ibid., 760.

1223
 Ibid., 760f. Tryckfel rättat i Hygiea, 1903: I, 293 (i not).
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sökt tjänsten, men hennes ansökan hade sorterats bort av Medicinalstyrelsen. Efter-
som 1870 års kungliga brev inte fastslagit någon regel efterlyste Alma Sundquist ett
prejudikat om kvinnors rätt att inneha underläkartjänster som denna, som hon me-
nade skulle vara ”lämpliga” för kvinnor. Hon bifogade ett intyg från professor Ed-
vard Welander, som hävdade att ”från rent medicinsk synpunkt intet skäl kan
anföras, hvarför ej en leg. kvinnlig läkare likaväl som en manlig kan anställas så-
som underläkare vid sjukhuset”.1224 En kvinna kunde lika väl som en man besitta
förmågan att hålla ordning och sätta sig i nödvändig respekt – det var orätt att på
förhand underkänna en läkare på grund av hennes kön (bild 72).

Med Alma Sundquists begäran som preludium, inlämnad vid den taktiska tid-
punkten alldeles innan den större begäran, anslog de kvinnliga läkarna tonen för
vad som komma skulle. Ungefär samtidigt publicerades Ellen Sandelins artikel
”Om kvinnliga läkare och deras ställning i olika länder” i Hygiea.1225 Arbetet för
definierade och utökade rättigheter gick vidare.

Motstånd
Den 3 maj 1901 avgav Medicinalstyrelsen sitt utlåtande om de kvinnliga läkarna i
ett brev till Kungl. Maj:t. I samband med utlåtandets offentliggörande publicerades
båda skrivelserna – de kvinnliga läkarnas samt Medicinalstyrelsens – i Hygiea.1226

Inledningsvis konstaterade Medicinalstyrelsen att ”ett jämförelsevis stort antal
kvinnor” redan hade utbildat sig till läkare, att de inte visat sig underlägsna varken i
klinisk tjänstgöring eller i examensprov, samt ”att de utexaminerade kvinnliga lä-
karna i allmänhet åtnjuta godt förtroende i sin praktik.”1227 De farhågor som Medici-
nalstyrelsen dessförinnan hade hyst om kvinnors underlägsenhet hade alltså inte
besannats, varför det därför inte längre skulle vara nödvändigt att begränsa ogifta
kvinnors yrkesutövande.

Frågan var dock vad som skulle göras. Eftersom kvinnliga läkare visat ”vack-
ra prof på duglighet” borde de i viss mån belönas och uppmuntras, hävdade Medi-
cinalstyrelsen – å ena sidan. Å den andra sade sig Medicinalstyrelsen dock vilja
skydda kvinnliga läkare mot att hamna i otrevliga eller för dem själva och allmän-
heten skadliga situationer. Det säkraste sättet att göra detta sades vara att vänta yt-
terligare ett eller två decennier med att införa mer långtgående reformer i

                                                            
1224

 ”Är kvinna kompetent att inneha offentlig läkarebefattning?”, Dagny, 1901, 55f.
1225

 Ellen Sandelin, ”Om kvinnliga läkare och deras ställning i olika länder”, Hygiea, 1901, 297-325.
Ellen Sandelin, som erhållit sin med lic vid KI år 1897 och var verksam för kvinnosaken, hade även
undertecknat den större begäran. Hon avled i maj år 1907, ej fyllda 45 år. Edvard Welanders minnes-
teckning över Sandelin i Hygiea, 1907, 638ff.

1226
 Se Anton Holmberg, ”De kvinnliga läkarnas kompetens till läkaretjänst”, Hygiea, 1901: I, 756-

770 (de kvinnliga läkarnas skrivelse 756-762; Medicinalstyrelsens utlåtande 762-770). Medicinalstyrel-
sens utlåtande publicerades dock inte i sin helhet: skrivelsens två inledande sidor, som summerade de
kvinnliga läkarnas skrivelse, saknas i Hygiea (i övrigt återges Medicinalstyrelsens utlåtande). Konceptet
återfinns på Riksarkivet, se ”Till Konungen, ang. kompetens för qvinlig läkare att innehafva läkaret-
jenst”, Medicinalstyrelsen, äldre B1 A: 70: 1568.

1227
 Hygiea, 1901: I, 762.
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befattningsfrågan. Under tiden skulle kvinnors förmåga att utöva läkarekonsten
kunna utvärderas än bättre.1228

Bild 72. I samband med de kvinnliga läkarnas gemensamma aktion för rätt att inneha läkar-
befattningar porträtterade Idun ”Sveriges kvinnliga läkare” (1901).

                                                            
1228

 Ibid., 763f; cit. 763.
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Bakom Medicinalstyrelsens resonemang kan antaganden om en manlig läkar-
norm spåras, en norm som kvinnor förväntades avvika från. I samband med läkar-
yrket (liksom med andra yrken med intellektuell och social status) förväntades
kvinnors könsspecifika särart vara framförallt begränsande. Detta betydde att de
kvinnliga läkarna hamnade i ett dilemma med negativ bevisföring där de dels var
tvungna att bevisa att de personligen inte var inkompetenta, och dels att kvinnor i
allmänhet inte skulle vara det. Bevisföringen skulle utgå från vad de visade prov på
som innehavare av befattningar – detta samtidigt som innehav av befattningar för-
nekades dem, annat än med några få undantag. Dilemmat förstärktes av att dessa
befattningsinnehavare oftast räknades som undantagskvinnor och därför inte ansågs
ge något vid handen om kvinnors kompetens i allmänhet. Eller annorlunda uttryckt:
kvinnor skulle bara kunna få ämbeten om de bevisade att de var kompetenta för
uppgiften – men detta kunde de å andra sidan bara bevisa om de fick ämbeten.

Med en något ansträngd positiv tolkning skulle den inställning som Medici-
nalstyrelsen gav uttryck för i utlåtandet om tjänster för kvinnliga läkare kunna ka-
raktäriseras som faderlig men ambivalent; utifrån en mer kritisk (och, anser jag,
mer realistisk) läsning ter det sig snarare tvetungat eller dubbelt: som en taktik vald
i akt och mening att förhindra kvinnliga läkare från att inkräkta på det manliga
tjänstemonopolet.

En fråga om rättvisa?

Samtidigt som Medicinalstyrelsen sade sig inte vilja begränsa de kvinnliga läkarnas
befogenheter framhävdes ånyo att kvinnor inte skulle klara att inneha alla tjänster.
Om en kvinnlig läkare frivilligt valde att ”underkasta sig” en ”motbjudande” an-
ställning skulle hon kunna få göra det – dock inom vissa och mycket snävt satta
ramar. Rättvisa de kvinnliga läkarna emellan angavs som ett skäl: det skulle enligt
Medicinalstyrelsen exempelvis kunna uppstå orättvisor om kvinnor fick bli biträ-
dande provinsialläkare eller stadsdistriktsläkare då vissa tjänster medförde arbets-
uppgifter som kvinnor annars inte hade rätt till. En del av dessa uppgifter – att
utföra besiktningar i rättsmedicinskt syfte eller sitta som ledamot i hälsovårds-
nämnden – var enligt Medicinalstyrelsen otänkbara för kvinnor.1229

…och om kvinnors bristande auktoritet och allmänhetens svårregerlighet

Förutom rättviseaspekten angav Medicinalstyrelsen problem med underlydande och
patienter: ”Allmänheten på landsbygden är ännu alldeles ovan vid kvinnliga läka-
re”.1230 Medicinalstyrelsen förutspådde att kvinnor på exempelvis provinsialläkar-
tjänster skulle mötas av en misstro som skulle undergräva den nödvändiga
läkarauktoriteten och därmed försvåra arbetet. Likaledes antogs kvinnor komma att
få problem på alla tjänster som omfattade administrativt arbete eller större ansvar,
varför Medicinalstyrelsen hävdade att kvinnor ”i allmänhet” inte kunde hantera

                                                            
1229

 Ibid., 763-769. Ordinarie provinsialläkartjänster var fullmaktstjänster och därmed uteslutna för
kvinnor. Det var däremot inte extra och biträdande provinsialläkartjänster, varför de kvinnliga läkarna
anhöll om möjlighet att inneha de senare. Likaså diskuterades stadsläkar-, stadsdistriktsläkar- samt
överläkartjänster vid anstalter för sinnessjuka, men Medicinalstyrelsen vände sig kraftigt mot allt detta.

1230
 Ibid., 765.
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tjänster som rymde vidare ansvar än ren sjukvård.1231 Även i dessa fall förmodades
de största problemen komma att återfinnas i de kvinnliga läkarnas omgivning. Me-
dicinalstyrelsen sade sig frukta att:

en kvinnlig chef på en större anstalt med många manliga funktionärer, såsom
syssloman, maskinister m. fl., och med talrika, äfven manlig ekonomibetjä-
ning och med vidlyftiga förbindelser med leverantörer för varor af olika slag,
med byggmästare o.s.v., ofta skulle blifva allt för mycket beroende å ena si-
dan af sina underordnade och å andra sidan af anstaltens styrelse.1232

Män och meritering – och den problematiska (hetero)sexualiteten

Landsortsbefolkning, manliga arbetare och hantverkare framställdes alltså som nå-
got som de kvinnliga läkarna behövde Medicinalstyrelsens skydd mot. Förutom att
män ur de lägre klasserna tilldelades rollen av hot mot de kvinnliga läkarna kon-
struerades de också som de civiliserade manliga läkarnas negativt laddade motbild.
Också kontrasterna mellan olika slag av manlighet var betydelsefulla i den manliga
läkarkårens självuppbyggelse och professionalisering.1233 Som Medicinalstyrelsen
tecknade hoten (exempelvis i form av kvinnliga läkares ”vidlyftiga förbindelser”
med manlig personal) rymde de tydliga sexuella dimensioner.

Manlig (hetero)sexualitet som ett hot mot kvinnliga läkare diskuterades expli-
cit framförallt i samband med sinnessjukvården. Medicinalstyrelsen varnade för att
vissa manliga patienters abnorma drifter skulle kunna ge kvinnliga läkare svåra
obehag, liksom omvänt att kvinnliga läkares närvaro skulle förvärra patienternas
tillstånd.1234

I samband med detta bör emellertid ett tredje skäl som Medicinalstyrelsen an-
förde mot kvinnor på hospitalstjänster anges: nämligen att de skulle inskränka
manliga läkares möjligheter till meritering. Medicinalstyrelsen förordade därför att
de meriterande tjänsterna borde reserveras för män och att kvinnor enbart skulle få
söka underordnade platser.1235

Starka män och veka liljor?

Ett fjärde argument vid sidan av orättvisor kvinnliga läkare emellan, problem med
auktoritet i förhållande till ”allmänheten” samt olägenheter för manliga läkares kar-
riärer gällde kvinnors generellt mindre fysiska styrka i förhållande till män. Här
anförde Medicinalstyrelsen provinsialläkartjänsterna som exempel – i synnerhet
vintertid kunde de vara tunga, om moderna kommunikationer inte fanns:

Mödosamma, flera dagar omfattande färder på skidor eller till fots eller långa
seglatser i smärre, allenast med skärgårdskarlar bemannade båtar lämpa sig

                                                            
1231

 Ibid., 766.
1232

 Ibid., 766. Medicinalstyrelsen menade att detta vore ett problem för kvinnor även på stads- och
stadsdistriktsläkartjänster.

1233
 Jfr Ava Baron, ”On Looking at Men: Masculinity and the Making of a Gendered Working-Class

History” i Feminists Revision History, ed. Ann-Louise Shapiro (New Brunswick, N. J., 1994), 146-171.
1234

 Hygiea, 1901: I, 767f.
1235

 Ibid.
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utan tvifvel bättre för män än för kvinnor, då dessa senare icke från barndo-
men fått vänja sig vid och härda sig för dylika färder.1236

I detta och liknande kraftigt könspolariserade scenarion tecknade Medicinalstyrel-
sen en stark, hjältemodig och relativt ung manlig läkare samt en plikttrogen men
aningen vek och svag kvinnlig läkare. I verkligheten skulle knappast alla manliga
läkare ha orkat med mödosamma skidfärder, men den frammanade idealläkaren
gjorde det.

Kön, klass och profession – på kollision?

Under samma period som läkaryrkets status kraftigt ökade genomgick läkaridealet
ett förmanligande.1237 Och under samma period utbildades även de första kvinnliga
läkarna. Om vi dels betraktar den idealiserade läkaren som bärare av en hegemonisk
manlighet, och dels beaktar tesen om den hegemoniska manligheten som den kon-
tur som kvinnligheten definieras dikotomt i förhållande till, blir det tydligt att kon-
stellationen kvinnlig läkare blir problematisk. Läkaryrket var så tydligt förknippat
med manlighet att även kvinnliga läkare ibland titulerades med ”herr doktorn”.1238

Flera normer för kvinnlighet förekom parallellt, men när det gällde kvinnliga
läkare var det bilden av en känslig överklasskvinna som lyftes fram. Att kvinnlig-
heten förstods annorlunda i andra (klassrelaterade) sammanhang hade de kvinnliga
läkarna själva påpekat. Exempel på andra kvinnoideal fanns på relativt nära håll,
inom vården. Den relativa närheten till trots var det klassmässiga avståndet till ex-
empelvis barnmorskor desto större.

Barnmorskor både uppfattade sig själva och framställdes som starka, rörliga,
självförsörjande. Ofta var de även familjeförsörjare, gifta som ogifta. Enligt histori-
kern Lisa Öberg var barnmorskorna stolta över att vara ”Sveriges hjältar” – att vara
orädda till sjöss, kunna åka skidor och vandra långa sträckor i snöstorm. Öberg me-
nar att bondesamhällets kvinnoideal i barnmorskeyrket mötte den moderna idrotts-
flickans ideal, och att barnmorskan i det intog en speciell position.1239 Denna slutsats
har ytterligare bekräftats i Christina Romlids och Lena Miltons avhandlingar, Makt,
motstånd och förändring respektive Folkhemmets barnmorskor. Läkarkårens för-
hållande till barnmorskekåren var i hög grad varierande. I stora distrikt med få läka-
re var i allmänhet barnmorskornas befogenheter större och anseendet från läkarnas
håll mer erkännande än vad förhållandet var i städer med högre läkartäthet och stör-
re konkurrens. Till barnmorskeutbildningen antogs gärna sunda flickor från lands-
bygden, medan majoriteten av de kvinnliga läkarna kom från överklassen.1240
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 Ibid., 765.
1237

Även Motzi Eklöf, som genom en systematisk genomgång av minnesteckningar över läkare mel-
lan 1904-1963 har undersökt en generell bild av läkaren som individ och förbild, har påvisat läkaridea-
lets starkt manliga laddning. Motzi Eklöf, ”Den ideale läkaren: En minnesteckning”, Svensk
medicinhistorisk tidskrift, 1997:1. Jfr Ulrika Nilsson, ”Att ta till kniven”.

1238
 Se E. TH., ”Sveriges kvinnliga läkare: Ett aktuellt porträttgalleri”, Idun, 1920: 314. Jfr Wetter-

grund, ”En mottagning hos doktor Widerström”, Dagny, 1889, 242.
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 Öberg, Barnmorskan och läkaren, 158f.
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 Ibid., 214-217; Lena Milton, Folkhemmets barnmorskor: Den svenska barnmorskekårens profes-
sionalisering under mellan- och efterkrigstid (Uppsala, 2001), spec. 49-88, 293-297. För en bakgrund till
det svenska barnmorskeväsendet, se Christina Romlid, Makt, motstånd och förändring: Vårdens historia
speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663 – 1908 (Stockholm, 1998).
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För den mer heterogena gruppen sjuksköterskor var förhållandet klass, ut-
bildning och arbetsuppgifter än mer komplext, vilket historikern Agneta Emanuels-
son har visat. Medan staten ansvarade för den högre utbildningen, och de
medicinska fakulteterna dessutom var måna om att hålla en kvalitativt enhetlig ut-
bildning, drevs de sjuksköterskeskolor som startades i Sverige under slutet av 1800-
talet av såväl landsting som olika föreningar. Den allra första sjuksköterskeutbild-
ningen startades 1851 vid Diakonissanstalten i Stockholm och var inspirerad av den
nyevangelistiska väckelserörelsen. I diakonnissornas utbildning betonades elever-
nas andliga utveckling; att avlägga kyskhetslöfte ingick. Enligt Agneta Emanuels-
son var Fredrika Bremer en av dem som föreslog inrättande av en profan
sjuksköterskeutbildning i Sverige; en annan förebild med högst konkret betydelse
för hur denna utbildning så småningom utvecklades var brittiska Florence Nigh-
tingale. År 1866 sände Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuka i fält den
adliga Emmy Rappe till St Thomas’ Hospital i London, där Florence Nightingale
ansvarade för sjuksköterskeutbildningen. (Den svenska Föreningen för frivillig vård
av sårade och sjuka i fält hade startats i samband med att Sverige anslöt sig till Ge-
nèvekonventionen år 1864; år 1886 bytte den namn till Svenska föreningen Röda
korset.1241) Återkommen från London blev Emmy Rappe år 1867 föreståndare för
den nystartade sjuksköterskeutbildning som Föreningen för frivillig vård av sårade
och sjuka i fält startade vid Uppsala Akademiska sjukhus. I sjuksköterskeutbild-
ningen samarbetade Rappe med professor Carl Benedict Mesterton (alltså samme
Mesterton som år 1861 utfört en ovariotomi där patienten överlevde, samt år 1862
det första kejsarsnittet i landet, där modern dog men barnet överlevde); hon blev
också översköterska för Mestertons kirurgavdelning.1242

Inledningsvis var kraven på teoretiska förkunskaper låga och sjuksköters-
keeleverna rekryterades mestadels från landsbygden. Detta förändrades dock rela-
tivt snart: redan på 1880-talet krävdes ”bättre folkbildning” av Röda korsets
sjuksköterskeelever, vilket i praktiken innebar att de hämtades från de högre sam-
hällskikten.1243 Det samma var i än högre grad fallet med Drottningens sjuksköters-
keskola, som år 1889 nynvigdes som Sophiahemmets sjukhus och
sjuksköterskeskola. Liksom Emmy Rappe i Uppsala hade dess föreståndarinna Alf-
hild Ehrenborg fått sin utbildning hos Florence Nightingale i London. Första gång-
en utbildningen gavs vid Sophiahemmet var den teoretiska kursen 10 månader lång,
med undervisning av läkare från Sabbatsbergs sjukhus; därefter utökades den till ett
och så småningom till två år (1895). År 1905 blev Sophiahemmets sjuksköterskeut-
bildning som den första i landet treårig. Sophiahemmet strävade efter att rekrytera

                                                                                                                                   
    Se även Ulla Wikander som diskuterar socialdarwinistiska tolkningar av klassbundna kvinnlig- och
manligheter i ”Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet”, i Kontrakt i
kris: Om kvinnors plats i välfärdsstaten, eds. Gertrud Åström & Yvonne Hirdman (Stockholm, 1992),
29f.
    Frey, ”Kvinnliga läkare i Sverige ”, 9. Enligt Freys kategorier härörde 70% av de kvinnliga läkarna
som legitimerats mellan 1888 och 1914 ur socialgrupp ett, 27% ur socialgrupp två och 3 % ur social-
grupp tre. 32% av dem hade fäder som var akademiker.

1241
 Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi (Stockholm, 1917), vol. 25,

”Sjukvård”, 731.
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 Emanuelsson, Pionjärer i vitt, 27-31.
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elever ur de högsta samhällskikten, gärna ur adeln, eftersom dessa med Emanuels-
sons formulering var ”uppfostrade till att leda hushållet och vana att kommende-
ra.”1244 Efter genomgången utbildning fick Sophiasystrarna tjänster som antingen
översköterskor vid sjukhus eller inom privatvården; det förstnämnda inkluderade
arbetsledande uppgifter. Därmed blev Sophiasystrarna ledande inom sin kår: de
hade både annan bakgrund och annan utbildning än sjuksköterskor från de sjukhus-
skolor som drevs vid landsortslasaretten. Under slutet av 1800-talet ställde sjukhus-
skolorna i regel krav på eleverna att ha god hälsa och fysik, att vara läs- och
skrivkunniga, ogifta eller möjligen änkor, samt mellan 20 och 30 år gamla. Under
början av 1900-talet steg kraven på på tidigare skolgång något, samtidigt som det
blev allt vanligare med en tids provtjänstgöring innan utbildningen påbörjades; det
senare var standard vid de större sjuksköterskeskolorna. Sjuksköterskeutbildningen
var alltså inte enhetlig som läkarutbildningen. Högst status hade Sophia- och Röda
korssystrarna. Närmast efter dem följde de sjuksköterskeskolutbildade; dessa hade
oskolade sköterskor eller biträden under sig i hierarkin bland så kallad kvinnlig
sjukvårdspersonal (vilket givetvis inte inkluderade kvinnliga läkare).1245 Som Ag-
neta Emanuelsson betonar stod sjuksköterskorna i beroendeställning uppåt i hierar-
kin, till läkarna, samtidigt som de skulle ha kontroll nedåt, över biträdena.
Emanuelsson citerar sjuksköterskornas lärobok från 1898 angående relationen till
läkarna:

I förhållande till läkarne har sköterskan en underordnad, beroende ställning.
Hon skall vara höflig, hänsynsfull, villig, tillmötesgående, strängt discipline-
rad; detta sistnämnda, äfven om läkaren visar mycken vänlighet och förtro-
ende. Äger än sköterskan mångårig erfarenhet, får hon dock aldrig gent emot
läkaren öfva någon kritik eller komma med invändningar, ty hon är med sina
iakttagelser ej vuxen att följa hans arbete och känna skälen för hans hand-
lingssätt.1246 (min kursiv.)

Emanuelsson jämför sjuksköterskornas underordning med kvinnornas i den
patriarkala familjen: läkaren liknas vid fader; sjuksköterskan modern; patienten
barnet.1247 – Men: vad händer om läkaren/fadern är kvinna?1248

                                                            
1244

 Ibid., 40-45, cit. 44.
1245

 Ibid., 45-49.
1246

 Föreläsningar för Sophiahemmets sjuksköterskeelever (Stockholm, 1898), 8; citerad efter Ema-
nuelsson, Pionjärer i vitt, 50.

1247
 Emanuelsson, Pionjärer i vitt, 53.

    Ytterligare en patriarkal liknelse återfinns i Hugo Tolls lärobok för sjuksköterskor från år 1906: Toll
kallar läkare och sjuksköterskor för ”en stor skolmästarekår”, med uppgift ”att uppfostra folket till
kroppslig sundhet och styrka.” Se Hugo Toll, Några af sjukvårdens principer: En bok för sjuksköterskor:
Föreläsningar, hållna för diakonissanstaltens sjukvårdselever m. fl (Stockholm, 1906), 262. Toll var
överläkare vid Diakonissanstaltens sjukhus på Ersta, där han som vi tidigare sett under en period haft
Ada Nilsson som underläkare.

1248
 Jfr sociologen Gerd Lindgren, Doktorer systrar och flickor: Om informell makt (Stockholm,

1992), 76, om 1990-talets könade hierarkier inom svensk vård: ”Den kvinnliga doktorn är fortfarande en
hybrid som ständigt måste hävda sin kompetens i hierarkin. Inte minst gäller detta i relationen till pati-
enterna som ofta frågar efter doktorn när hon är närvarande.” Se även Gerd Lindgren, Klass, kön och
kirurgi: Relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår (Malmö, 1999).
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Klass och civilstånd

De kvinnliga läkarnas kvinnliga konstitution framställdes som mycket mer ömtålig
än framförallt barnmorskornas. Inte enbart den professionella särställningen stod på
spel när manliga läkare fick konkurrens med kvinnor ur den egna samhällsklassen.
Även förhållandet av manlig överordning och kvinnlig underordning och skilda
plikter inom familjen ifrågasattes. Detta urskiljs tydligt i diskussioner om gift kvin-
nas rätt till tjänst.1249

Medicinalstyrelsen klargjorde att enbart ogifta kvinnor skulle kunna få rätt till
lägre befattningar (d.v.s. tjänster utan fullmakt), och att den kvinna som gifte sig
automatiskt skulle anses ha frånträtt sin tjänst. Gifta kvinnliga läkare antogs få så
”inskränkt tjänstbarhet” till följd av havandeskap och amning att tjänsteinnehav var
uteslutet. Dessutom ansåg Medicinalstyrelsen att gifta kvinnors tjänsteinnehav bor-
de betraktas som tjänstefel, eftersom kvinnornas primära uppgift som maka och
mor då inte skulle kunna uppfyllas till fullo. Familjen borde komma i första hand
för de gifta kvinnorna, och Medicinalstyrelsen ville inte medverka till familjers
upplösning genom ”att aflägsna husmodern från hennes rätta plats”.1250

Medicinalstyrelsen var alltså negativt inställd även till privatpraktiserande
gifta kvinnliga läkare – men deras verksamhet rådde man inte över (såvida inte lä-
karpraktiken missköttes).

Fängelseläkare: ja; järnvägsläkare: nej

Efter att ha inhämtat utlåtanden från Fångvårds- respektive Järnvägsstyrelsen före-
slog Medicinalstyrelsen år 1903 att kvinnor skulle kunna bli fängelseläkare men
inte järnvägsläkare. Fångvårdsstyrelsen var positiv till möjligheten att anställa
kvinnliga läkare och förklarade i sitt svar till Kungl. Maj:t att frågan om kön var
oproblematisk – den lämpligaste läkaren, oavsett kön, skulle anställas vid fång-
vårdsanstalterna.1251

Tillfrågade om att göra järnvägsläkartjänster tillgängliga för kvinnliga läkare
gav Järnvägsstyrelsen däremot ett bestämt avslag. Som skäl angavs generell olämp-
lighet: järnvägsläkarna vårdade mestadels manlig personal och utförde ”besiktning
å lefvande manliga personer”.1252 Liksom Medicinalstyrelsen gjort dessförinnan var-
nade även Järnvägsstyrelsen för de kvinnliga läkarnas omgivning. Landsbygdsbe-
folkningen – i synnerhet den manliga, hävdades det – var ovan vid kvinnliga läkare
och skulle därför misstro dem. Fysisk styrka, eller bristande sådan, ansågs vara yt-
terligare ett problem. Eftersom järnvägspersonal ofta bodde mitt ute i ödemarken
kunde läkaren tvingas att färdas långa sträckor på dressin vid sjukbesök – ”det torde
                                                            

1249
 Historikerna Bengt Nilsson och Renée Frangeur har behandlat problematiken kring kvinnligt kön,

civilstånd och (stats)tjänster i sina respektive doktorsavhandlingar: Bengt Nilsson, Kvinnor i statens
tjänst – från biträden till tjänstemän: En aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns
organisering, strategier och kamp under 1900-talets första hälft (Uppsala, 1996); Renée Frangeur, Yr-
keskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige
(Lund, 1998).

1250
 Hygiea, 1901: I, 769. Jfr Morantz-Sanchez, ”The Many Faces of Intimacy”, i Uneasy Careers

and Intimate Lives, 45-59, 292ff.
1251

 ”De kvinnliga läkarnas kompetens till läkartjänst, II”, Hygiea, 1903: I, 294. Fångvårdsstyrelsen
avgav sitt svar redan i juli 1901.

1252
 Ibid., 296. Järnvägsstyrelsens utlåtande gavs i april 1902.
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med fog kunna ifrågasättas, om en kvinnlig läkare skulle kunna äga den fysiska
kraft och ihärdighet, som erfordras för att lika väl som en manlig läkare kunna full-
göra en järnvägsläkares åligganden.”1253

*
Vid en första påsyn kan det möjligen förvåna att Fångvårdsstyrelsen ställde sig po-
sitiv till kvinnliga läkare när Järnvägsstyrelsen inte gjorde det. Jag tolkar det dock
som att man inom fångvården gärna skulle se kvinnliga läkare för kvinnliga fångar,
medan konstruktionen av kön var hårdare och mer specifikt manligt normerad vid
järnvägen. Järnvägskulturen var en betydelsefull bärare av modernitet och var vid
denna tid dessutom homogent manlig: ingenjörer, stinsar, konduktörer, lokförare,
eldare och rallare var alla män. Ett socialt spektrum av manligheter fanns represen-
terade inom denna kultur, men det var framförallt ett mellanskikt av det som var
synligt i förhållande till tågresenärerna. Samtidigt var det kring det kroppsarbetande
skiktet – och kanske framförallt kring rallarna – som den kulturella mytbildningen
var som frodigast. Denna typ av arbetarklassmanlighet stod i stark kontrast till den
förfinade kvinnlighet som kvinnliga läkare förväntades representera.1254

Ställningen 1903

När de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund och Karolinska Institutets lä-
rarkollegium inkom med sina yttranden visade det sig att de denna gång var eniga.
Alla ville göra inskränkningar i Medicinalstyrelsens förslag, om än av olika anled-
ningar. Så länge som kvinnor var uteslutna från professurer genom § 28 RF borde
de inte få inneha professorsmeriterande befattningar, eftersom dessa istället borde
sparas för män, som kunde söka professurer.1255

Den 6 november 1903 gavs ogifta kvinnliga läkare genom ett kungligt brev
rätt att inneha vissa läkarbefattningar, bland annat stads-, stadsdistrikts- och under-
läkarbefattningar vid länslasarett samt vid allmänna barnbördshuset i Stockholm,
vissa kommunala läkarbefattningar, underläkar- och amanuensbefattningar vid sin-
nessjukhus samt läkarbefattningar vid hälsobrunnar och badinrättningar. Även vissa
befattningar vid universiteten (som prosektor, laborator och amanuens, samt vid KI
även som lärare i öron-, näs- och halssjukdomar) och hos Medicinalstyrelsen (som
amanuens) förklarades vara tillgänglig för ogifta kvinnliga läkare. Brevet anmäldes
som ett genombrott i Hygiea. De kvinnliga läkarna menades ha fått tillträde till de
flesta av de befattningar som de efterfrågat. Hygiea beskrev brevet som ytterst väl-
                                                            

1253
 Ibid., 296. Att förhållandet till landsbygdsbefolkningen skulle vara problematiskt för de kvinnliga

läkarna hävdades länge. Apropå detta skrev signaturen E. TH. att det snarare var överklassen som hade
problem med kvinnliga läkare, medan lantborna gärna kom även till den kvinnliga ”herr doktorn”. Se
”Sveriges kvinnliga läkare”, Idun ,1920, 314.

1254
 Detta vore intressant att undersöka vidare. Om bland annat järnvägen, resandet och moderniteten,

se Katarina Karlssons licentiatavhandling ”Resor i det moderna: Paris och Chicago i det sena 1800-talets
reseskildringar”, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 2003; samt Karlssons
kommande doktorsavhandling.
    Om järnvägar och tågresande, se även Gunnar Sandin, ”Ett svenskt efterord” i Wolfgang Schivel-
busch, Järnvägsresandets historia (1984; Lund, 1998); samt Lars Burman, ”Nordvästra stambanan,
Anton Niklas Sundberg och järnvägsinvigningarnas retorik” i På värmländsk räls (Uppsala, 1996).

1255
 ”De kvinnliga läkarnas kompetens till läkartjänst, II”, Hygiea, 1903: I, 298ff. Kritiken gällde

framförallt förslaget att ge kvinnor meriterande laboratorsbefattningar. Även Kanslerämbetet instämde i
det i sitt utlåtande i januari 1903.
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villigt, och påpekade att Kungl. Maj:t hade borttagit vissa av de restriktioner som
Medicinalstyrelsen och Universitetskanslern hade föreslagit.1256 Även om tjänster
som extra provinsialläkare, järnvägsläkare och biträdande hospitalsläkare fortfaran-
de var spärrade trodde Hygieas anmälare optimistiskt att de snart skulle bli till-
gängliga för kvinnor. Och – ”Sedan återstår endast grundlagsförändringen att
genomföra.”1257

(Men grundlagen skulle komma att ändras först år 1949, då behörighetslagen
upphävdes. Ändringen skedde genom att den könsspecifika skrivningen ”infödde
svenske män” i regeringsformens § 28 ändrades till den könsneutrala ”svenska
medborgare”. Därmed erhöll svenska kvinnor rätt att inneha statstjänst. Prästerliga
tjänster var dock undantagna fram till 1958.1258)

*
Under perioden från 1865 till 1903 hände i vissa bemärkelser mycket beträffande
kvinnors möjligheter att verka som läkare, men annat var mer trögrörligt. Riks-
dagsmotioner och beslut i Sundhetskollegium hade lett till att kvinnor fått rätt att
utbilda sig till läkare, vilket också hunnit utnyttjas av ett trettiotal kvinnor. Men de
argument om en kvinnlig särart som i initialskedet hade använts i syfte att ge kvin-
nor dessa rättigheter användes mot slutet av perioden framför allt i syfte att
kringskära kvinnors möjligheter att utöva läkaryrket. Och de invändningar som in-
ledningsvis framfördes mot kvinnliga läkare visade sig vara fortsatt aktuella under
hela perioden. När de kvinnliga läkarna först samlades var det, som vi sett, i syfte
att formulera krav och argumentera för utökade professionella rättigheter. I en
andra fas, från 1903 och fram till antagandet av behörighetslagen år 1923, arbetade
de framförallt för att genomdriva kraven, som också utvidgades. Det var under den-
na fas som Kvinnliga läkares permanenta kommitté bildades.

Förnyad kamp
Genom det kungliga brevet av år 1903 hade de kvinnliga läkarna fått vidare befo-
genheter, men dessa visade sig bli större i teorin än i praktiken. Enligt Medicinal-
styrelsens tolkning utestängdes kvinnliga läkare också i fortsättningen från vikariat
på fullmaktstjänster; och gifta kvinnliga läkare kunde inte erhålla förordnande annat
än på dispens.

År 1909 genomfördes en lagändring för att utvidga kvinnors befogenheter en-
ligt grunder som skulle fastslås senare, men inte heller det medförde i praktiken
några större förändringar. Och de inskränkningar i de kvinnliga läkarnas kompe-
tens, som varit avsedda att enbart användas under en övergångstid, förblev oföränd-
rat kvar.1259

*
                                                            

1256
 Kungl. Maj:t hade avslagit de föreslagna restriktionerna för kvinnor beträffande stads- och stasdi-

striktsläkartjänsterna, samt kanslerns angående prosektors- och laboratorsbefattningarna. Det kungliga
brevet inklusive en uppräkning av för kvinnliga läkare tillgängliga befattningar återges i sin helhet i
Anton Holmberg, ”De kvinnliga läkarnas kompetens till läkartjänst, III”, Hygiea, 1903: II, 656f.

1257
 Ibid., 657.

1258
 Wieselgren, Den höga tröskeln, 244f.

1259
 Ibid., 41-75.
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I februari 1916 översände medicinalrådet Fredrik Block på begäran en kopia av
Medicinalstyrelsens senaste skrivelse om kvinnliga läkares befogenheter till Karo-
lina Widerström. Eftersom det visat sig vara svårt att tillsätta vissa läkarbefattningar
sade sig Medicinalstyrelsen nu vara mån om att bättre ta till vara befintliga krafter –
och därför blev den gamla frågan om att ge kvinnliga läkare ”något vidsträcktare
befogenhet” förnyat aktuell.1260

Men vilka dessa befogenheter skulle vara var ännu oklart. Medicinalstyrelsen
avsåg att ge kvinnliga tjänsteinnehavare 80% av männens lön, samt hälften av övri-
ga förmåner.1261 Också fortsättningsvis skulle kvinnlig befattningsinnehavare anses
frånträda sin befattning vid giftermål. Provinsialläkartjänsterna skulle förbli stängda
eftersom de medförde krävande uppgifter som framförallt rörde frågan om auktori-
tet. Resonemanget känns igen från tidigare och rör bland annat kön, klass och auk-
toritet. Det sades vara viktigt

att provinsialläkaren har förmåga att göra sig åtlydd av kommunalnämnder
och en mängd personer, som antingen på grund av okunnighet eller obenä-
genhet i övrigt eller av ekonomiska skäl icke vilja foga sig efter de föreskrif-
ter, läkaren anser sig böra giva. En ensam kvinna skulle nog hava svårt att
reda sig i dylika förhållanden.1262

För Medicinalstyrelsen var det en omöjlighet att ha kvinnor i överordnade positio-
ner och män i underordnade. Dessutom ansåg Medicinalstyrelsen att det vore orätt-
vist mot de manliga läkarna om mindre och mer lättskötta distrikt uppläts till
kvinnor. De tjänster som Medicinalstyrelsen till sist var beredd att ge kvinnor var
underordnade tjänster vid mindre lasarett. (Här återkommer alltså rättviseaspekten,
om än den förmenta orättvisan denna gång sades drabba manliga läkare.)

I sitt svar till Fredrik Block påpekade Karolina Widerström att motiveringarna
i vissa fall hade föga med medicinsk kompetens att göra. Att arbetsuppgifter var
krävande, obekväma eller inte ingick i flickors uppfostran var knappast tillräckliga
grunder för att hålla tjänster spärrade för kvinnor. Dessutom menade hon att Medi-
cinalstyrelsen måste ha gjort ett allvarligt förbiseende i sin hantering av frågan. Ti-
digare hade Sundhetskollegium beslutat att skapa en enhetlig läkarkår, men
”Genom införande af lägre löner skulle det ju införas ’en särskild kategori af läka-
re’.”1263 Likaså, påpekade hon, var det anmärkningsvärt att Medicinalstyrelsen an-
gav läkarbristen som enda grund för att utsträcka kvinnliga läkares
befattningsmöjligheter.1264 Enligt 1909 års lagändring skulle ”infödda svenska kvin-
nor” kunna utnämnas och befordras till vissa läkarbefattningar i enlighet med grun-
der som Kung och Riksdag skulle godkänna.1265

                                                            
1260

 Fredrik Block till Karolina Widerström 9/2 1916, Karolina Widerströms samling, vol. 2 (KW: 2),
RA. Jfr Wieselgren, Den höga tröskeln, 198.

1261
 Ibid. Dessa förmåner var hyresbidrag, orts- och ålderstillägg.

1262
 Medicinalstyrelsen till Kungen angående ändring i bestämmelserna om kompetens för kvinnliga

läkare att inneha vissa läkarbefattningar, KW: 2, RA. Rättsmedicinska liköppningar angavs som ytterli-
gare en komplikation vad gällde provinsialläkartjänsterna.

1263
 Karolina Widerström i brev till Fredrik Block, KW: 2, RA.

1264
 Ibid.

1265
 Wieselgren, 62-75, 87.
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Kvinnliga läkares permanenta kommitté

Men år 1916 hade dessa grunder alltså fortfarande inte fastställts. I slutet av året
samlades en stor del av Sveriges kvinnliga läkare och medicine studerande till två
möten i Stockholm. En kommitté tillsattes för att författa en skrivelse till Medici-
nalstyrelsen. Kommittén fick namnet Kvinnliga läkares permanenta kommitté
(KLPK) och bestod inledningsvis av Karolina Widerström, Ada Nilsson, Lilly Pay-
kull, Elin Odencrants och Andrea Andreen.1266

I kommitténs skrivelse, daterad den 19 december 1916, presenterades en un-
dersökning, som visade att av de legitimerade och verksamma 49 kvinnliga läkarna
hade de allra flesta redan innehaft kortare eller längre förordnanden, likaså majori-
teten av de medicine kandidaterna.1267 20 gånger hade dispenser beviljats av Kungl.
Maj:t. Enligt KLPK bevisade dessa siffror de kvinnliga läkarnas kompetens, och
tidigare inskränkningar för befattningar som extra och biträdande provinsialläkare
borde inte längre anses bindande. Det hade sedan dess tydligt bevisats att ”även
män med fördel kunna vårdas av kvinnliga läkare”, samt att kvinnliga läkare för-
mådde upprätthålla disciplin och ordning.1268 Inte heller hade kvinnliga läkare blivit
misstrodda av landsbygdsbefolkningen, som Medicinalstyrelsen och Järnvägsstyrel-
sen hade varnat för.

Med skrivelsen bifogades en inlaga från överläkaren Emanuel Lindhagen,
som påpekade att allt fler kvinnor utbildade sig till läkare och att det var ett berätti-
gat krav, i allmänhetens intresse, att de fick tillträde till befattningar. Kvinnor var
enligt hans erfarenhet i genomsnitt lika lämpade som män att verka som underläka-
re, och borde även kunna inneha chefsläkarposter.1269

Slutligen anhöll KLPK om att ogifta kvinnliga medicine litentiater och kandi-
dater skulle kunna förordnas till vikarier på fullmaktstjänster; gifta kvinnliga läkare
till vikarier på alla befattningar. KLPKs skrivelse innehöll alltså en rad tunga pro-
fessionella argument, inklusive stöd från en manlig överläkare.

Kvinnor om Kvinnan

Under åren från sekelskiftet och framåt hade kvinnliga akademiker aktivt arbetat för
att vidga sina rättigheter. Karolina Widerström som var den drivande kraften bakom
KLPK hade också varit en av grundarna till Akademiskt bildade kvinnors förening
(ABKF) år 1904. ABKF var en så kallad öppen allians, där medlemmarna förena-
des över utbildnings- och yrkesgränser.1270 Under åren 1911 – 1918 var Karolina
Widerström ABKFs ordförande; mellan 1919 och 1921 var hon också ordförande i
den rikstäckande organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt
(LKPR).1271

                                                            
1266

 Se ”Kvinnliga tjänsteläkare”, Allmänna svenska läkartidningen,1917, 246-252. Vid första mötet
samlades 40 kvinnor, vid det andra 35. Ditintills hade 52 legitimerats som läkare.

1267
 Av de 49 läkarna hade 42 innehaft förordnanden, liksom 38 av de 58 medicine kandidaterna.

Ibid., 249f.
1268

 Ibid.
1269

 Ibid., 252ff. Lindhagen var överläkare vid S:t Görans lungtuberkulosavdelning.
1270

 Florin & Johansson, Där de härliga lagrarna gro, 184.
1271

 Karolina Widerström var även vice ordförande i Sällskapet Nya Idun 1900-1929 och i Fredrika-
Bremer-förbundet (FBF, som hon var medlem av redan 1885) 1921-1935. Som Frisinnad satt hon 1912-
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Att de kvinnliga läkarna, som alltså även var engagerade i andra delar av
kvinnorörelsen, valde att parallellt verka genom en separat organisation kan förstås
som en strategi för att öka tyngden bakom de framförda kraven. De senaste åren
hade rymt många besvikelser när man upptäckt att synbarliga framgångar och land-
vinningar mynnade ut i intet. I januari år 1911 hade den kungligt tillsatta lönere-
gleringskommittén avgivit ett betänkande om hur kvinnor enligt lagen från år 1909
skulle utnämnas till befattningar. Innehållet i utlåtandet var mycket restriktivt. För-
utom att löneregleringskommittén ville bevara många tjänster stängda även fortsätt-
ningsvis, föreslogs lägre lön, lägre pension samt tidigare pensionsålder för kvinnor
än för män.1272

Löneregleringskommitténs utlåtande och de yttranden som inhämtades från
universiteten blev ett bakslag. En stockholmsmedlem av ABKF minns från ett möte
hur Uppsala universitets yttrande mottogs med såväl indignation som skrattsalvor
av de kvinnliga akademikerna.1273 I en roman, som för övrigt hade en kvinnlig läkare
som huvudperson, kallade Elin Wägner utlåtandena för ”de svartaste aktstycken
som någonsin sett dagen”1274; och historikern Greta Wieselgren har beskrivit år 1911
som ”ett svart år i den svenska kvinnorörelsens historia.”1275

Ada Nilsson publicerade ett skarpt och raljerande inlägg i debatten under ru-
briken ”Bör den gifta kvinnan genom lag utestängas från befattningar?”1276 I sin
analys summerade hon de vanligaste argumenten i fyra punkter: gift kvinna kom-
mer att missköta sin befattning; försumma hem och familj; ta ifrån familjeförsörjare
deras tjänster så att äktenskapsfrekvensen fortsätter att sjunka; och, slutligen, att
hon som gift kvinna genom tjänsteinnehav kommer att ”’neddragas från sin höga
ställning’ som maka och moder”.1277 Ada Nilsson anmärkte på det faktum att äkten-
skapsförbud inte diskuterades för barnmorskor eller folkskolelärarinnor och frågade
retoriskt hur det skulle se ut om kvinnliga artister vid statsunderstödda teatrar inte
fick gifta sig. Lika retoriskt frågade hon vem som skulle förbjuda kvinnor i lantbruk
och fabriksarbete att gifta sig. Den analys hon gjorde utmynnade i slutsatsen att:
”Först när man kommer upp till det mera kvalificerade och därför bättre betalda

                                                                                                                                   
1915 i Stockholms stadsfullmäktige. Andreen (1956), 68, 70ff. Om FBF och dess engagemang i sjukvård
samt utbildning och platsförmedling för sjuksköterskor, se Emanuelsson, Pionjärer i vitt, 69-75.
    Widerström var ordförande i KLPK från 1916-1926, som då ombildades till Kvinnliga Läkares Klubb.
Där fortsatte hon som ordförande till 1929, då Alma Sundquist efterträdde. Att jag uppfattar Karolina
Widerström som ledande kraft beror dels på att hon var ordförande, dels på att hon var huvudförfattare
av skrivelserna.

1272
 Wieselgren, Den höga tröskeln, 90, 94. Av de fem tillkallade sakkunniga hade dock fyra reserve-

rat sig mot förslaget, och två av dessa – med. lic. Mathilda Lundberg och häradshövding Theodor af
Callerholm – var starkt kritiska.

1273
 Hennings, Resa genom sju decennier, 96.

1274
 Elin Wägner, Helga Wisbeck (Stockholm, 1913), 161. Helga Wisbeck var tecknad med drag lå-

nade från Wägners väninnor Ada Nilsson och Alma Sundquist. Se Ulla Isaksson & Erik Hjalmar Linder,
Elin Wägner: 1882-1922 (Stockholm, 1977), 173-179.

1275
 Ibid., 107. Ulla Manns tecknar ett vidare scenario av politisk oro och motstånd mot kvinnorörel-

sen under denna tid i Den sanna frigörelsen, 168f.
1276

 Ada Nilsson, ”Bör den gifta kvinnan genom lag utestängas från befattningar?”, Social tidskrift,
1911: 6, 241-248.

1277
 Ibid., 243.
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arbetet, kommer ropet: kvinnan måste bevaras åt hemmet!”1278 Det självklara svaret
på frågan i rubriken var ”nej” – kvinnor borde inte behöva välja mellan yrke och
familj, och det borde inte ligga i statens intresse att ”instifta ett nytt nunneväsen”.1279

Redan år 1906 hade Karolina Widerström i samband med mindre kvalificerat
arbete för kvinnor gjort en liknande analys av att staten som lagstiftare och arbets-
givare. Hon menade att staten – liksom även privata arbetsgivare – utgick från att
kvinnligt lönearbete utanför hemmet var ”en abnormitet”, som drog ”kvinnan från
hennes egentliga kallelse.” Med tanke på det fann hon det inkonsekvent – eller
”ganska underligt” – att staten vid behov ”med fullkomlig hänsynslöshet” exploate-
rade kvinnlig arbetskraft:

Då har af kvinnan blifvit blott en arbetsmaskin. Då har man totalt glömt bort
hennes uppgift som kvinna; glömt bort, att det är normalt för en kvinna att
blifva mor, och att hennes lefnadskraf måste uppställas med hänsyn till bland
annat äfven den omständigheten. Skulle det icke vara på tiden, att man för-
sökte klargöra sakläget, sådant det verkligen är, och icke nöjde sig med de
famlande och dunkla föreställningar, hvilka hafva sin rot i förhållanden, som
tillhöra en svunnen tid. Saken är ju den, att kvinnans arbete utom hemmet
numera är helt enkelt en nödvändighet på grund af industrien, som tagit bort
från hemmet större delen af de arbeten, som förr förrättades därstädes.1280

Moderskap och lönearbete var båda viktiga inslag i kvinnors liv och behövde kunna
kombineras under rimliga förhållanden, menade Widerström då.

*
Bland kvinnliga akademiker intog läkarna en särställning. I den nya lagen hade det
särskilt sagts att kvinnliga läkare skulle kunna utnämnas till statliga tjänster av
Kungl. Maj:t – och därför kunde löneregleringskommittén inte avslå deras yrkan-
den.1281 Genom att gå samman hjälpte de kvinnliga läkarna sin egen sak, men kunde
som en starkare grupp också bidra till övriga kvinnliga akademikers. Liksom
ABKF, där alltså Karolina Widerström var ordförande vid tiden för KLPKs bildan-
de, höll KLPK en strikt linje där kompetens var huvudargument. Detta var en ty-
piskt professionell strategi, likaså att linjen var strikt begränsad till frågor som rörde
läkarna. Man höll sig utanför alla andra frågor, även de som låg medlemmarna
varmt om hjärtat. (Ett exempel på detta är att KLPK avstod från att yttra sig i frågan
om särskiljande av kvinnors och mäns röster i den konsultativa folkomröstningen i
förbudsfrågan år 1922, vilket annars de flesta kvinnoförbund i Sverige gjorde. Ka-
rolina Widerström svarade avböjande å KLPKs vägnar: ”Kommittens uppdrag är
nämligen väl och tydligt begränsat. Kommitten anser sig därför icke ega befogen-
heter att i andra frågor uttala någon mening.”1282)

Den relativt goda positionen inom den egna professionen var ännu en anled-
ning till separat samling. Hittills har vi sett exempel på det motstånd som bjöds från
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 Ibid., 244.
1279

 Ibid., 245. Uttrycket ”nytt nunneväsen”, hade Ada Nilsson lånat från Israel Holmgren.
1280

 Karolina Widerström, ”Fattigvården och det uppväxande släktet”, 57.
1281

 Wieselgren, Den höga tröskeln, 92; 27.
1282

 Karolina Widerström för KLPK till Svenska Kvinnors Medborgarförbund, 28/3 1922. KW: 2,
RA.
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Medicinalstyrelsen, men även andra hållningar rymdes inom läkarkåren. När de
olika fakulteternas yttranden inkom över löneregleringskommitténs utlåtande år
1911 visade sig medicinarna ofta vara mer progressiva än de övriga. KI:s lärarkol-
legium ansåg att kvinnor borde få söka professurer och även ha möjlighet att kvar-
stå på befattning efter att ha gift sig.1283 Medicinska fakulteten i Lund ansåg att ett
vidgande av kvinnors rätt till tjänster endast skulle öka möjligheterna för ”de verk-
ligt kompetenta” och att det skulle medföra en sund konkurrens.1284 I Uppsala var
både universitet som helhet och den medicinska fakulteten mer konservativ, men
vissa medlemmar, som fysiologiprofessorn Hjalmar Öhrvall, reserverade sig mot
det mycket restriktiva yttrandet.1285 De kvinnliga läkarna fann alltså stöd för sin sak
inom sin egen kår.

Kommittéarbete – med pennan som vapen

Mellan 1917 och fram till behörighetslagens antagande år 1923 bedrev KLPK ett
omfattande skrivelsearbete. Deras krav blev allt djärvare, medan motståndarna för-
sökte att försvara sina positioner med samma medel som tidigare: att hänvisa till
kvinnors underlägsenhet och till könens förment naturgivet olika uppgifter (bild 73-
75). Därtill ifrågasattes även innebörden av begreppet kompetens allt oftare. Hur
skulle kompetens förstås? Kompetens borde vara något mer än akademiska betyg,
menade man – åtminstone för kvinnor.1286 Därmed vändes särartsargument till nack-
del för kvinnor och till fördel för män samt kläddes i termer av professionalism.
Genom sina skrivelser framställde KLPK detta som inkonsekvent.

*
En av de svåraste frågorna gällde gifta kvinnors rätt till tjänst. På hösten 1917 an-
höll KLPK hos Medicinalstyrelsen om att även gifta kvinnliga läkare skulle få in-
neha vissa tjänster. Enligt KLPK hade kvinnor inte sämre förmåga än män att
bedöma möjligheterna av att förena arbete och hem, och behövde därför inga ”yttre
restriktioner för att fylla självklara plikter” mot sina familjer.1287 När Medicinalsty-
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 KI till Universitetskanslern 16/2 1911, KW: 2, RA.
1284

 Resumé ur protokoll fört vid medicinska fakulteten i Lund 31/1 1921, KW: 2, RA.
1285

 Vid den humanistiska fakulteten hade professorerna Johan Lundell, Henrik Schück och Ferdi-
nand Johansson hävdat att kvinnor inte kunde eller borde få bekläda ämbeten eftersom deras ”naturliga
begåfning” ”psykologiskt sedt” inte lämpade sig ”för universitetets vetenskapliga gärning”. Se Större
akademiska konsistoriets i Uppsala samt drätselnämndens, fakulteternas och sektionernas äfvensom
öfverbibliotekariens yttrande angående den s. k. löneregleringskommitténs underdåniga betänkande i
fråga om grunderna för kvinnors anställande i statstjänst (Uppsala, 1911), 77ff.
    Hjalmar Öhrvall invände mot dem att det inte fanns några som helst vetenskapliga belägg för deras
påståenden. Istället krävde han rätt till samtliga tjänster för både gift och ogift kvinna samt samma pen-
sionsålder som för mannen. Hans uttalande publicerades i ett särtryck genom Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt. Öhrvalls kollegor vid medicinska fakulteten, professorerna i anatomi och
psykiatri, Vilhelm Hultcrantz och Frej Svensson, instämde i hans reservation. Se Hjalmar Öhrvall, Kvin-
nors anställande i statstjänst (Uppsala, 1911), 3f.

1286
 Jfr Florin & Johansson, ”Education as a Female Strategy ”, Journal of Thought ,1991: 1-2, 22.

1287
 Skrivelse av KLPK (Karolina Widerström, Ada Nilsson, Lilly Paykull, Elin Odencrantz och And-

rea Andreen-Svedberg) till Medicinalstyrelsen 17/10 1917. KW: 2, RA.
    Enligt KLPK hade stadsläkareföreningen och provinsialläkareföreningen avstyrkt kvinnors tillträde
till ämbeten, men psykiatriska föreningen hade tillstyrkt och järnvägsläkareföreningen hade varit ”icke
avvisande”.
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relsen avvisade kraven förde KLPK frågan vidare. Våren 1918 anhöll KLPK hos
Kungl. Maj:t om att kvinnliga läkare oavsett civilstånd skulle få inneha tjänst på
vikariat, och även tidsbegränsade fullmaktstjänster; därefter ställdes en anhållan till
Medicinalstyrelsen om kvinnliga läkares rätt att inneha hospitaltjänster på samma
villkor som manliga – med samma lön och pensionsålder som männen.1288

Samtidigt arbetade andra kvinnoförbund med tjänstefrågan. I december 1918
ställde ABKF och FBF en gemensam skrivelse till Kungen med anhållan om änd-
ring av regeringsformen och författningarna så att kvinnor skulle få tillträde till
fullmaktstjänster och civila tjänster. Resultatet blev att regeringen tillsatte en behö-
righetskommitté med sakkunniga, vars första betänkande avgavs 1920.1289

*
Även lönefrågan behandlades vidare. I början av år 1919 diskuterade Medicinalsty-
relsen kvinnors tillträde till ordinarie läkarbefattningar på hospitalen. Sakkunnige
överläkaren Ernst Göransson ansåg att kvinnor skulle ha lika lön som män, samt att
pensionsåldern borde vara densamma för båda könen.1290 Ernst Göransson ansåg det
omöjligt att belägga att kvinnliga läkares arbetsförmåga avtog tidigare.

KLPKs nästa steg var djärvt: att hos Kungl. Maj:t anhålla om tillträde till or-
dinarie befattningar vid hospitalen – inklusive överläkarbefattningar – för kvinnliga
läkare oavsett civilstånd, samt lika lön och pensionsålder som manliga läkare. Da-
gen därpå blev detta braskande rubriker på Dagens Nyheters första sida: ”Kvinnlig
läkare bör ha samma lön som manlig. En besk kritik av löneregleringskommitténs
principer överlämnad till civilministern av de kvinnliga läkarna”.1291 KLPK hävdade
att godtagbara grunder för lägre pensionsålder för kvinnor än för män saknades.
Dessutom påpekades att statistik kunde vara alltför förenklande:

Med samma skäl som för kvinnor skulle man ju från denna utgångspunkt
kunna påyrka lägre löner åt organiserade absolutister, då ju dessa, enligt vad
livförsäkringsstatistiken visar, i genomsnitt förete en väsentligt längre livs-
längd än icke absolutister. Orimligheten härav ligger i öppen dag.1292

                                                                                                                                   
    Beträffande gifta kvinnors rätt till andra typer av tjänster, se Bengt Nilsson, Kvinnor i statens tjänst;
och Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna?

1288
 KLPK till Kungen 8/4 1918; samt KLPK till Medicinalstyrelsen 11/11 1918 (Karolina Wider-

ström, Ada Nilsson, Lilly Paykull, Nanna Svartz och Andrea Andreen-Svedberg). KW: 2, RA.
1289

 Wieselgren, Den höga tröskeln, 191f. Behörighetskommittén var den första kungliga kommittén
med kvinnlig ordförande, nämligen Emilia Broomé. Emilia Broomé var aktiv på många håll i kvinnosa-
ken, bl. a. som ordförande i Stockholmsavdelningen av Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Hon
var också liberal kommunalpolitiker och en av grundarna av Föreningen Frisinnade Kvinnor. Se Manns,
Den sanna frigörelsen, 159f; samt Marika Hedins avhandling Ett liberalt dilemma: Ernst Beckman,
Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan 1880 – 1930 (Stockholm/Stehag, 2002), spec.
113-162.

1290
 Ernst Göransson (överläkare vid Göteborgs hospital) menade att om kvinnor skulle få lägre lön

för att de inte var familjeförsörjare så skulle den lönesättningen även gälla ensamstående män. Utdrag ur
Kungliga medicinalstyrelsens protokoll, 13/1 1919. KW: 2, RA.

1291
 Dagens Nyheter, 21/2 1919.

1292
 KLPK till Kungen 20/2 1919 (utan namn). KW: 2, RA.



352

Bild 73-75. År 1920 följde Idun upp med en ny sammanställning av kvinnliga läkare. Denna
gång upptog porträtten tre sidor.

Respons

Ett år senare, i februari 1920, föreslog en kunglig proposition att regeringsformen
(RF) skulle ändras för att ge kvinnor möjlighet att inneha vissa civila tjänster. Efter
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riksdagsbeslut i januari 1921 utredde behörighetskommittén grunderna för kvinnors
utnämnande till statstjänst, inklusive en utredning av begreppet ”statstjänst”. Frågan
om gift kvinnas behörighet var fortsatt central.1293

När universiteten strax därefter avgav sina yttranden var medicinska fakulte-
ten i Lund och Karolinska Institutets lärarkollegium liksom tidigare positivt ställda
till kvinnliga läkare. Lundafakulteten ansåg att erfarenheterna av kvinnors kompe-
tens var goda, och att kvinnor – oavsett civilstånd – därför borde ges full rätt till
statstjänst. Kvinnor skulle inte behöva välja mellan äktenskap och befattning. Fa-
kulteten tog till protokollet att det låg i statens intresse att inte ”försvåra möjlighe-
ten för de ofta högstående och dugande kvinnor, som åstunda eller innehava
statstjänst, att knyta äktenskaplig förbindelse”.1294 Karolinska Institutets lärarkolle-
gium ansåg att lika regler skulle gälla för kvinnor som män.1295 Individuell lämplig-
het borde vara avgörande vid tillsättningar, och KI var redo att göra sina
befattningar tillgängliga för kvinnor.1296

Det är för övrigt anmärkningsvärt att KI trots att det var känt för att vara ut-
präglat hierarkiskt och konkurrensinriktat med bistra strider forskare emellan även
var ett för samtiden ovanligt kvinnovänligt medicinskt lärosäte. Att så var fallet
vittnar inte minst institutets andel av kvinnors avlagda medicine licentiat-examina
om: av de i appendix upptagna 73 kvinnliga läkare som legitimerades i Sverige till
1930-talets första år (och med medicine kandidat-examen avlagd under 1910-talet)
utexaminerades hela 53 från KI. Av dessa hade ungefär varannan tidigare avlagt
antingen medikofilen eller medicine kandidat-examen i Uppsala eller Lund, varpå
de förlagt resterande studier till KI.

*
Uppsala universitet och Medicinalstyrelsen var liksom tidigare negativa till att ut-
vidga de kvinnliga läkarnas rättigheter. Båda institutionerna hävdade alltjämt att
kvinnliga läkare var underlägsna och mindre kompetenta än manliga. Medicinska
fakulteten motiverade sitt avstyrkande med uttalandet: ”Det ligger i öppen dag, att
en eventuell ökad tillgång på sökanden af den förra kategorin [kvinnor] skulle kun-
na lända till skada för forskningen och undervisningen.”1297

Större akademiska konsistoriet hävdade att frågan om kompetens och lämp-
lighet inte enbart gällde vetenskaplig skicklighet utan även omfattade personliga
kvalifikationer ”som normalt kunna anses tillkomma varje mogen och erfaren man”
med erfordrad vetenskaplig kompetens. Kvinnor sades sakna dessa manliga kvalifi-
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 Wieselgren, Den höga tröskeln, 193, 200, 202, 205f.
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 Utdrag ur protokoll fört vid medicinska fakulteten i Lund, 31/1 1921. Se även Större akademiska
konsistoriet i Lund till kanslerämbetet, 5/2 1921. KW: 2, RA.

1295
 Utdrag ur protokoll fört vid KI:s lärarkollegium 3/2 1921. KW: 2, RA.

    I ett särskilt – och något speciellt – yttrande hävdade Israel Holmgren att erfarenheten visat att också
unga kvinnliga läkare, ”trots sitt kön”, kunde handha disciplin och även sköta avdelningar ”belagda med
könssjuka män, utan att därav förmärktes någon olägenhet.” Eftersom könets betydelse var sekundärt
föreslog han att kvalificerade män borde kunna få platser som tidigare hade förknippats med kvinnligt
kön, exempelvis husmodersbefattningar vid anstalter. De huvusakliga synpunkterna i Israel Holmgrens
yttrande sammanföll med det övriga kollegiets.

1296
 Karolinska Institutet till Universitetskanslern 3/2 1921. KW: 2, RA.

1297
 Medicinska fakulteten i Uppsala till Större akademiska konsistoriet i Uppsala, 3/2 1921. KW:

2, RA.
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kationer samt på områden som inte passade ”hennes naturell” vara mannen under-
lägsen. Konsistoriet ville dock ha möjlighet att kalla eventuella undantagskvinnor
med speciellt kvinnliga personliga kvalifikationer till professurer – däremot ville
man inte ge kvinnor möjlighet att på eget initiativ söka högre tjänster.1298

(I samband med medicinska fakultetens och större akademiska konsistoriets
uttalanden infinner sig gärna frågan vilka kvinnor de egentligen refererade till i sina
uttalanden: kan det ha varit till Karolina Widerström eller Ada Nilsson, som båda
läst till medikofilen i Uppsala? Eller till Anna Stecksén, som legitimerades vid KI
1897 och disputerade i Uppsala 1900? Att dessa kvinnor skulle ha betraktats som
inkompetenta förefaller emellertid osannolikt – och det är för övrigt påfallande
svårt att knyta abstraktionen Kvinnan, med sin könsspecifika ”naturell”, till histo-
riskt faktiska kvinnor.)

Medicinalstyrelsen – vars ledning sedan en omorganisering år 1915 utgjordes
av en generaldirektör biträdd av sex manliga byråchefer1299 – sade sig finna det rim-
ligt att ge ogifta kvinnor tillträde till befattningar; dock inte gifta kvinnor. För de
senare sades statstjänst medföra ”medicinska, hygieniska och sociala vådor” och
”administrativa olägenheter”. Den maka och mor som följde ”sina naturliga in-
stinkter” vore enligt Medicinalstyrelsen alltför ”intimt bunden vid familjen och
hemmet” för att kunna engagera sig i ytterligare en tjänst: på arbetet skulle oroande
tankar på hemmet slita på nervsystemet och i hemmet skulle motgångarna i tjänsten
tynga tillvaron och gå ut över barnen. Som exempel på det senare anfördes risken
att kvinnliga läkare inte skulle kunna amma sina barn, utan istället tvingas mata
dem med flaska.1300

*
Efter att ha bemött Uppsala universitets påståenden vände sig KLPK till Justitiede-
partementet för att kritisera universitets formella tillvägagångssätt.1301 Därefter an-
höll KLPK om att alla lärarbefattningar inom de medicinska fakulteterna och vid
Karolinska Institutet (alltså så kallade meriterande tjänster) skulle göras tillgängliga
för kvinnor på samma villkor som för män, samt att gifta kvinnor skulle likställas
med ogifta.1302
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 Större akademiska konsistoriet i Uppsala, 19/2 1921. KW: 2, RA. Kvinnor menades vara under-
lägsna både i fråga om arbetsförmåga, intensitet, auktoritet och disciplin.
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 I Medicinalstyrelsens nya ordinarie stat ingick även sju kvinnliga biträden av tre skilda lönegra-

der. Se Erik Björkquist & Ivar Flygare, ”Den centrala medicinalförvaltningen”, i Medicinalväsendet i
Sverige 1813-1962, 60-74; samt Gustafsson, Traditionernas ok, 302f.

1300
 Medicinalstyrelsen till Konungen, 12/2 1921. KW: 2, RA.

    Denna typ av argument var inte på något sätt unika för Sverige, utan känns igen även från andra delar
av Europa och Nordamerika. Jfr exempelvis Pnina G. Abir-Am, ”Synergy or Clash: Disciplinary and
Marital Strategies in the Career of Mathematical Biologist Dorothy Wrinch”, i Uneasy Careers and
Intimate Lives, 239-280, 342-354.
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 KLPK till Justitiedepartementet 24/1 1922 (Karolina Widerström, Ada Nilsson, Lilly Paykull,

Nanna Svartz och Andrea Andreen-Svedberg). KW: 2, RA. KLPK citerade Uppsala universitets medi-
cinska fakultet. Medicinska fakultetens skrivelse saknade protokollutdrag och uppgift om vid mötet
närvarande medlemmar, samt lade större vikt vid löneregleringskommitténs betänkande av år 1902 än
vid Hjalmar Öhrvalls yttrande från år 1911.

1302
 Ibid.
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Behörighetslagen

I mars 1922 lade justitieministern fram en proposition med förslag till lag om kvin-
nas behörighet att inneha statstjänst och annat allmänt uppdrag.1303 Strax därefter
undertecknade 18 kvinnoorganisationer, däribland KLPK, en skrivelse till Sam-
mansatta stats- och lagutskottet med anhållande om att behörighetslagen skulle be-
handlas omedelbart eftersom den var ”av så genomgripande betydelse” för de
berörda kvinnorna.1304 Förbunden önskade att utskottet till alla delar skulle tillstyrka
propositionen.

I juni anhöll KLPK hos Löneregleringskommittén om lika lön för kvinnor
som män, vilket redan skett på hospitalsläkarbefattningar.1305 Man varnade för att
lägre lön till kvinnliga läkare kunde få negativa följder:

att den av kvinnan idkade läkarverksamheten i allmänhetens ögon bleve
stämplad som underlägsen och då allmänhetens förtroende är en oeftergivlig
förutsättning för läkaryrkets framgångsrika utövning skulle härigenom såväl
de kvinnliga tjänsteläkarna som kvinnliga läkare över huvud taget utsättas för
oförskylda och ödesdigra svårigheter och missuppfattningar till skada både
för dem själva och allmänheten.1306

Lönefrågan var alltså mycket viktig för hela kåren, eftersom lägre lön kunde för-
knippas med lägre kompetens och därmed undergräva läkarens auktoritet. Dessut-
om riskerade skild lönesättning att medföra illojal konkurrens. Ett likställande av
manliga och kvinnliga tjänsteläkare i fordringar på utbildning, skicklighet och löne-
sättning skulle däremot främja såväl läkarkårens strävan efter rättvisa löne- och
befordringsgrunder som allmänhetens krav på lämpade läkare.1307

Tidigt år 1923 samlades kvinnoförbunden till ett stort och i pressen uppmärk-
sammat opinionsmöte i Stockholm.1308 I juni 1923 antogs behörighetslagen, som
trädde i kraft den 1 juli 1925.1309
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 Wieselgren, Den höga tröskeln, 216. Justitieminister Assar Åkerman tillhörde Brantings ministär.
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 18 kvinnoförbund, däribland KLPK, i skrivelse daterad 1/4 1922. KW: 2, RA. Jfr Wieselgren,
227f.
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 KLPK till Löneregleringskommittén 9/6 1922. (Karolina Widerström, Ada Nilsson, Alma Sund-

quist och Lilly Paykull). KW: 2, RA. Om löneregleringskommittén, se Wieselgren, 216f.
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 KLPK 9/6 1922. KW: 2, RA.
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 Ibid.
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 Wieselgren, Den höga tröskeln, 231.

Karolina Widerström deltog som KLPKs representant. KLPK (Karolina Widerström) till ordföranden
i Svenska kvinnors medborgarförbund 29/12 1922, KW: 2, RA.
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 Wieselgren, Den höga tröskeln, 240. Hjalmar Brantings ministär föll i april, och i maj gick pro-

positionen igenom i Ernst Tryggers ministär. Juristen Ernst Trygger var sedan länge en allierad i kvinno-
frågan. Under en av hans sejourer i riksdagen (hösten 1897) vikarierade Elsa Eschelsson för honom på
professuren i processrätt vid Uppsala universitet. Hustrun Signe Trygger var kvinnosakskvinna och en av
ursprungsmedlemmarna i Uppsala Kvinnliga Studentförening, vars stadgar Ernst Trygger hjälpt till att
upprätta år 1892. Hon stod enligt Lydia Wahlström bakom den Trygger-Kjellbergska motionen om
kvinnors tillträde till högre lärartjänster år 1908. Se Wahlström, Trotsig och försagd, 75.
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Politisk biologi – kampen fortsätter
När behörighetslagen trädde i kraft sommaren 1925 gavs kvinnor rätt att inneha
statstjänst, med vissa undantag. Till undantagen hörde bland annat militära och ci-
vilmilitära tjänster, överordnade tjänster vid anstalter för män, vissa tjänster vid
sinnessjukhus, tjänster vid tullverk och skogsstat och tjänster i gymnastikundervis-
ning för pojkar och män. Även prästämbetet och andra kyrkliga ämbeten undan-
togs.1310

Behörighetslagen mötte emellertid omedelbart angrepp i riksdagen, som sena-
re fortsatte under 1920- och 30-talen. Den förste som väckte motion var socialde-
mokraten Elof Lindberg, som redan samma år som lagen trädde i kraft ville
inskränka de gifta kvinnornas rätt till statstjänst med den rådande arbetslösheten
som motivering.1311 Men redan dessförinnan hade lagen angripits. KLPK och andra
kvinnoorganisationer kunde inte vila på några lagrar, utan fortsatte sitt arbete bland
annat med att bevaka de erhållna rättigheterna.

Individuella angrepp

På våren 1924 publicerade Svenska Läkartidningen en omfångsrik artikel av läka-
ren Erik Tretow med rubriken ”Huru mota ett hotande läkarproletariat?”1312 I arti-
keln gav han flera förslag på hur arbetslöshet bland ”obefordrade yrkesbröder”
skulle kunna förebyggas, men huvudförslaget bestod i att stänga yrket för kvin-
nor.1313 Detta skulle enligt honom medföra en kvalitativ förbättring av utbildningen,
eftersom kvinnorna ”genom sin könssammanhållning och sin förmåga att utnyttja
männens /.../ ridderlighet” hade tillskansat sig förmåner på männens bekostnad.1314

Med Erik Tretows logik var det väsentligt att könen hölls i sär i offentliga
sammanhang, exempelvis i skolan: om pojkar blandades med flickor utvecklades de
inte till riktiga män.1315 Att kvinnor alls givits tillträde till läkarutbildningen uppfat-
tade han som ett utslag av 1880-talsdekadens, där ”alla biologiska synpunkter vid

                                                            
1310

 Wieselgren, Den höga tröskeln, 234f. Lönefrågan löstes inte inom ramarna för behörighetslagen,
och kvinnoförbunden förde här även fortsättningsvis en hård kamp. År 1945 antogs en ny behörighets-
lag, som upphävdes 1949 genom att en grundlagsändring genomfördes. Ibid., 244f.
    För frågan om kvinnliga präster, se Maria Södling, ”’Låt man bli man och kvinna kvinna’: Om kvin-
noprästmotståndet i Svenska kyrkan”, i Feministisk bruksanvisning, eds. Claudia Lindén & Ulrika Milles
(Stockholm, 1995).

1311
 Wieselgren, Den höga tröskeln, 242ff.

    Jfr Wikander, ”Delat arbete, delad makt”, 50-55. Sedan 1939 är inte giftermål längre giltigt skäl för att
avskeda en kvinna.

1312
 Erik Tretow, ”Huru mota ett hotande läkarproletariat?”, Svenska Läkartidningen, 1924: 13, 303-

310. Erik Tretow publicerade flera böcker och artiklar. Kvinnorörelsen och ’vänstern’ hörde till hans
ständiga käpphästar.

1313
 Andra förslag handlade om tidsreglering, förlängning av provinsialläkarnas semester, politiskt

arbete, gynnande av svenskt näringsliv samt skärpning av kvacksalverilagen.
1314

 Ibid., 311.
1315

 Ibid., 311f. Enligt Erik Tretow verkade samskoleundervisning så demoraliserande på pojkarna att
de senare i livet ”stillatigande funnit sig i att bli förbigångna av mindre meriterade kvinnor” (Ibid, 311).
    Debatterna om skola och läroverk var mycket heta i bland annat dagspressen under 1910-talet. Tre-
tows resonemang om vikten av att bibehålla skilda sfärer och utbildningar för könen refererar till de
scenarier av feminisering och dekadens som hade utmålats som följd om kvinnor släpptes in i läroverken
för att undervisa den manliga ungdomen. Jfr Florin & Johansson, Där de härliga lagrarna gro, 194-197.
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arbetsfördelningen mellan man och kvinna” hade glömts bort.1316 Han såg det som
sin uppgift att mota bort kvinnor från dessa manliga domäner och påstod sig hoppas
på hjälp från kvinnorna själva: om kvinnor bara gjordes medvetna om vådorna av
långa akademiska studier – att utsikterna på äktenskapsmarknaden försämrades och
att de inte förbereddes för ett sunt moderskap – skulle allt färre välja läkarbanan. I
stället skulle de kunna bli barnmorskor. Erik Tretow förutspådde att barnmorskorna
dessutom skulle få högre anseende om de i framtiden rekryterades ”från de sam-
hällsklasser, som hittills skänkt oss kvinnliga läkare”.1317

Erik Tretows artikel kan karakteriseras som mycket apart. Att den ändå antogs
av en ledande facktidskrift tyder på att åsikterna trots allt mötte gehör. KLPK upp-
fattade artikeln som illvillig och ovederhäftig och sände en skriftlig protest till re-
daktionen.1318 Svenska Läkartidningen publicerade inte KLPKs skrivelse, däremot
ett redaktionellt beklagande av att delar av artikeln väckt ett ”berättigat missnöje å
flera håll.”1319 Och samtidigt infördes en förklaring av Erik Tretow, som hävdade att
det var av omsorg om kvinnor som han angrep ”kvinnosaksrörelsen”, eftersom den
hindrade ”många kvinnors äktenskapliga lycka.”1320

Kollektivt försvar…

Kvinnoorganisationerna fortsatte att bemöta såväl direkta angrepp som ovilja mot
ytterligare förändringar i jämställd riktning. Inom exempelvis KLPK och ABKF
fördes kampen enligt samma huvudlinjer som tidigare. Men motståndet bytte ka-
raktär. Efter behörighetslagens antagande hade det inte längre den tidigare officiel-
la, institutionella förankringen – istället knöts det nu huvudsakligen till individer
och individuella yttringar, som i fallet med Erik Tretows artikel. De kvinnliga lä-
karnas nya möjligheter och sanktionerade auktoritet medförde att de hade större
makt i sitt bemötande av detta motstånd. Men samtidigt tenderade motståndet också
att bli mer diffust, och därmed svårare att identifiera och bemöta. Att begränsa
kvinnors möjligheter genom att inte släppa fram dem på överordnade positioner
saknade formellt stöd och var ingen öppet erkänd strategi. Men könsdiskriminering
förekom ändå; att kvinnors meriter inte värderades lika högt som mäns var problem
som KLPK tog upp.1321

                                                            
1316

 Erik Tretow, ”Huru mota ett hotande läkarproletariat?”, Svenska Läkartidningen, 1924: 13, 312.
1317

 Ibid.
1318

 KLPK (Karolina Widerström, Ada Nilsson, Andrea Andreen-Svedberg, Alma Sundquist, Lilly
Paykull och Nanna Svartz) till redaktionen för Svenska Läkartidningen, 31/3 1924. KW: 2, RA.

1319
 ”Meddelande från redaktionen”, Svenska Läkartidningen, 1924: 14, 335.

1320
 Erik Tretow, ”Förklaring”, Svenska Läkartidningen, 1924: 14, 334.

1321
 I september 1925 diskuterade KLPK ”Fallet Muhl”, som rörde en tjänstetillsättning där en manlig

läkare hade förordnats istället för den mer meriterade Greta Muhl. Efter en viss oenighet i hur fallet
taktiskt borde hanteras, fattades beslut om att kontakta socialminister Gustav Möller ”för att slå vakt om
behörighetslagens tillämpning”. KW: 2, RA.
    Om hur den officiella betydelsen av kön med avseende på högre läkartjänster förändrades efter behö-
righetslagens införande, jfr Ulrika Nilsson & Kristina Eriksson, ”Kön och professionalisering: Om
kvinnliga och manliga läkares strategier 1900 och 2000”, Arachne 16, ed. Ingemar Nilsson (Göteborg,
2000).
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…och individuellt

De kvinnliga läkarna hade erövrat en professionell medicinsk auktoritet. Väl med-
vetna om politiska konsekvenser av särartsargument granskade de biologiserande
uttalanden om kvinnor. Andrea Andreen, den yngsta av KLPKs ursprungliga med-
lemar, excellerade i dessa granskningar: ”Ett av mina speciella argument – mitt
bidrag till diskussionen – har varit av biologisk natur. Det har roat mig att framhålla
hur svaga skäl man har för antagandet om en nedärvd skillnad mellan mäns och
kvinnors naturbeskaffenhet”, sade hon själv på 1940-talet.1322

I en tillbakablick över sitt liv skriver en åldrad Andrea Andreen att det var
missnöjet med kvinnors samhällsställning som ursprungligen hade fört in henne i
radikala kretsar. Från arbetet i KLPK för att få igenom behörighetslagen fortsatte
hon kampen med att verka för beslut om lika lön för kvinnor som för män i stats-
tjänst, och för rätt att förena moderskap och arbete. Hennes ständigt återkommande
fråga gällde den könsbaserade arbetsfördelningen och uppfattningen om könens
skilda sfärer. Med stöd i fysiologi, hormonforskning, ärftlighetslära och psykologi
hävdade hon att skillnaderna mellan individerna var större än skillnaderna mellan
könen i allt som inte gällde fortplantningen.1323

I synnerhet vände hon sig mot vad hon kallade för ”kvinnan-i-hemmet-
rörelsen”. Efter att ha konstaterat att många trodde att kvinnor ”av naturen anpas-
sats för arbete i ’hemmet’”, företog hon en raljerande undersökning av varför hem-
arbete ansågs vara särskilt lämpat för kvinnor.1324 Arbetets art kunde knappast vara
avgörande, för i sådana fall borde all industriell produktion av mat, kläder och annat
som tidigare producerats i hemmen reserveras för kvinnor. Lika problematiskt vore
det att säga att oavlönat arbete passar kvinnor, eller att allt arbete som utförs i
hemmet gör det. Alla hemarbeten kunde utföras utanför hemmet, och många av de
arbeten som var förlagda till andra lokaler kunde även utföras i hem. Slutsatsen
blev att det var ”fullständigt intetsägande” att påstå att kvinnor av naturen var äm-
nade för hemmet.1325 Att sådana påståenden ändå gjordes berodde enligt henne på att
det var lättare att få mödrar att stanna hemma hos sina barn genom att hänvisa till
en tes om att naturen har gjort kvinnan lämpad för hemarbete än genom att lagstifta
om det.1326

                                                            
1322

 Andrea Andreen, manus till föredrag, troligen daterat 22/4 1942. A 49: 10, Kvinnohistoriska
samlingarna, GUB.
    Christina Florin och Ulla Johansson har identifierat humor och satir som en av kvinnornas professio-
nella strategier vid den här tiden, något som stämmer väl med bland andra Andrea Andreens häcklande
av motståndarna. Florin & Johansson, Där de härliga lagrarna gro, 189.

1323
 Andrea Andreen, ”Kvinnorna som människor”, föredrag för SRV, Stockholm, 9/3 1967, A 49: 5;

samt ”Kvinnofrågan år 1927”, manus till föredrag; och ”Samhället behöver kvinnornas skapande insats”,
odaterat föredrag, 1930-40-tal. A 49: 10. Kvinnohistoriska samlingarna, GUB.
    När hon år 1945 föres utifrån detta likhetstänkande föreslog att alla representativa församlingar skulle
bestå av hälften kvinnor och hälften män var det snarare utifrån en tanke om likhet än utifrån en tanke
om särart. ”Det djärvaste hittills”, Hennes horisont, 17/1 1945. (A 49: 13, GUB.) Flera kvinnor var en-
gagerade i denna representationsreform, bland annat Elisabeth Tamm, som var ansvarig utgivare för en
broschyr som Sveriges radikala kvinnoförbund publicerade, Förslag till representationsreform på grun-
val av 50/50 (Katrineholm, 1944), se Levin, En radikal herrgårdsfröken, 193f.

1324
 Andrea Andreen, ”Hur ska det gå med kvinnorna?”, 34ff. Tryck som jag inte lyckats identifiera,

och därmed inte datera. A 49: 10, Kvinnohistoriska samlingarna, GUB.
1325

 Ibid., 36.
1326

 Ibid., 42f.
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*
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de kvinnliga läkarnas motståndare för-
ankrade sina argument i en abstrakt, könsspecifik kvinnlighet, konstruerad som
fysiskt och intellektuellt bräcklig. Den naturliga verksamheten för kvinnor påstods
vara att föda barn och ta hand om familj och hem. Att argumenten framfördes av
såväl enskilda läkare som universitetets företrädare samt Medicinalstyrelsen gav
dem vetenskaplig tyngd.

Det ansågs också vara väsentligt för läkare att besitta auktoritet. Auktoritet
ingick i definitionen av kompetens och kunde i sin tur definieras som en specifikt
manlig egenskap. Därmed kunde kompetensbegreppet användas till mäns fördel
och till kvinnors nackdel.

Läkaridentiteten, så som exempelvis Medicinalstyrelsen (1901, 1921) och
Uppsala universitets medicinska fakultet (1921) formulerade den, byggde i hög
grad på kontraster mellan olika slag av manlighet. Den manliga läkaren konstruera-
des dels i förhållande till manliga arbetare, hantverkare eller hospitalpatienter; och
dels i förhållande till de kvinnliga yrkeskategorier han var överordnad inom sjuk-
vården, som sjuksköterskor, biträden och barnmorskor.

När kvinnliga läkare inträde i denna hierarki rubbades ordningen. Även klass-
koder rubbades: en kvinnlig läkare skulle både behöva besitta (den manliga) över-
klassens intelligens och landsbygds- eller arbetarklasskvinnans fysik. Som
legitimerad läkare hade hon genomgått samma utbildning som de manliga kolleger-
na och det var därför inte möjligt att frånkänna henne intelligensen utan att samti-
digt förminska utbildningens svårighetsgrad. Istället var det (förutom den föregivet
bristande auktoriteten) hennes svagare konstitution som anfördes.

Därigenom kontrasterades den kvinnliga läkaren också mot andra kvinnlig-
heter. Detta kan samtidigt förstås som att läkarens kvinnlighet räddades till priset av
hennes fysiska styrka – för hur mycket kvinna kunde den kvinna anses vara som i
sin person förenade den manligt symboliskt laddade läkarprofessionen med (för
kvinnorna inom de högre klasserna) lika manligt symboliskt laddade muskler?

Man kan säga att både manliga och kvinnliga läkare valde strikt professionella
strategier. Alla läkare var – i likhet med de tunga (manliga) institutionerna Sund-
hetskollegium, Medicinalstyrelsen, Karolinska Institutet och de medicinska fakul-
teterna i Uppsala och Lund – fast övertygade om det stora värdet av en enhetlig
utbildning. Läkarlegitimationen skulle vara en kompetensgarant, vilket var grund-
läggande för professionens status. I det längsta motsatte sig dock Medicinalstyrel-
sen och Uppsala universitet lika bedömning av kompetens och rätt till tjänst.
Samtidigt hävdade de kvinnliga läkarna (liksom KI och medicinska fakulteten i
Lund) att även kompetens för tjänst borde bedömas utifrån enhetliga normer och
inte i termer av manligt kön. Med Ann Witz terminologi kan de respektive strategi-
erna benämnas könad kollektivt uteslutande stängning samt könade inneslutande
intrång.1327
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 I det längsta motsatte sig Medicinalstyrelsen och Uppsala universitet lika bedömning av kompe-
tens och rätt till tjänst.
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Post scriptum: på parnassen
År 1933 utnämnde Karolinska Institutet Karolina Widerström till medicine heders-
doktor. Tidningen Tidevarvet rapporterade att

när Sveriges första kvinnliga läkare, som ’genom ett långt livsverk visat vil-
ken betydelse kvinnan som läkare haft i vårt land’ mottog doktorsinsignierna,
blevo de applåder som åtfölja varje hatt eller kranspåsättning så våldsamma
och långvariga att doktorn hann gå ned från tribunen och intaga sin plats igen
innan de ville sluta.1328

Under de 45 år som gått sedan Karolina Widerström fått sin läkarlegitimation hade
mycket förändrats både vad gällde kvinnliga akademikers rättigheter och möjlighe-
ter och vad gällde statens, de manliga kollegornas och allmänhetens förhållande till
dem. Där Ada Nilsson vid 1890-talets början hade burit den manligt symbolladdade
studentmössan med en gest av ungdomligt trots – och enbart i väl valda miljöer –
förärades nu Karolina Widerström doktorshatten som ett bevis på uppskattningen
för hennes livsverk och pionjärarbete.

Nanna Svartz, som Andrea Andreen utnämnt till Widerströms själsliga dotter-
dotter, hade redan som student genom sitt arbete i KLPK blivit medveten om de
hinder som mötte och hade mött kvinnliga läkare (bild 78). KLPKs professionella
attityd – målsättningen att kompetens skulle gå före kön samt medvetenhet om att
detta inte alltid var fallet, eller snarare att kompetens ofta förstods som något i
grunden manligt – återspeglades senare i Nanna Svartz liv och karriär.

År 1918 hade Nanna Svartz gift sig med sin ungdomskärlek, pediatrikern Nils
Malmberg. I självbiografin Steg för steg skildrar hon hur hon hanterade sin gravi-
ditet och dotterns födelse på sommaren 1929. När hennes förordnande som första
underläkare gick ut vid årsskiftet 1928 – 29 erbjöds hon förlängning av professor
Israel Holmgren men tackade nej med motiveringen att hon behövde få tid för att
avsluta några vetenskapliga undersökningar (bild 76-78). Men den egentliga anled-
ningen, skriver hon nästan 40 år senare, var att hon inte ville ha så långa arbetsda-
gar mot slutet av graviditeten, och att hon hade ”fått den kanske något säregna idén
att låta det hela vara en privatsak i familjen.”1329 Hon arbetade ytterligare ett par
månader och gjorde sedan en studieresa till Tyskland innan hon tog ledigt.

Några dagar efter förlossningen sökte hon upp Israel Holmgren och berättade
att huvudanledningen till frånvaron hade varit graviditet. Han undrade när barnet
skulle komma:

Jag berättade att det hela redan var klart. Han gav upp ett rop. Han tyckte, att
jag föreföll väldigt kry, och han ansåg att jag så snart som möjligt skulle
börja vikariera för honom. På eftermiddagen kom det en jättebukett rosor
från honom. Jag var glad att vikariatet inte kom omedelbart.1330
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 ”Till den fria forskningens ära”, Tidevarvet, 3/6 1933.
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 Svartz, Steg för steg, 82.
1330

 Ibid., 82f.
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Bild 76-78. Nanna Svartz (1890-1986) var också medlem av KLPK. Hon blev medicine li-
centiat 1918, disputerade 1927 och blev 1937 professor i medicin vid KI – Sveriges första
kvinnliga professor i statlig tjänst. 76: privat porträtt av medicine kandidaten Svartz 1916.
77: Nanna Svartz och maken Nils Malmberg 1923, läkare även han. 78: Läkare på KI 28
februari 1925; Nanna Svartz sitter brevid professor Israel Holmgren.
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Bild 79-81. På parnassen. 79 (uppe t.v.): Karolina Widerström utnämndes till medicine he-
dersdoktor vid KI 1933. 80 (uppe t.h.): En nypromoverad Nanna Svartz 1927. 81 (nedan):
Nanna Svartz håller sin installationsföreläsning som professor 1937.
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När Nanna Svartz blev professor var hon alltså gift och hade barn (bild 81). De
kvinnliga akademikernas kamp för att få rätt att inneha högre ämbeten utan att där-
med behöva göra avkall på rätten att bilda heterosexuell familj – att kunna vara gift
och innehavare av fullmaktstjänst samtidigt – hade givit resultat. Bland medlem-
marna i KLPK var annars enbart Andrea Andreen gift och mor, och det var mellan
sina båda äktenskap som hon fick läkarlegitimation och disputerade. För de äldre
kollegorna Karolina Widerström, Ada Nilsson och Alma Sundquist skulle det ha
varit omöjligt att förena karriär med äktenskap. Om de hade gift sig i inledningssta-
diet av yrkesutövningen hade alla andra vägar än privatpraktikens varit stängda för
dem och de hade inte kunnat specialisera sig.1331

Mot bakgrund av de tidigare erfarenheterna ter sig Nanna Svartz idé om sin
graviditet som ”en privatsak i familjen” ändå inte speciellt säregen. Att hon med-
vetet separerade privat och offentligt liv kan snarare förstås som en konkret strategi
för att hantera det intrikata samspelet mellan kön, civilstånd och vetenskaplig auk-
toritet. Tre svårförenliga omständigheter, två separata världar för ett så fullödigt liv
som möjligt – se där Nanna Svartz ekvation.

                                                            
1331

 Det finns dock ingenting som tyder på att någon av dem för egen del hade önskat ingå äktenskap.
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SLUTORD:

 GYNEKOLOGINS KÖN

Gynekologi skapades som en modern medicinsk disciplin med utgångspunkt i anta-
gandet att Kvinnan var annorlunda än mannen. Både Kvinnan och den man som
gynekologer med flera relativt oreflekterat utgick från – ofta benämnd Människan
(jfr bild 21) – var fast förankrade i en specifik historisk kontext. Inom denna kon-
text var det Kvinnan som formulerades som avvikande, varför behovet av en veten-
skap om Kvinnan kunde motiveras. (Någon motsvarande vetenskap om mannen
skapades inte vid denna tid, och de människor som behandlades inom tidens antro-
pologi utgjordes av andra Andra.)

Men trots att gynekologin åtminstone inledningsvis utgav sig för att vara Ve-
tenskapen om Kvinnan så låter sig disciplinen svårligen beskrivas som ”kvinnlig”;
det vill säga 1) den utövades inte av kvinnor och 2) de värden som då förknippades
med kvinnor överensstämde inte med de som förknippades med professionalitet.
Viktiga delar av gynekologin bestod visserligen i att postulera teser kring Kvinnan
samt i att utveckla metoder för att undersöka och behandla kvinnor – men initialt
var den svenska gynekologins subjekt eller utövare alla män. Under 1800-talets
sista decennier gick gynekologins akademiska professionalisering hand i hand med
bukhålekirurgins utveckling och om något var gynekologins utövning påfallande
”manlig”. Liksom de flesta av tidens professionella miljöer präglades läkarveten-
skapen, inklusive gynekologin, av män och av homosocialitet. Professionalitet defi-
nierades i enlighet med samtida konventioner för manlighet

Den undersökta perioden kan sägas karaktäriseras av medikalisering och ve-
tenskapstilltro. Huruvida äktenskapet som institution på ett generellt plan fick en
viktigare funktion som instans för social kontroll törs jag inte uttala mig om. Där-
emot vill jag hävda att ingångna äktenskap var högst väsentliga för gynekologins
akademiska professionalisering – i synnerhet för de män som aspirerade på att bli
professorer i ämnet. Stickprov i biografier och uppslagsverk ger vid handen att en
stor majoritet av professorer vid universiteten liksom andra prominenta män inom
borgerskapet var gifta. Men de familjebaserade nätverk som bar upp dessa män fick
enligt min mening en extra dimension just för gynekologerna. Det var särdeles vik-
tigt för deras trovärdighet – moraliskt och professionellt – att kunna signalera rätt
slags sexualitet. Inte enbart heterosexualitet (om än termen är en anakronism), utan
rätt slags domestika och reproduktiva heterosexualitet. Där ett visst mått av excent-
ricitet tycks ha kunnat accepteras för exempelvis anatomer som arbetade med döda
kroppar, så krävdes något annat av gynekologer som arbetade med levande kvin-
nors mest intima kroppsdelar. (Det är värt att påminna om att motsatt förhållnings-
sätt så småningom intogs till kvinnliga akademiker, bland dem läkare: länge kunde
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enbart ogifta kvinnor inneha högre statliga ämbeten. Att som kvinna vara både pro-
fessionell och gift uppfattades inte som en sedlighetsgarant.)

Om än ej nödvändigtvis medvetet kan Anders Anderson och Otto Lindfors
sägas ha förstärkt sina positioner genom det särartsromantiska diktande som de
också ägnade sig åt. Vid sidan av diktandets funktioner som kreativt utlopp samt
moralmarkör kan det även tänkas ha fyllt funktionen av ett slags känslomässigt och
pyskologiskt relä mellan det borgerliga hemmet och det blodiga operationsbordet.

*

Ur de manliga gynekologernas perspektiv tycks de kvinnliga läkarnas inbrytning ha
uppfattats som mångdubbelt problematisk: för att de genom sin blotta existens ifrå-
gasatte särartstänkandet; för att de i samband med 1860- och 70-talets diskussioner
om utbildningsreform lanserades som särskilt lämpade för gynekologi (under sam-
ma period som denna verksamhet formerades som en kirurgiskt interventionistisk
och starkt manligt konnoterad specialitet, som bland annat attraherade militärläka-
re); samt för att de rekryterades ur de manliga läkarnas egen samhällsklass och
därmed var deras potentiella hustrur/systrar/döttrar. Dessutom bjöd de kvinnliga
gynekologerna en stark konkurrens om patienterna, som ofta tycks ha välkomnat
möjligheten att vända sig till en kvinnlig läkare. För manliga gynekologer fanns det
alltså flera starka skäl att slå vakt om sin disciplins homogenitet.

Inom ramen för gynekologins professionalisering kan man grovt urskilja
manliga gynekologer/läkares försök att tillämpa strategin könad inre gränsdragning
gentemot de kvinliga kollegorna, vilket de senare bemötte med inneslutande stäng-
ningsstrategier. Här bör åter betonas att det rör sig om två könsspecifika elitgrupper
av läkare: akademiska manliga karriärgynekologer å ena sidan samt för det mesta
privatpraktiserande och feministiskt aktiva kvinnliga (kvinno)läkare å den andra.

De kvinnliga läkarna lyckades på olika sätt att vända de argument som mot-
ståndarna använde mot dem till sin egen fördel i syfte att erövra fullständiga profes-
sionella rättigheter. Inledningsvis tog de fasta på de särartsargument och uttalanden
som gjorts i Riksdag och Sundhetskollegium om kvinnors speciella lämplighet att
verka som kvinno- och barnläkare. Senare anammade de en strategi som huvudsak-
ligen gick ut på att kompetens för innehav av tjänst borde bedömas utifrån enhetliga
normer – inte med utgångspunkt i manligt kön. Dessa strategier visade sig på sikt
vara effektiva för att formellt erhålla professionella rättigheter. För de tidigare
medlemmarna i Kvinnliga Läkares Permanenta Kommitté var det en stor händelse
när Nanna Svartz år 1937 blev professor i medicin.

*

Men Nanna Svartz utnämning till trots skulle det dock dröja länge innan kvinnliga
läkare i någon större utsträckning intog de akademiska bastionerna. Inom ämnes-
området obstetrik och gynekologi dröjde det exceptionellt länge: ända till år 1998,
då den vid Huddinge sjukhus verksamma Britt-Marie Landgren installerades som
professor.1332 Trots formella rättigheter och fullvärdigt medlemskap i läkarkåren var
                                                            

1332
 Britt-Marie Landgren, f. 1940, disputerade år 1977 vid KI på avhandlingen Studies on the pattern

of circulating steroids in the normal menstrual cycle.
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det länge svårt för kvinnor att etablera sig inom den akademiska gynekologin. Pro-
fessionaliseringsprocesser är komplexa och kön har fortsatt att vara en viktig del av
dem – både för manliga och kvinnliga läkare.1333

                                                            
1333 

Se tidigare refererad forskning kring samtida läkarutövande, samt den avhandling som Kristina
Eriksson disputerar på vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet den 21 november 2003,
Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala kvinnor: Köns- och läkarskapande symbolik, metaforik
och praktik.
    Jfr Sam Brodys lärobok Obstetrik och gynekologi, som mellan 1970 och 1993 utgavs i nio upplagor
(den sista något omarbetad) och som länge användes på de flesta svenska läkarutbildningar. Där åter-
finns vissa passager som med nästan ironisk tydlighet visar på disciplinens förantaganden om kön, bland
annat ett kort avsnitt om psykosomatiska sjukdomar. Brody skisserar en kvinnotyp som han benämner
”den expansiva kvinnan” och som har problem både med män och ”det kvinnliga”: ”Menstruation upp-
levs som något besvärande. Sexuell samlevnad, graviditet och moderskap är för somliga något obehag-
ligt eller hotfullt, för andra något förödmjukande och för en tredje grupp något förhatligt.
Konfliktberedskapen finns given genom att patienten under en yta av ambition, ärelystnad och offensiv
kampbenägenhet döljer en serie asteniska komponenter [asteni betyder svaghet]. Dessa kan ibland relate-
ras till tidigare upplevd och affektivt obearbetad kränkning, förödmjukelse, nederlag eller fruktan.”
Brody, Obstetrik och gynekologi (Stockholm, 1970), 773.
    Föga överraskande mötte denna lärobok en hel del kritik från framförallt kvinnliga läkare och studen-
ter. Se Margareta Leijon, Kristina Alexanderson, Cecilia Björkelund & Karin Schenck-Gustafsson, ”Vad
innebär det att läkarutbildningen är inriktad på sjukdomar hos män och vad blir konsekvenserna för
behandling av kvinnor?”, i Läkare Doktor Kvinna, ed. Elisabeth Hultcrantz (Lund, 1998), 105. De upp-
ger att Brodys lärobok har ”ett föråldrat synsätt på kvinnan, som endast beskrivs som maka i ett äkten-
skap, ensamstående kvinnor nämns t. ex. ej. Vidare finns tveksamma spekulationer beträffande kvinnors
psykiska och personlighetsmässiga egenskaper.”
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Epilog
När den kalifornienbaserade konstnären Judy Chicago år 1990 ville donera sin in-
ternationellt uppmärksammade och såväl rosade1334 som risade mixed media instal-
lation The Dinner Party till University of the District of Columbia så förhindrades
detta genom en aktion av konservativa medlemmar i den amerikanska kongressen.
Genom att hävda att verket var obscent och pornografiskt –”keramisk 3-D porno-
grafi” eller ”konstig sexkonst”, som ett par omdömen löd – lyckades kongressmed-
lemmar år 1991 driva igenom en proposition som innebar att universitetets statliga
anslag skulle dras in om Chicagos donation mottogs.1335 Statliga anslag är tungt
vägande argument och The Dinner Party förblev nedpackat i de lårar som hade här-
bärgerat verket alltsedan det senast visats i Melbourne, Australien år 1988. Att
folkvalda politiker smädade och attackerade ett konstverk som de aldrig hade sett
väckte emellertid viss uppmärksamhet inom den amerikanska konstvärlden och
resulterade i att ett konstmuseum vid University of California at Los Angeles börja-
de planera för en utställning. Våren och sommaren 1996 visades verket slutligen på
utställningen Sexual Politics: Judy Chicago’s ”Dinner Party” in Feminist Art His-
tory, där det placerades in i en kontext av feministisk konst från de senaste trettifem
åren.1336

Det monumentala och geometriskt renodlade The Dinner Party skapades av
Judy Chicago mellan åren 1974 till 1979, med hjälp av närmare 400 assistenter och
medarbetare.1337 Det består av ett stort bord format till en liksidig triangel, dukat
med tretton kuvert på var sida (bild 82). Chicago valde denna form för att triangelns
liksidighet symboliserar jämställdhet samtidigt som den är en gammal vulvasym-
bol; talet tretton refererar å sin sida både till antalet män närvarande vid Jesu sista
måltid och till antalet kvinnor i ett häxgille (jfr eng. witches’ coven).1338 Kuverten är

                                                            
1334

 År 1981 jämfördes The Dinner Party av kritikern David Everett med Marcel Duchamps Nude
Descending a Staircase och Pablo Picassos Guernica. Han menade att The Dinner Party var ett av det
sena 1900-talets viktigaste amerikanska konstverk eftersom det ”has been able to force a great many
viewers to consider and reconsider what art can and ought to do.” Everett citerad efter Jones, ”The ’Sex-
ual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, 87.

1335
 Laura Meyer, ”From Finish Fetish to Feminism: Judy Chicago’s Dinner Party in California Art

History”, not 2, s 72; Jones, ”The ’Sexual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, båda dessa
essäer i Sexual Politics: Judy Chicago’s Dinner Party in Feminist Art History, ed. Amelia Jones (Los
Angeles, 1996), 92f samt not 41 s 112. För mer fullständiga uppgifter refererar Jones till Lucy R. Lip-
pard, ”Uninvited Guests: How Washington Lost ’The Dinner Party’”, Art in America 79 (december
1991): 39-49; samt Anette Kubitza, ”Rereading the Readings of The Dinner Party in Europe” i Sexual
Politics: Judy Chicago's Dinner Party…, 150f, 174 (not 4).

1336
 Jfr utställningskatalogens förord av Henry T. Hopkins, chef vid UCLA at the Armand Hammer

Museum of Art and Cultural Center, s 10; samt gästkurator Amelia Jones, ”Sexual Politics: Feminist
Strategies, Feminist Conflicts, Feminist Histories”, i Sexual Politics: Judy Chicago's Dinner Party…, 23.

1337
 Se Meyer, ”From Finish Fetish to Feminism”, 68; Jones, ”The ’Sexual Politics'’ of The Dinner

Party: A Critical Context”, 106.
1338

 Meyer, ”From Finish Fetish to Feminism”, 68. Jones refererar Chicagos utsaga om att hon ville
omtolka nattvarden utifrån dem som genom historien brukat stå för matlagningen, d. v. s. kvinnorna.
Jones, ”The ’Sexual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, 108. Se även Nancy Rings
”Identifying with Judy Chicago”, 128f, i samma verk.
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vart och ett minutiöst utformade för en bemärkt kvinna i västerländsk historia,
bland de representerade återfinns Sapfo, Artemisia Gentileschi, Emily Dickinson,
Sojourner Truth, Virginia Woolf och Georgia O’Keeffe. Varje kuvert består av en
individuellt utformad och målad porslinstallrik placerad på en löpare med avancerat
broderi i tidstypisk teknik, samt med en för alla kuvert enhetlig dryckespokal, lin-
neservett och bestick. Bordet är placerat på ett skinande blankt kaklat golv med
ytterligare 999 kvinnors namn inskrivna, inalles benämns och symboliseras alltså 1
038 kvinnor från olika historiska epoker.1339 Sålunda beskrivet låter verket inte spe-
ciellt provocerande och de republikanska kongressledamöternas liknelser till por-
nografi ter sig minst sagt långsökta. Vari låg då provokationen, kanske man frågar
sig. Jo, den låg (eller ligger) framförallt i tallrikarnas formspråk.

Judy Chicago hade redan tidigare sökt efter ett ’kvinnligt’ formspråk i kon-
trast till ett mer etablerat ’manligt’ falliskt och fastnat för centraliserande komposi-
tioner, mer eller mindre abstraherade men med tydlig anknytning till både kvinnlig
anatomi och ’orgiastisk’ erfarenhet.1340 Det som kritiker har reagerat på –och här
sammanfaller anmärkningsvärt nog röster från högst skilda håll, nämligen konser-
vativa politiker med såväl mainstreamkonstkritiker som en del feminister– är tallri-
karnas vaginala formspråk (bild 83). För de konservativa representerar tallrikarna
porr och perversioner; för mainstreamkonstkritikerna representerar de kitsch (som
ju ofta förknippas med färgrannhet, lättillgänglighet, vardagliga material och
’kvinnlighet’); för feminister tangerar de känsliga frågor om essentialism, universa-
lism, rasism och heterosexism.1341 Vad Chicago vid olika tillfällen uppger sig ha

                                                                                                                                   
    År 1969 utförde den svenska konstnären Anna Sjödahl installationen Dukat bord (1969), som bestod
av ett stramt dukat bord med tio svarta kuvert och vikta servetter, formgjutna i akrylplast. Se utställ-
ningskatalog från Liljevalchs konsthall, Anna Sjödahl (Stockholm, 1999), med Paulina Sokolows upp-
sats ”Att söka ordning i kaos”, 9-16, 36; samt Sverker Sörlins, ”Faderns råmärken: Kring Anna Sjödahls
konst och vardagens högre värden”, 50, 52.

1339
 Jones, ”The ’Sexual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, 87.

1340
 Se utställningskatalogen i allmänhet, t. ex. Jones, 25-28, 95f; Meyer, 63, 66.

1341
 Jones, ”The ’Sexual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, 82-118. För kvinnor ur

minoritetsgrupper, exempelvis hispanas, svarta och/eller lesbiska kvinnor, uppfattades framförallt valet
av kvinnor som uteslutande. Anmärkningsvärt är att den enda tallrik som representerar en svart kvinna,
nämligen Sojourner Truth, också är den enda tallrik som inte är vaginalt utformad utan istället visar tre
gråtande och kämpande ansikten.
    Isabel Bomefree, som senare tog namnet Sojourner Truth (o. 1797-1883), föddes i slaveri, var slav till
fem olika ägare och födde 13 barn som alla såldes innan slaveriet år 1827 förbjöds i staten New York. Så
småningom blev hon resande predikant och en mycket eftersökt talare och förespråkare för jämlikhet och
rättvisa. President Lincoln, som hon senare fick träffa i Vita huset, var en av hennes otaliga åhörare. År
1850 publicerade hon med hjälp av Olive Gilbert sina memoarer, The Narrative of Sojourner Truth: A
Northern Slave. Det berömda talet ”Ain’t I A Woman?” höll hon vid kvinnosakskonferensen i Akron,
Ohio år 1851. För fler referenser till Sojourner Truth, se Evely Brooks Higginbotham, ”African-
American Women’s History and the Metalanguage of Race”, i Signs: Journal of Women in Culture and
Society 17 (1992), 21, 251-276; eller sök på nätet, t. ex. http://www.noho.com/sojourner/history.html
eller http://www.sojournertruth.org. Om Chicagos gestaltning av Sojourner Truth, se Jones, ”The Sexual
Politics of The Dinner Party: A Critical Context”, 100-103. Jfr Ring, ”Identifying with Judy Chicago”,
131f; Kubitza, ”Rereading the Readings of The Dinner Party in Europe”, 150f, 167 ff; samt Laura Cot-
tingham, ”Eating from the Dinner Party Plates and Other Myths, Metaphors, and Moments of Lesbian
Enunciation in Feminism and Its Art Movement”, 208-228; samtliga i Sexual Politics: Judy Chicago’s
Dinner Party.
    Samtidigt som Chicago arbetade med The Dinner Party utförde den amerikanska konstnären Mary
Kelly sitt mycket uppmärksammade Post-Partum Document, där hon i form av bl. a. diagram och före-
mål kommenterar Jacques Lacans psykoanalytiska teori om moder-barnrelationen i anknytning till hen-
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sökt gestalta, och som uttrycktes redan i den feministiskt inriktade konstutbildning
(den första i USA) som hon startade vid dåvarande Fresno State College i Kalifor-
nien 1970, fokuserade kring kvinnors kroppar och sexualitet. I den västerländska
visuella kulturen har kvinnokroppen – både genom konsthistorien och i exempelvis
reklamens bildvärld – av tradition skildrats som ett objekt för manlig åtrå i relation
till den manlige konstnären och den tilltänkte manlige betraktaren, vilket exemplifi-
eras av Courbets Världens ursprung, bland annat varit i Beys och Lacans ägo.1342

Chigago och hennes fresnogrupp tog fasta på hur kvinnors sexualitet i denna visu-
ella kultur har skildrats enligt den klassiskt dikotoma uppställningen pas-
siv/asexuell/god kvinna kontra sexuellt aktiv/farlig/syndig kvinna. De menade att så
länge kvinnors sexuella behov inte tillgodoses så skulle heller inte andra behov till-
godoses – och därför eftersträvade de mer positiva sätt att gestalta kvinnlig sexua-
litet. Deras lösning var att skapa så kallad vaginal konst.1343

År 1974, i början med arbetet på The Dinner Party, formulerade Chicago
själv sina intentioner med tallrikarnas utformning som att de utvalda historiska
kvinnorna – tidigare marginaliserade inom en maskulinistisk historieskrivning –
skulle representeras av symboliska och sexuella ’kvinnofjärilar’ med vaginor, som
samtidigt skulle likna snäckor, blommor, kött och skog; de skulle omfattas inom det
husligt domestika (genom tallrikar), serveras och vara redo att inmundigas – men de
skulle inte ligga platt på bordet utan resa sig upp, som på väg att flyga från sin be-
gränsande miljö.1344 Följande år betonade hon sin strävan att framställa ’det kvinnli-
ga’ som heligt.1345 När utställningens curator Amelia Jones beskriver tallrikarnas
formspråk och försöker artikulera Chicagos intentioner lånar hon en beskrivning
som Chicago tillsammans med kollegan Miriam Schapiro formulerat i anslutning
till Georgia O’Keeffes målningar: grundfrågeställningen rör en transformation av
det kvinnliga könet från ett säte för objektifiering till en symbol för subjektivitet
och njutning. Om man finner ett bildspråk som förmår att visualisera en ”orgiastiskt
pulserande [och]…kraftigt fokuserad känsla av klitorisnjutning” är detta möjligt,

                                                                                                                                   
nes sons födelse och utveckling fram till dess han lärde sig att skriva sitt namn. Kellys verk uppfattas
länge som det kanske främsta exemplet på ’antiessentialistisk’ feministisk konst, men även detta verk
har omvärderats de senaste åren (en vandringsutställning med Kellys Interim/Post-Partum Document IV,
VI visades för övrigt på Uppsala konstmuseum hösten 1994). Där Chicago kan ses som biologisk essen-
tialist är det möjligt att förstå Kelly som istället essentialiserande kvinnors emotionella/sociala utveck-
ling. Se Kubitza, ”Rereading the Readings of The Dinner Party in Europe”, 155, 157f; Kandel, ”Beneath
the Green Veil”, 190, 199 (not 11); och Laura Meyer, ”A Feminist Chronology 1945-95”, Sexual Poli-
tics: Judy Chicago’s Dinner Party, 244 . Se även Mary Kelly, Post-Partum Document (London, 1983);
samt utställningskatalogen Mary Kelly: Interim, Post-Partum Document IV,VI (s.l., 1994; Galleri F 15,
Uppsala Konstmuseum och Helsingfors stads konstmuseum).

1342
 Denna bildtradition kritiserades redan av första vågens feminister. Se Maria Lind, ”Pinuppa, pri-

madonna och bastard”, i Feministisk bruksanvisning, 167ff, om aktioner av sufragetter i 1910-talets
England.

1343
 Meyer, ”From Finish Fetish to Feminism”, 56. Engelskans cunt art, som den benämns av Chica-

go & co, torde på svenska närmast motsvaras av fittkonst, men i en svensk kontext har detta benämnts
vaginal konst. Denna typ av konst förekom redan före Judy Chicagos inriktning på den. Jfr ex Cotting-
ham om Tee Corinne och hennes The Cunt Colouring Book från 1975, 220f.

1344
 Judy Chicago citeras i Laura Meyer, ”From Finish Fetish to Feminism”, 66.

1345
 Ring, ”Identifying with Judy Chicago”, 130.
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menade Chicago och Schapiro, som fann att denna känsla gestaltades i Georgia
O'Keeffes verk.1346

Ytterligare en provocerande omständighet med The Dinner Party – kanske
främst för konstkritiker – var verkets publika tilltal och genomslagskraft. Samtidigt
som många kritiker var i det närmaste fientligt ställda till verket så var den publika
succén enorm. Likaså stack Judy Chicagos aktiva (”aggressiva”) och otraditionella
sätt att marknadsföra verket många i ögonen. Eftersom hon tidigt hade förutsett att
verket inte främst skulle komma att visas på gängse arenor för samtida konst så
hade hon tillsammans med konsthistorikern Diane Gelon sökt pengar för att finan-
siera projektet och därtill gjort reklam, för att nå en publik utanför den traditionella
konstvärlden.1347 Under utställningspremiären på San Francisco Museum of Modern
Art (SF MoMa) 1979 beskådades The Dinner Party av ungefär 100 000 personer
och under de två första veckorna såldes 20 000 exemplar av den inbundna utställ-
ningskatalogen. Dagligen kom cirka 1000 besökare, vilket kan jämföras med ett
besökarantal på 400 – 500 personer under museets utställningar med de amerikans-
ka modernistgiganterna Jasper Johns och Robert Rauschenberg. Utställningen lov-
prisades i museets gästböcker och Judy Chicago översköljdes med beundrarbrev
(mestadels från kvinnor) samtidigt som mängder av recensioner av icke-
professionella skribenter gav publicitet åt konstverket.1348 Samma kväll som vernis-
sagen ägde rum i San Francisco arrangerades ett 24-timmars International Dinner
Party av en av Chicagos kollegor ochtidigare elever, Suzanne Lacy. På the Interna-
tional Dinner Party samlades kvinnor runt om i världen för att uppmärksamma
kvinnliga förebilder och skicka hyllningstelegram till Judy Chicago och hennes
medarbetare. Lacy mottog telegrammen och markerade de olika middagsbjudning-
arna på en världskarta uppsatt på en av SF MoMas väggar.1349 Efter utställningen i
San Francisco kom The Dinner Party att visas (väst)världen runt under nio år. För-
utom i USA visades det i Kanada, Storbritannien, Västtyskland och Australien.1350 I
USA visades det av endast ett konstmuseum utöver SF MoMa; andra amerikanska
museer ställde med skilda förklaringar in planerade visningar. Anledningen var
enligt Jones en utbredd nervositet visavi Chicagos monumentala, populistiska och
’kitschiga’ installation.1351 Överallt där det visades tycks The Dinner Party ha attra-

                                                            
1346

 Min översättning. I original lyder citatet ”orgiastic throbbing [and]…highly focussed feeling of
clitoral sensation”. Jones, ”The ’Sexual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, 96 samt not
54 s 113. Dessa idéer var högkontroversiella bland feminister redan på 1970-talet och blev det än mer på
1980-och 90-talet, när många kvinnor –högst befogat– var rädda för biologismens konsekvenser – man
ville inte riskera att förstärka den traditionella uppfattningen av kvinnor som fångna i sin biologi, som
reducerade till vandrande reproduktionscentraler. Jfr ex Kubitza, ”Rereading the Readings of The Dinner
Party in Europe”, 159f; eller Karen Diamond, ”Helen Chadwick in memoriam”, Hjärnstorm, 1997: 59,
11.

1347
 Jones, ”The ’Sexual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, 106.

1348
 Ibid., 89, 111 (not 24).

1349
 Se Meyer, 68; samt foto av Suzanne Lacy vid världskartan i Sexual Politics: Judy Chicago’s

Dinner Party in Feminist Art History, 153.
1350

 Kubitza, ”Rereading the Readings”, 150.
1351

 Jones, ”The ’Sexual Politics’ of The Dinner Party: A Critical Context”, 106, samt not 107 s 116.
Det andra amerikanska konstmuséet var the Brooklyn Museum. Likaså visades det på konstmuséer i
Frankfurt, Calgary, Toronto och Montreal. Jfr Kubitza, ”Rereading the Readings”, 155.
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herat människor utanför konstvärlden, företrädesvis kvinnor, som tilltalades av ver-
kets idéinnehåll, skönhet och avancerade hantverk.1352

                                                            
1352

 Kubitza, ”Rereading the Readings”, 155.

Bild 82-84. Med den andra vågens feminism blev återerövringen av kvinnokroppen ett aktu-
ellt tema. 82: Den amerikanska konstnären Judy Chicagos berömda installation The Dinner
Party (1974-79) rymmer 39 dukade kuvert för historiskt bemärkta kvinnor, vart och ett med
en unik tallrik med vaginalt formspråk. 83: Detalj av Virginia Woolfs tallrik från The Dinner
Party. 84: Kvinnors hälsa omfattar bland annat rätt till självbestämmande över och känne-
dom om den egna kroppen. Med hjälp av speglar kan kvinnor utforska sig själva, vilket ex-
empelvis förespråkades i den internationellt spridda boken Våra kroppar våra jag (på
svenska 1975).
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Ytterligare en förklaring till The Dinner Partys exceptionella genomslag kan man
finna i den samtida kvinnorörelsens poängterande av frågor som gällde kroppen.
Kvinnokroppen och kvinnors kroppar ställdes i fokus i denna andra vågens kvinno-
rörelse, där dess betydelse för subjektivitet, hälsa, skönhet, njutning och aktivitet
betonades som aldrig förr.1353 År 1970/71 utkom de första av många upplagor av den
internationellt spridda ”kvinnobibeln” Our bodies, ourselves, skriven av Boston
Women’s Health Book Collective.1354 År 1975 utgavs den i delvis omarbetad svensk
upplaga som Våra kroppar våra jag: En bok om kvinnor av kvinnor.1355 I originalets
förord beskriver bostonkollektivet sin start som en avknoppning från en kvinnokon-
ferens som hållits i Boston våren 1969. Alla i bostonkollektivet hade negativa erfa-
renheter av sjukvården och framförallt av ”nedlåtande, patriarkalisk(a) och
fördömande” läkare.1356 De gemensamma erfarenheterna ledde till egna studier och
sammanställning av uppgifter om kroppen, vilket så småningom resulterade i en
kurs för kvinnor där kurshäftet utvecklades till den första versionen av Our bodies,
ourselves. Genom studierna menade bostonkollektivet att de stod bättre förberedda
att hantera konfrontationer med sjukhus, hälsovårdsnämnder, försäkringskassor och
läkare samt att de därigenom tillskansat sig makt över sina kroppar och liv. Denna
makt förstods som en potentiell källa till politisk och social förändring:

                                                            
1353

 Flera forskare undersöker för närvarande andra vågens svenska kvinnorörelse: vid Stockholms
universitet arbetar idéhistorikern Emma Isaksson med en avhandling som behandlar hur man inom den
nya kvinnorörelsen (1968-1985) uppfattade kvinnoförtryck, kvinnofrigörelse och kvinnokamp. Inom
projektet ”Att ge sig själv makt” forskar Eva Schmitz, doktorand i sociologi vid Lunds universitet, samt
Elisabeth Elgán, historiker vid Södertörns högskola, om 1970-talets kvinnorörelse. Vid litteraturveten-
skapliga institutionen vid Göteborgs universitet skriver Birgitta Johansson och Carina Köre avhandlingar
om Suzanne Ostens och Margaretha Garpes dramatik respektive bruksdikt inom organisationen ”Kvin-
nor för fred”. Lena Wiorek har publicerat uppsatsen Från kamratskap till systerskap: Om kvinnoorgani-
sationen Grupp 8:s utveckling 1968 – 1979, Idéhistoriska uppsatser nr 30 (Stockholm, 1996). Jag tackar
Emma Isaksson för dessa uppgifter.
    Se även utställningskatalogen som producerades i samband med vandringsutställningen Kärlek, makt
& systerskap: 30 år av kvinnokamp (Göteborg, 2002), ed. Lena Olson.

1354
 Jfr ex. Susan E. Cayleff, ”Self-Help and the Patent Medicine Business”, i Women, Health, and

Medicine in America: A Historical Handbook, ed. Rima D. Apple (New Brunswick, New Jersey, 1990),
324f. Cayleff anger år 1971 som tryckår för första upplagan, vilket bekräftas i den första svenska versio-
nen av boken. Enligt The Boston Women’s Health Book Collective utkom dock den allra första versio-
nen av Our bodies, ourselves –ett litet kurshäfte– redan år 1970, medan den utökade bestsellerversionen
kom 1973. Fortfarande utkommer Our bodies, ourselves i nya upplagor, den senaste engelska kom 1998,
den senaste spanska år 2000. Totalt har den översatts till 19 språk, varav senast till armeniska, bulgariska
och serbiska. För närvarande översätts den till tibetanska av nunnor i Indien. Se webbplatsen
http://www.ourbodiesourselves.org.

1355
 Anmärkningsvärt med den svenska utgåvan (som kom på Gidlunds förlag) är att kapitlet ”Våld-

täkt och självförsvar” är helt uteslutet med motivering att Sverige och USA tycks skilja sig åt på den
punkten: ”Mot bakgrund av de siffror över våldtäkt som författarna lämnar, förstår vi att de rekommen-
derar de amerikanska kvinnorna att ’beväpna’ sig mot männen. Vi kände själva inte igen den situation de
beskrev”, skriver den svenska redaktionen i sitt förord. Våldtäkt tycks alltså inte ha uppfattats som någon
akut fråga i Sverige år 1975, åtminstone inte av de icke namngivna personerna i denna redaktion. En
andra svensk utgåva, med ett nyskrivet efterord av sjuksköterskan och familjerådgivaren Linda Pucci,
kom 1980. Angående den amerikanska utgåvans kapitel om våldtäkt vidhåller Pucci att denna problema-
tik är för kulturellt specifik för att överflyttas till ett svenskt sammanhang. Men, tillägger Pucci, ”Sedan
dess har emellertid våldtäktsfrågan blivit mera aktuell i Sverige. Det började med Maria Pia Boëthius’
[sic] bok Skylla sig själv (Liber 1976). Senare har våldtäkter och allt som hör samman därmed diskute-
rats i boken Våldtäktskliniken av Eva Hedlund, Birgitta Lundmark och Gunilla Lundmark (Prisma
1979).” Se Våra kroppar våra jag: En bok om kvinnor av kvinnor (2:a uppl., s.l., 1980), 239.

1356
 Våra kroppar våra jag: En bok om kvinnor av kvinnor (s.l., 1975), 13.
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Våra kroppar är ju de fysiska baserna från vilka vi rör oss ut mot världen;
okunnighet, osäkerhet – det värsta av allt, blygsel – över våra fysiska jag gör
oss främmande för oss själva och hindrar oss från att bli de hela människor
som vi kan vara. Föreställ er en kvinna som försöker arbeta och stå i ett jäm-
likt och gott förhållande till andra människor – när hon samtidigt känner sig
fysiskt svag därför att hon aldrig har försökt vara stark; när hon förslösar sin
energi på att försöka ändra sitt ansikte, sin figur, sitt hår, sin lukt för att an-
passa sig till något ideal som har uppställts av veckotidningar, film och TV;
när hon känner sig förvirrad och skamsen över det menstruationsblod som
varje månad sipprar fram från någon dunkel plats i hennes kropp; när proces-
serna inne i hennes kropp är ett mysterium för henne och bara ger henne be-
svär när de gör sig påminta (en oplanerad graviditet, eller en
livmodercancer); när hon varken förstår eller njuter av sex och koncentrerar
sina sexuella drifter på ouppnåeliga romantiska fantasier, förvränger och
missbrukar sin potentiella energi därför att hon har uppfostrats att förneka
den. Genom att lära oss förstå, acceptera och ta ansvar för våra fysiska jag
befrias vi från en del av dessa aktiviteter och drömmar, och kan börja använ-
da vår upplagrade energi.1357

Bostonkollektivet menade att man genom förståelse och acceptans av sitt kroppsli-
ga jag kunde bli starkare, mer självsäker och helare som människa och därmed
uppnå bättre relationer till vänner och kärlekspartners. I förståelsen och accepteran-
det av sitt fysiska jag ingick att lära känna och acceptera den egna kroppen. Efter-
som kvinnor sällan hade namn för intima kroppsdelar, och eftersom
kroppsfunktioner relaterade till sex och fortplantning visade sig svåra att diskutera
kom dessa frågor upp på agendan.1358 Många kvinnor hade aldrig sett sina egna
könsorgan, varför man började att använda speglar. I Våra kroppar våra jag finns
en pedagogisk bild av en naken kvinna som lutar sig över en spegel (bild 84). Bild-
texten lyder ”Du kan sitta på huk över en stor spegel eller sitta på golvet med benen
isär och använda en fickspegel. Se till att du har bra ljus och tillräckligt mycket tid
och avskildhet så att du kan slappna av. Det här är verkligen undervisning om din
kropp!”1359 Så åstadkommer vi ”ett betydelsefullt steg från att avsky oss själva till att
tycka om oss själva”, menade bostonkollektivet.1360

Dessa tankar vann gehör och ledde bland annat till bildande av så kallade
självundersökningsgrupper. Syftet var att kvinnor skulle undersöka sig själva med
hjälp av speglar och eventuellt speculum.1361 Att det fanns en koppling mellan dessa
självundersökningar och den samtida feministiska konstens utforskande av en vagi-

                                                            
1357

 Ibid., 15 (cit.), 26f.
    Jfr Leslie J. Reagan, When Abortion Was a Crime: Women, Medicine, and Law in the United States,
1867-1973 (Berkeley & Los Angeles & London, 1997), se avsnittet ”Feminism and Resistance at the
Grassroots”, 222-234, spec. 226.

1358
 Våra kroppar våra jag, (1975), 25ff.

1359
 Ibid., 27.

1360
 Ibid., 27; 25-36. Kapitel 2 bär rubriken ”Fortplantningens och sexualitetens anatomi och fysiolo-

gi”; kapitel 3 ”Sexualitet”.
1361

 Kubitza, ”Rereading the Readings”, 160; samtal med konstvetaren Barbro Werkmäster, en av
Grupp 8:s grundare och tillsammans med Maud Hägg författare till debattböckerna Frihet jämlikhet
systerskap: En handbok för kvinnor (1971) samt Kvinnor och sex (1973). Dessa debattböcker användes
som kursböcker i Grupp 8:s studiecirklar, jfr Ulrika Knutson, ”Det fanns en vilja att överskrida uppfost-
ran, utbildning, klass, ras och sexualitet som skulle förbluffa vår tids debattörer”, i Kärlek, makt & sys-
terskap: 30 år av kvinnokamp (Göteborg, 2002), ed. Lena Olson, 45.
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nal estetik förefaller uppenbart. I Judy Chicagos konst, där The Dinner Party är det
mest storslagna exemplet, är de vaginala, mandorlaliknande formerna oftast abstra-
herade och blomsterliknande. Andra konstnärer arbetade betydligt mer realistiskt,
exempelvis Tee A. Corinne.1362

Även i svensk konst fanns liknande feministiska strömningar,1363 bland annat
anordnade Grupp 8 år 1972 kvinnoutställningen Ideal och verklighet på Moderna
museet.1364 Ett konstverk som de flesta konstintresserade känner till är Monica Sjöös
internationellt uppmärksammade oljemålning God giving birth från 1968.1365 Andra
verk behandlade kvinnors situation som exempelvis mödrar eller städerskor, som
Anna Sjödahls oljemålning Vår i Hallonbergen (1972);1366 Lena Cronqvists mål-
ningar från tiden efter sonens födelse, då hon drabbades av en förlossningspsy-
kos;1367 eller Gunwor Nordströms gobeläng Städerskan (1975).1368 Kanske kan
städerskebilderna i sin tur kopplas samman med den rapportbok eller bildningsro-
man som slog ned som en bomb i det litterära Sverige år 1970, Maja Ekelöfs Rap-
port från en skurhink.1369 Men också det tema som man skulle kunna kalla projekt ta

                                                            
1362

 Judy Chicago arbetade dock i flera tekniker, även verk som Red Flag (1971) – fotografi i närbild
av ett sköte och en hand som drar ut en blodig tampong – eller installationen Menstruation Bathroom
(1972) väckte uppmärksamhet. Den öppet lesbiska konstnären Tee A. Corinne publicerade år 1975 sin
Cunt Colouring Book, en färgläggningsbok som i förordet sades avbilda ”real women’s cunts”, där
konstnären använt vänner som modeller. Boken kom ut i flera upplagor och sålde bra, men eftersom
titeln fick mycket kritik ändrade Corinne den i 1981 års upplaga till Labiaflowers, vilket dock ledde till
att försäljningssiffrorna dalade, och i senare upplagor återtogs titeln Cunt Colouring Book. Se Cottin-
ham, 220f samt not 21 s 228. För andra verk av Chicago m. fl., se utställningskatalogen Sexual Politics:
Judy Chicago’s Dinner Party in Feminist Art History.

1363
 Mitt varmaste tack till mångkunniga Barbro Werkmäster för generösa referenser och intressanta

samtal, liksom för den B-kurs i ”Kvinnor, konst och skapande” som hon – bland annat – gav vid konst-
vetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet under sent 1980- och tidigt 1990-tal.

1364
 Bengt Olvång, Våga se! Svensk konst 1945-1980 (s.l., 1983), 260ff, 264.

1365
 God giving birth finns återgiven i Bengt Olvångs Våga se! Svensk konst 1945-1980 (s.l., 1983),

267.
1366

 Se utställningskatalog från Liljevalchs konsthall, Anna Sjödahl (Stockholm, 1999).
1367

 Se t. ex. Lena Cronqvists målningar Madonna (1969), Madonna i soffan (1969) eller Madonna
och skåp (1971) i Liljevalchs konsthallsutställningskatalog Lena Cronqvist: Målningar 1964-1994
(Stockholm, 1994). En av de avslutande målningarna ur denna serie, Upplevelserna målas över (1971)
återges i Olvång, plansch XVI. Se Gittan Jönsson, ”Nyväckta ställde vi oss dom där svåra frågorna:
Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer i historien?”, i Kärlek, makt & systerskap: 30
år av kvinnokamp (Göteborg, 2002), ed. Lena Olson, 52f; Olvång, 282, 284.
    Livskamraten Göran Tunström har beskrivit Cronqvists verksamhet både i ”utomhusvärlden” och
”inomhusvärlden”; om ”inomhusvärlden” skriver han att där är det ”långt mellan leenden, förtroligheter
och välkomnanden hos de varelser som, klaustrofobiskt rör sig i dess celler. Lena har under årens lopp
företagit en plågsam resa genom de existentiella glasväggar som ingen passerar utan att få skärsår. Via
bilder av barnafödande, sjukdomar, dödsbäddar, via uppseendeväckande nerslag i våra psykiska utmar-
ker, har hon baklänges sökt sig allt längre neråt i åren för att om möjligt finna en glänta där allt ska för-
klaras. Behagliga? Sällan? Enbart dekorativa? Aldrig. Personliga, ja. Men aldrig privata hennes
ansträngningar att kartlägga livsvillkoren. Finns det en sådan glänta?” Göran Tunström i ett förord till
Lokstallet konsthalls utställningskatalog Årets konstnär: Lena Cronqvist (Strömstad, 2000).

1368
 Återgiven i Olvång, Våga se! 190.

1369
 Med Rapport från en skurhink vann Maja Ekelöf år 1970 Rabén & Sjögrens romanpristävling om

bästa politiska roman. Litteraturvetaren Annika Olsson konstaterar i sin avhandling Att ge den andra
sidan röst: Rapportboken i Sverige 1960 – 1980 (Uppsala, 2002) att såväl Ekelöfs person – ensamståen-
de fembarnsmor och städerska från Karlskoga i Värmland, med sex års folkskola som enda utbildning –
som bok väckte enorm uppmärksamhet i samtiden. Bokens första upplaga på 7 000 exemplar sålde slut
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tillbaka kvinnokroppen fanns representerat i Sverige. Eva Klassons utforskande
fotografier av den egna kroppen är så närgångna att de närmast ter sig abstrakta,
som ett slags kroppens abstraherade landskap. År 1977 återgavs ett par av dem i
konsttidskriften Paletten (bild 86).1370 På fotoutställningen Tusen och en bild visade
Moderna museet bland annat fyra verk där den amerikanska fotografen Melissa
Shook utgår från sin egen kropp och vardag;1371 och redan år 1976 hade konstintres-
serade svenskar kunnat se Beth Laurin förevisande två stora vaginala teckningar i
Paletten (bild 85). Bildtexten löd: ”Mina två senaste blyertsteckningar, där mina
egna, innersta upplevelser – givetvis – är lika med ett politiskt ställningstagande,
som givetvis påverkar formen i bilderna. Den vänstra heter ’Trycket ska minska’
och den högra ’Jag lyfter…’”1372

Bild 85. Också i Sverige utforskade kvinnliga konstnärer den egna kroppen. Beth Laurin med
två vaginala teckningar (ur Paletten, 1976).

                                                                                                                                   
på några timmar; enbart under utgivningsåret kom den ut i sex upplagor och sålde i 35 000 exemplar. Se
Olsson, 221-260, spec. 221f.

1370
 Se reproduktioner samt Viveca Bossons essä om Klasson, ”Den tredje vinkeln”, i Paletten 1977:

2, 24f.
1371

 Se Moderna museets/Fotografiska museets utställningskatalog Tusen och en bild (Stockholm,
1978), 125. Shooks verk är utan titlar, daterade ”Dec. 1 1972, March 17 1973, May 4 1973, May 30
1973”. Gåva 1977 av Melissa Shook.

1372
 Beth Laurin, ”Inlägg: Konstkritik – för dem som inte vill se?”, i Paletten, 1976, 3: 26. Foto av

Arne Ogenborg. Tidigare hade Laurin ställt ut skulpturer och teckningar på Café Mejan 1974, se Olvång,
178, 180, 360.
    Om den problematiska kombinationen av kvinnligt kön, kropp, (hetero)sexualitet och intellekt inom
akademin på 1970-talet, se Karin Widerberg, ”Kunskapens kön – ett generationsperspektiv” i Kvinnove-
tenskaplig tidskrift, 2001: 1, 7ff, 10f.



378

Bild 86. Eva Klassons närgångna fotografier ter sig nära på abstrakta (ur Paletten, 1977).

*
Flera konstvetare har påtalat förändringar i feministiska konstnärers förhållande till
och representation av kvinnokroppen under de senaste decennierna. Det tycks fin-
nas en grundläggande samstämmighet i att karaktärisera 1970-talet som dominerat
av strävan att återerövra både kvinnokroppen och den sexuella njutningen, följt av
en omvändning på 1980-talet där man undvek att gestalta kvinnokroppen eftersom
representation av den uppfattades som alltför behäftad med sexistisk objektifiering.
Många valde då att istället fokusera på kritik av ’den manliga blicken’ och mäns
njutning.1373 På 1990-talet blev kvinnokroppen och kvinnors sexualitet åter ett aktu-
ellt tema, om än med andra förtecken än under 1970-talet.1374 Amelia Jones finner
det typiskt för 90-talets feministiska konst – och det tycks framförallt vara den ame-
rikanska konstscenen hon talar om – att utmana konventionella romantiska före-
ställningar om kvinnlig erotik och kvinnligt begär samt att eftersträva att vidga
förståelsen av det erotiska bortom dualistiska subjekt/objektrelationer.1375 Susan

                                                            
1373

 Se t. ex. Jones, ”Sexual Politics: Feminist Strategies, Feminist Conflicts, Feminist Histories”, 32;
eller Diamond, ”Helen Chadwick in memoriam”, Hjärnstorm, 1997: 59, 11.

1374
 Kubitza, ”Rereading the Readings”, 160. Kubitza citerar den lesbiska konstnären Zoe Leonard,

som apropå 80-talets strategier sade att ”I’m not interested in remaining trapped forever in a critique of
the male gaze. I have my own gaze to think about.” Ibid.

1375
 Jones, ”Sexual Politics”, 33.
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Kandel urskiljer två huvudinriktningar i hur feministiskt orienterade 1990-
talskonstnärer representerar kvinnokroppen: den ena genom att kringgå kroppens
fetischartade yttre för att istället arbeta med dess inre, som exempelvis blod eller
exkrement; den andra genom att arbeta med kroppens yttre referenter eller ”svår-
gripbara dubbelgångare”, fetischliknande surrogat som tomma men kulturellt och
symboliskt laddade klädesplagg, exempelvis klänningar eller morgonrockar.1376

Den brittiska konstnären Helen Chadwick (1953-1996) kan sägas ha omfattat
båda dessa riktningar. Chadwick gick mot strömmen då hon under 1980-talet fort-
satte att arbeta med kroppen.1377 I en intervju år 1994 med anledning av den kritik
hon mötte för exempelvis verket The Oval Court (1986) formulerar Chadwick sina
kreativa syften i följande ordalag:

I was trying to open up a territory for desire, how to depict desire and physi-
cal sensation and pleasure. And given that one’s experience of that is through
the body, it seemed that the body was central to the project. And I was aware
of the wing of feminism which I have perhaps unkindly called Stalinist, that
was advocating [that] absolutely no representation of the female body was
possible. And the idea of a denial of one’s body as a no-go area to explore
themes of sexuality and desire seemed so tortuous that, although I could
sympathise with the theoretical position, again it just didn't square with my
own needs, the choices that I wanted to make. I felt it might just be possible,
admittedly a tightrope act, to make images of the body that would somehow
circumnavigate that so-called male gaze. /---/But I felt that there was cer-
tainly a generation, of not just women but also men, questioning that kind of
iconography of woman as the object, and I wanted to open up a space for the
woman as the subject of feeling.1378

Även på 1990-talet är alltså frågor om kvinnokroppen, kvinnlig subjektivitet och
njutning högaktuella inom både feministisk konst och teoribildning, liksom inom
queerteori.

Problematiken kring kvinnokroppen har flutit som en kontinuerlig underström
genom alla kvinnorörelsens och feminismernas skiftande vågor, om än med skif-
tande riktningar och intensitet. I den första vågens feminism under sent 1800-tal
och tidigt 1900-tal var frågor som rörde kvinnors medborgerliga rättigheter och
hälsa centrala. Om man i relation till frågor om kvinnohälsa kan kalla den första
vågens feminism för projekt befria kvinnokroppen, så skulle den andra vågens mot-
svarighet exempelvis kunna kallas projekt återerövra kvinnokroppen (eller möjli-
gen projekt avkolonialisera den mörka kontinenten!, för att parafrasera både Freud
och Johannisson).

                                                            
1376

 Kandel, ”Beneath the Green Veil”, 196. Om svensk feministisk konst under sent 1980-tal, se
Lind, ”Pinuppa, primadonna och bastard”, 173ff.

1377
 Jfr Marina Warner, ”In Extremis: Helen Chadwick & the Wound of Difference”, i Portfolio Gal-

lery’s och Kunsthallen Brandts Klædefabriks postuma utställningskatalog Stilled Lives: Helen Chadwick
(Edinburgh, 1996). Katalogen saknar paginering.

1378
 Helen Chadwick i intervju med Mark Haworth-Booth (1994) för the National Sound Archive’s

projekt The Oral History of British Photography, delar av den utskrivna intervjun återges i Portfolio
Gallery’s och Kunsthallen Brandts Klædefabriks postuma utställningskatalog Stilled Lives: Helen
Chadwick (Edinburgh, 1996). Katalogen, där även The Oval Court återges, saknar paginering. För fler
bilder samt en mer utförlig diskussion av detta verk, se Marina Warner, ”In the Garden of Delights”, i
Helen Chadwick, Enfleshings (New York, 1989), 39-64.
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Under 1970-talet började Sverige åter att få flera specialiserade kvinnliga gy-
nekologer (innan dess hade Miriam Furuhjelm, som disputerat i endokrinologi år
1940 och blev docent i obstetrik och gynekologi vid KI år 1948, varit ensam kvinna
om sin specialitet ända tills Hjördis Robbe-Axelsson år 1959 disputerade i obstetrik
och gynekologi vid KS samt därefter erhöll en docentur vid KI). Det var dock inte
längre läkarna som stod längst fram på kvinnorörelsens barrikader. I den nya rörel-
sen för kvinnohälsa, som genom den spridning som bostonkollektivets Våra krop-
par, våra jag fick hade USA som ett slags epicentrum, kritiserades skolmedicinen
ofta hårt. Istället betonades självhjälp och rätten till den egna kroppen, det vill säga
rätten att kunna säga både ja och nej till såväl sex som till (o)önskade gravidite-
ter.1379 År 1975 antogs den nya abortlag i Sverige enligt vilken kvinnor fick rätt att
själva fasta beslut om abort fram till 18:e veckan.1380

Under de senaste tiotalet år har man ibland talat om den tredje vågens femi-
nism, en våg som främst kännetecknas av att inte bestå av en utan av många femi-
nismer. I det tilltagande mångfaldigandet av förhållningssätt och positioner –
utifrån frågor om exempelvis etnicitet, sexuell orientering eller klass – ingår teore-
tiskt (och akademiskt) inriktade feminismer, som inte nödvändigtvis har något när-
mare samröre med de mer aktivistinriktade feminismerna. Emellanåt har denna
mångfald beskyllts för splittring, och de mer abstrakta teorierna har anklagats för att
slå mynt av feminismen i syfte att bygga akademiska karriärer. I likhet med många
andra anser emellertid jag att denna mångfald tvärtom är en rikedom. Jag menar att
de kritiska röster som under 1980-talet (från både teoretiskt och aktivistiskt håll)
höjdes mot den andra vågens vilja till enhet – och därmed följande komplicerade
förhållande till skillnader – nu bär frukt. Medan problem och frågeställningar från
de två tidigare vågorna ännu kvarstår – samtidigt som nya har tillkommit – har
forskare som är verksamma inom det vida fältet kvinno-, genus- och könsforskning
fått allt mer precisa analysredskap. Inte minst har detta skett tack vare tillkomsten
av nyare teoretiska fält som sexualitetsforskning och/eller queerforskning.1381 Idag
benämns de senare – eller åtminstone queerforskningen – ofta med olika bokstavs-

                                                            
1379

 Jfr Reagan, When Abortion Was a Crime, se t. ex. avsnittet ”Feminism and Resistance at the
Grassroots”, 222-234.

    Om den nya våg av självhjälpslitteratur som startades med Our Bodies, Ourselves, se Cayleff, 324ff.
Om den tidiga abortfrågan i Sverige, se t. ex. Elgán, Genus och politik; samt utställningskatalogen Kär-
lek, makt & systerskap, 76.
    Enligt idéhistorikern Emma Isaksson eftersträvade den nya svenska kvinnorörelsen frigörelse och ett
helt nytt samhälle utan någon form av förtryck. Isaksson delar in de viktigaste konkreta frågorna som
kvinnorörelsen drev i två kategorier: de som hade med förvärvsarbete att göra, till exempel kvinnors rätt
till förvärvsarbete på samma villkor som män, daghemsplatser till alla barn, ökad kollektiv service och
bättre planerat boende; samt de som hade med rätten till den egna kroppen att göra, till exempel fri abort,
smärtfri förlossning, mer forskningspengar till säkrare preventivmedel och arbete mot förnedring av
kvinnokroppen i reklam och pronografi. Enligt Isaksson växte intresset för kroppslighet och sexualitet
mot slutet av 1970-talet, vilket hon kopplar samman med den sexualbrottsutredning som presenterades
1976, dessförinnan dominerade de arbetsrelaterade frågorna. Se Emma Isakssons kommande avhandling.

1381
 Om dessa begrepp samt fält, se t. ex. Pia Laskar, ”Ett ord från vår ämnesredaktör: Kön, sexualitet

och makt”; samt Eva Borgström, ”Queerstudier i USA – och i Sverige?”, båda i Kvinnovetenskaplig
tidskrifts temanummer ”Sex och kön”, 1998:1, 1-7; samt 8-22. Se även lambda nordicas temanummer
”Queer Theory”, 1996: 3-4; Rosenberg, Queerfeministisk agenda; samt lambda nordicas två temanum-
mer baserade på föredrag hållna vid konferensen Farväl heteronormativitet 23-25 maj 2002, ”Farväl
heteronormativitet I”, 2002: 3-4; samt ”Farväl heteronormativitet II”, 2003: 1-2. Om bakgrunden till
konferensen, se Tiina Rosenberg, ”Varför heteronormativitet?”, lambda nordica, 2002: 3-4, 6-9.
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kombinationer, exempelvis lgbtq, som står för lesbiska, gay, bi, trans och queer,
vilka beroende på sammanhang kan gälla tillsammans med suffixen ”-personer”
likväl som ”-studier”. Vad som kanske inte direkt framgår av dessa bokstavskombi-
nationer är fältets omfattande problematisering av en tidigare i hög grad oproble-
matiserad heterosexuell norm, den så kallade heteronormativiteten.1382 Om jag
skulle försöka mig på att benämna den tredje vågens feminism skulle jag ta fasta på
dessa nyare teoretiska landvinningar, med dess uppluckrande av gränser, och kalla
den för projekt gränsöverskridande.1383

I bildkonsten innebär detta gränsöverskridande bland annat lek med dubbelty-
digheter och ambivalens. Exempelvis skulle Helen Chadwicks konst idé- och inne-
hållsmässigt kunna sägas rymma drag från både feministisk teori och queerteori.
Merparten av Chadwicks verk relaterar till någon aspekt av kroppen, oavsett om det
handlade om att med kopiator avbilda sig själv som vanitasmotiv; att skapa Viral
Landscapes medelst dubbelexponering av blodplättar och landskap; att som i Un-
natural Selection arbeta med ägg från IVF-procedurer (provrörsbefruktning); eller
med preparat från medicinhistoriska samlingar som i The Cameos. Chadwick, som
fascinerades av såväl Hunterian Museums glasburkar med embryon och missbild-
ningar, som av den franska hermafroditen Herculine Barbins levnadsöde, var över-
tygad om att människor i grunden är bisexuella. När hon i sitt skapande gestaltade
(sexuell) njutning var det, som bland andra Marina Warner konstaterat, ofta genom
att radera eller på andra sätt överskrida det genitalt könsspecifika. I verk som
Trophies eller Glossolalia (båda från 1993) kombinerade hon penisliknande och
vaginala former – ’manligt’ och ’kvinnligt’ – till helheter som samtidigt är både
frånstötande och tilldragande.1384 Också serien Bad Blooms Wreath to Pleasure
(1994) rymmer tvetydiga blom- och genitalliknande hybrider.1385 I exempelvis Bad
Blooms... # 12 är formspråket genitalt, men som betraktare är man ändå inte säker
på vad man ser – en utropsteckenformad vagina, en vagina med anus under eller
dito penis; penis och testiklar; en vagina med klitoris… eller möjligen något helt
annat (bild 87).
                                                            

1382
 I maj år 2002 arrangerade institutionerna för genusvetenskap och socialt arbete vid Göteborgs

universitet tillsammans med Sveriges Förenade Gaystudenter, Benny Henrikssons Minnesbiblioteks
Nätverk och Nationella sekretariatet för genusforskning konferensen Farväl heteronormativitet, med
underrubriken Omförhandlat genus: forskning om Lesbiska, Gay, Bi, Trans och Queer utmanar samhäl-
lets heteronormativitet. I arrangörernas inbjudan formuleras konferensens syfte i följande ordalag: “Inom
den nordiska forskning som problematiserar heteronormativitet har nya beteckningar börjat dyka upp.
Men vad innebär det nya? Har det i grunden skett några perspektivskiften? Vilka i så fall? Konferensen
inbjuder alla intresserade att presentera sin forskning, bland annat för att genomlysa den begreppsplura-
lism som råder. Vad innebär till exempel queer-feminism, LGBTQ och bi-studier?” Inbjudan utlagd på
nätet (020502) på adressen http://www.genus.gu.se/lgbtq/cfp.htm.

1383
 För en diskussion kring kropp, kön, sexualitet och (föregivet) gränsöverskridande i en internet-

kontext, se Jenny Sundéns avhandling Material Virtualities: Approaching Online Textual Embodiment
(Linköping, 2002).

1384
 Jfr Warner, ”In Extremis”; Louisa Buck, ”Unnatural Selection”; samt David Alan Mellor, ”The

Cameos”, samtliga essäer i Stilled Lives. Om Herculine Barbin, se de av Michel Foucault år 1980 utgiv-
na memoarerna; samt Sara Danius , ”Själen är kroppens fängelse: om den vanskliga distinktionen mellan
kön och genus”, i Feministisk bruksanvisning.

1385
 Jfr Warner, ”In Extremis”; Karen Diamond, ”Helen Chadwick in memoriam”, Hjärnstorm, 1997:

59, 10, 14; Håkan Nilssons recension ”Helen Chadwick: Norrköpings Konstmuseum”, i Material: Jour-
nal of Contemporary Art, 1996: 28, 12; eller utställningskatalogen effluvia (Essen, Barcelona & London,
1994).
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Bild 87. Kroppen, sexualiteten och fortplantningen var centrala teman i den engelska konst-
nären Helen Chadwicks (1953-1996) verk under 1980-90-talen. Bad Blooms Wreath to Plea-
sure # 12 (1994) har ett tvetydigt genitalt formspråk.

Liknande tvetydigheter ryms också i Chadwicks starkt konceptbetonade
skulpturserie Piss flowers (bild 88). När hon vid ett tillfälle skulle skriva något om
dessa skulpturer blev det en dikt med namnet Piss Posy. Den illustrerar en sorts
feministiskt tredje vågens förhållningssätt inom konsten, med paralleller till queer-
teorins förkärlek för det gränsöverskridande och ambivalenta, liksom för det lek-
fulla och humoristiska. Piss Posy (och Kampen om Kvinnan) slutar inte med Alice i
Underlandet – men kanske med ett Linnés Underland, där dikotomierna ställts på
huvudet och heteropolariseringens processer långsamt saktar ned –

[---]
Linnaeus what would you say,
how define such wanton play?

vaginal towers
with male skirt,

gender bending water sport?
each the other’s measure wear

bared inside-up
contrairiewise,

as if a chromosome could dare
to host such inverse pleasures, squared

Come sit on me, my mandrill’s arse
cast priapic,
former fold,

suck my penis envy farce
like old Venus de Lespugue1386

                                                            
1386

 Helen Chadwicks Piss Posy citerad efter Haworth-Booths intervju med Chadwick publicerad i
Stilled Lives (intervjun och dikten återges längst bak, före biografin och bibliografin). Diktens ordlek är
närmast oöversättbar, men det bör kanske påpekas att ”water sport” här inte avser bad och simning, utan
snarare sexuella aktiviteter med anknytning till hur de starkt konceptuellt betonade skulpturerna skapats
– d.v.s. som avgjutningar av de fördjupningar som uppstått i särskilt preparerad snö där Helen Chadwick
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Bild 88. Helen Chadwick poserar med tre skulpurer ur serien Piss Flowers (1993) – dikten
Piss Posy skrevs till dessa skulpturer.

                                                                                                                                   
och partnern David Notarius urinerat: Chadwicks urin åstadkom skulpturernas falliska ståndare, Notarius
de mer blygdläppsliknande blombladen. ”Mandrill” är ett slags babian; medan ”priapic” på svenska
torde heta ”priapisk” och syftar på Priapos och den vilt orgiastiska kulten kring denna groteska antika
gud, son till Afrodite och Dionysos och försedd med en gigantisk röd penis (i Rom uppfattades priapus-
bilderna senare som komiska och lär enligt Alf Henrikssons Hexikon som lexikon ha använts som fågel-
skrämmor); ”Venus de Lespugue”, slutligen, är en snidad kvinno-/fruktbarhetsfigurin i elfenben, c:a 20
000 – 28 000 år gammal, funnen i Lespugue i franska Pyrenéerna år 1922.
    Om skapelsen av Piss Flowers, se även Warner, ”In Extremis”; Marjorie Allthorpe-Guyton, ”A pur-
pose in liquidity”, i utställningskatalogen effluvia.
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Appendix

Bilaga 1
Professurer och professorer i obstetrik och gynekologi

STOCKHOLM

1861 antog Karolinska Institutet nya stadgar, som bland annat angav att professorn i
obstetrik även skulle undervisa i gynekologi. 1864 inrättades en professur i obste-
trik och gynekologi, den första i Sverige. Professuren var förenad med direktörskap
för Allmänna barnbördshuset.

Vid sidan av den ordinarie professuren förekom t. o. m. 1908 även så kallade
extra ordinarie (e. o.) professurer, underställda den ordinarie professorn. De e. o.
professorerna innehade direktörskap för samt var överläkare vid de obstetriska och
gynekologiska klinikerna vid Serafimerlasarettet och Sabbatsbergs sjukhus. Dessa
kliniker öppnades 1878 respektive 1879.

*
Anderson, Anders (1822-1892), professor vid Karolinska Institutet 1864 – 1887.

Direktör för Allmänna barnbördshuset 1864 – 1887.
Studier: fil. kand. samt fil. mag. vid Lunds universitet 1844.
Med. lic. 1855, med. dr. 1863 vid Lunds universitet.

Netzel, Wilhelm (1834-1914), professor vid Karolinska Institutet 1887 – 1899; dess-
förinnan e. o. professor 1878.
Direktör för Allmänna barnbördshuset 1887 – 1899.
Studier: med. lic. 1861, med dr. 1865 vid Uppsala universitet.

Westermark, Frans (1853-1941), professor vid Karolinska Institutet 1902 – 1918;
dessförinnan t. f. professor 1900.
Direktör för Allmänna barnbördshuset 1902 – 1918.
Studier: med. lic. 1883 vid Karolinska Institutet, med. dr. 1887 vid Uppsala
universitet.

Salin, Mauritz (1851-1927), professor vid Karolinska Institutet 1909 – 1915; dess-
förinnan e. o. professor1888. Blev ordinarie professor i samband med att de e.
o. professurerna drogs in.
Studier: med. kand. vid Uppsala universitet 1873, med. lic. 1876 vid Karo-
linska Institutet, med. dr 1878 vid Uppsala universitet.

Forssner, Hjalmar (1873-1930), professor vid Karolinska Institutet 1917 – 1930.
Överläkare för Allmänna barnbördshuset från 1916; direktör från 1918.
Överläkare vid Serafimerlasarettets gynekologiska klinik från 1917.
Rektor vid Karolinska Institutet 1923 – 1927.
Studier: med. lic. 1903, disputerade 1905 samt promoverades till med. dr. vid
Karolinska Institutet 1906.
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UPPSALA1387

1891 fattades beslut om att inrätta en professur i obstetrik och gynekologi vid Upp-
sala universitet. Dess förste innehavare, Otto Lindfors, tillträdde 1893.
Lindfors, Axel Otto (1852-1909), professor vid Uppsala universitet 1893 – 1909.

Överläkare vid den obstetriska kliniken 1894-1909; vid den gynekologiska
kliniken på Akademiska sjukhuset 1896-1909.
Studier: med. kand. 1877 vid Lunds universitet, med. lic vid Karolinska In-
stitutet 1881, med. dr. samt docent 1882 vid Lunds universitet.

Josephson, Carl David (1858-1939), professor vid Uppsala universitet 1909 – 1923.
Verkställande direktör för Akademiska sjukhuset 1916-23.
Studier: med. lic. 1885 vid Karolinska Institutet, med. dr. 1887 vid Lunds
universitet. Doc. 1891 vid Karolinska Institutet; periodvis t. f. professor vid
Karolinska Institutet mellan 1905 och 1909 .

Olow, John (1883-1948), professor vid Uppsala universitet 1923 – 1931; från 1931
professor vid Karolinska Institutet.
Studier: med. lic. samt med. dr. vid Lunds universitet 1910 respektive 1913.
Docent vid Lunds universitet 1913-1923.

LUND1388

1877 väcktes förslag om att inrätta en e. o. professur i obstetrik och gynekologi vid
Lunds universitet; detta genomfördes dock först år 1901. 1909 inrättades en ordina-
rie professuren i obstetrik och gynekologi.
Essen-Möller, Elis (1870-1956), professor vid Lunds universitet 1909 – 1935; dess-

förinnan t. f. e. o. professor 1900, samt e. o. professor 1901.
Studier: med. lic. 1898, disputerade 1899 samt promoverades till med. dr. vid
Lunds universitet 1900.
Docent i obstetrik och gynekologi 1899.
Barnmorskelärare 1899-1908.
Överläkare vid Lunds lasaretts obstetrisk-gynekologiska avd. Skapade ”Sve-
riges första fullständiga, moderna kvinnoklinik 1918 vid Lunds lasarett”.

                                                            
1387

 Jfr Gunnar von Bahr, Medicinska fakulteten i Uppsala: Professorer och läroämnen 1613-1976
(Stockholm, 1977); Kvinnosjukvård under 100 år: En jubileumsbok från Kvinnokliniken, Akademiska
sjukhuset, ed. Bo Lindberg (Uppsala, 1994).

1388
 Jfr Jörgen Weibull, Lunds universitets historia, IV, 1868-1968 (Lund, 1968), 416f.
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Bilaga 2
Översikt kvinnohistoriska årtal (läkare)

1870 Vissa universitetsstudier, bland annat medicinska, öppnades för kvin-
nor samtidigt som rätt gavs att avlägga studentexamen.

1873 Examensrätt för kvinnor vid universiteten tillkom.
1888 Karolina Widerström legitimerades som Sveriges första kvinnliga läka-

re.
1901 Den första gemensamma aktionen genomfördes av kvinnliga läkare i

Sverige.
1903 Kungligt brev gav ogifta kvinnliga läkare rätt till vissa befattningar.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades.
1904 Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) bildades.
1909 Grundlagsändring av § 28 RF gav kvinnor något vidare tjänstebefo-

genheter.
1911 Löneregleringskommittén avgav utlåtande om kvinnors anställande i

statstjänst.
1916 Kvinnliga läkares permanenta kommitté (KLPK) bildades.
Okt. 1917: Ansökan hos Medicinalstyrelsen om gifta kvinnliga läkares rätt till

innehav av vissa tjänster.
Apr. 1918: Ansökan hos Kungen om ogifta och gifta kvinnors rätt till innehav av

tjänst på vikariat, samt tidsbegränsade fullmaktstjänster.
Nov. 1918: Ansökan hos Medicinalstyrelsen om rätt till innehav av hospitaltjänster

på lika villkor som manliga läkare (och med lika lön och pensionsål-
der).

Feb. 1919: Ansökan hos Kungen om tillträde till ordinarie befattningar vid hospi-
talen (inklusive överläkarbefattningar, med lika lön och pensionsålder),
oavsett civilstånd.

1921 Rösträtt för kvinnor trädde i kraft (grundlagsändring).
En behörighetskommitté tillsattes för att utreda grunderna för kvinnors
utnämnande till statstjänst.

1923 Behörighetslagen antogs.
1925 Behörighetslagen trädde i kraft.
1927 Flickor fick tillträde till läroverken.
1937 Nanna Svartz utnämndes till professor i medicin vid Karolinska Insti-

tutet och blev därmed Sveriges första kvinnliga professor i statlig
tjänst.

1939 Giftermål inte längre giltigt skäl för att avskeda kvinnlig tjänsteinneha-
vare.

1945 Ny behörighetslag antogs.
1949 Grundlagsändring genomfördes.
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Bilaga 3
Kvinnor som avlagt medicine licentiat-examen i Sverige

(1888 – ca 1925)1389

Lärosäte vid examen anges inom parentes; obs att annat lärosäte kan ha varit aktu-
ellt för med. fil. och med. kand.

1888
Karolina Widerström (KI)

1892
Hedda Andersson (Lund)

1896
Maria Folkeson (KI)

1897
Thora Granström (Uppsala),
Ellen Sandelin (KI)
Anna Stecksén (KI; med. dr. Uppsala 1900)

1898
Anna Ahlström (KI)
Hanna Christer-Nilsson (Lund)
Sigrid Molander-Engström (troligen vid KI)
Sofia Holmgren (troligen i Lund)

1899
Anna Dahlström (Uppsala)
Gerda Lidforss (Lund)

1900
Ada Nilsson (KI)
Alma Sundquist (KI)

1901
Elin Beckman (KI)
Anna Kaijser (KI)
Signe af Klintberg-Salén (KI)
Mathilda Lundberg (KI)

1902
Hertha Johansson-Möller (KI)

                                                            
1389

 Dessa namn är framtagna med hjälp av Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914);
samt Odencrants, Matrikel över svenska kvinnor (1914) och har vidare kontrollerats mot Sveriges läka-
rehistoria, fjärde följden (1930-35).
    Kvinnor som inlett medicinska studier utan att fullfölja dem till med. lic.-examen har uteslutits. Vissa
i matriklarna angivna medicine studerande kvinnor har jag inte lyckats spåra vidare – det är tänkbart
både att de bytt efternamn namn (exempelvis p.g.a. giftermål) utan att detta angivits i Sveriges läkarehi-
storia, och/eller att de avbrutit studierna.
    Jag kan inte garantera att denna lista är fullständig – i synnerhet misstänker jag att ett antal kvinnliga
läkare utbildade i Lund saknas – men tänker mig den som början på en inventering av gruppen kvinnliga
läkare.
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1903
Maria Myhrman-Sirén (KI)

1904
Inez Laurell (KI)
Gerda Uddengren (KI)

1905
Lilly Paykull (KI)
Alfhild Tamm (KI)

1906
Hilma Wengberg (KI)
Anna-Clara Romanus-Alfvén (Lund)
Ulrika Eriksson (KI)
Gertrud Gussander (KI; med. dr. 1912, Lund)

1907
Julia Kinberg (Uppsala)
Gunhild Söderbaum (KI)

1909
Märta Apelskog (KI)
Siri Wijkander-Brunander (KI)
Helga Fick (KI)
Maria Ingelman (KI)
Anna Jansson (KI)

1910
Matilda Freidenfelt (Lund)
Emy Wange-Lundvall (KI)

1911
Gerda Kjellberg (KI)

1912
Rakel Sjöquist (KI; äldre syster till Tyra S.))

1913
Tyra Sjöquist-Rhodin (KI; yngre syster till Rakel S.)
Greta Muhl (KI)
Elsa Linder-Hanner (KI)
Martha Persson Henning (KI; med. dr. Uppsala 1928)

1914
Gunhild Lundgren-Writt (Lund)
Eva Smedberg (KI)
Sigrid Walldow-von Post (KI)

1916
Signe Norström-Lind (KI)
Helena Klein (KI)
Ruth Johansson (Lund)
Hjördis Nilsson (KI)

1917
Valborg Magnell-Nauclér (KI)
Astrid Björkman (KI)



390

Gunhild Rossander-Lundahl (KI)
Anna Helmer (Lund)
Sigrid Björkquist-Wolontis (KI)
Elin Odencrants (KI)
Linnea Sandquist-Ihde (Lund)
Ruth Svensson (Uppsala)
Rut Larsson-Grubb (KI)

1918
Gulli Ivarsson-Pauli (Lund)
Edit Otterström (Lund)
Hanna Nilsson-Bernhagen (KI)
Nanna Svartz (KI; med dr 1933; prof 1937)

1919
Agda Hofvendahl (KI)
Elsa Isberg (KI)
Inga Hagström (KI)
Andrea Andreen (KI; med dr 1933)

1921
Ellen Persson (Lund)

1925-26
Gerda Egrell-Luthman (KI)
Anna-Stina Pettersson (Lund)

1927
Wenny Jansson-Berg (KI; med. kand. 1912)

1928
Elisabeth Persson (Lund; GCI 1917)

1932
Elin Lindgren-Schoultz (KI; med. kand. 1912)
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Otryckta texter

Kungliga Biblioteket (KB)

Elin Odencrants samling, Odencrantska familjearkivet, deposition 200: 27–29.

Göteborgs universitetsbibliotek (GUB), Kvinnohistoriska samlingarna

Ada Nilssons arkiv, A 22: 11.
Andrea Andreens arkiv, A 49: 5, 10.

Göteborgs universitet, historiska institutionen

Ottosson, Anders, kommande avhandling ”Sjukgymnasten – vart tog han vägen? En
undersökning av sjukgymnastyrkets avmaskulinisering 1864-1934”.

Lunds universitet, avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Thörn, Emma, ”Könet, rasen och Elis Essen-Möller: Den svenske gynekologen, kvinnan och
idén om de undermåliga”, C-uppsats vt 1998.

Thörn, Emma, ”Gynekologen i kulturen: Elis Essen-Möller, makten och kvinnorummet”, D-
uppsats ht 1998.

Riksarkivet (RA)

Karolina Widerströms samling, vol. 1-3 (KW: 1-3).
Medicinalstyrelsen, Reseberättelser E3 B: 12.
Medicinalstyrelsen, Äldre, B1 A: 70: 1568.
Sundhetskollegium, Koncept 1867 B1 A: 66: 927.

Stockholms universitet, historiska institutionen

Husz, Orsolya, ”’Ett mellanting mellan läkare och polis’: En aspekt på läkarnas sociala och
professionella ideologi kring sekelskiftet 1900”, D-uppsats, vt 1994.

Stockholms universitet, institutionen för ekonomisk historia

Tjeder, David, ”Playing with fire: Swedish medical and middle-class attitudes to female
sexuality in the second half of the nineteenth century”, opublicerad C-D-uppsats i
ekonomisk historia, Stockholms universitet, vt 1996.

Umeå universitet, institutionen för historiska studier

Nordlund, Christer, pågående arbete om endokrinologins historia i Sverige.
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Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning (UUB)

UUA medicinska fakultetens arkiv, Fakultetsprotokoll 1886-1891 A I: 12.
UUA medicinska fakultetens arkiv, Fakultetsprotokoll 1892-1896 A I: 13.
UUA: Fysikalisk-kemiska institutionen, The Svedberg: privata handlingar, F 4 A: 11.
Uppsala Kvinnliga studentförenings protokollbok, U 3152 A.

Uppsala universitet, sociologiska institutionen

Eriksson, Kristina, ”Den kropps-, köns-, och sexualitetslösa arbetstagaren”, föredrag vid den
nordiska kvinnokonferensen ”Frø og Frukter”, 21-23 november, 1996, Oslo, Norge.

Uppsala universitet, kulturgeografiska institutionen

Frey, Helen, ”Kvinnliga läkare i Sverige: Deras historia i siffermässig belysning, en
specialitetsanalys och en jämförelse mellan manliga och kvinnliga läkare i Sverige”,
uppsats, 1980.

Uppsala universitet, institutionen för idé- och lärdomshistoria

Gustavsson, Tony, pågående avhandlingsarbete.
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SUMMARY

This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in
Sweden in the 1860s and onwards. Power, professionalisation and the production of
scientific knowledge are central themes – especially in relation to gender. One cen-
tral assumption in this study is that scientists actively construct the world rather
than passively discovering it, and that science is constructed in a specific historical
context. Knowledge and science is a way of ordering the world, and the ways in
which this happens are related to the organisation of society. Furthermore, it is not
anyone who is allowed to define what is scientific. The acquisition of the privilege
to formulate scientific knowledge is one of the foundations of professionalism, a
privilege intimately connected with the devaluation of knowledge of other groups.
To own the privilege of defining science is to be powerful. Previous research has
shown that gynaecology as a discipline depends upon notions of Woman as radi-
cally different from Man. Through an investigation of the creation of the new disci-
pline and of early professionalisation processes I show how this has manifested
itself within Swedish gynaecology. I investigate the importance of the fact that gy-
naecology developed in an (initially) all male environment; as well as whether, and
if so how, gynaecology can be said to have reproduced and contributed to notions
of sex-difference and a gender complementary way of thinking.

The empirical study is framed by an essay prologue and epilogue on women,
power, medicine and actors in the history of art, highlighting the issues of women’s
bodies, sexuality and health.

The Science of Woman

The first part of the thesis – The Science of Woman – is the empirically most sub-
stantial one and consists of eight chapters. Here I outline how gynaecology was
established and institutionalised in Sweden, early career-paths as well as the deve-
lopment of therapy methods and theory. The emphasis lies upon the period between
the 1860s and 1900 (chapter 1 to 7), while the period 1900 to 1925 is discussed
more briefly (chapter 8).

In chapter 1, “Looking into Woman”, the instrument speculum is discussed,
an instrument that was used to, literally-speaking, give insight into the womb.
Through a brief elaboration on contemporary literature and early psychoanalysis a
wider context of scientific ideals is outlined. The chapter also discusses the first
cases of gynaecological surgery in Sweden, in addition being the first abdominal
surgery, as well as the study journeys undertaken by Swedish physicians to meet
international experts in the field. A central form of surgical intervention was ovari-
otomy, the removal of one or both of the patient’s ovaries, used in cases of cysts or
tumours in the ovaries. In chapter 2 the first professor, Anders Anderson, is pre-
sented. He was installed at Karolinska Institutet (KI), in 1864. The following chap-
ters discuss his successor at KI (chapter 3) as well as the creation of a second chair
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at Uppsala University and the first professor holding it, Otto Lindfors (chapter 4).
Taking the careers of these three professors as the point of departure the develop-
ment within antisepsis, succeeded by asepsis, as well as some important surgical
interventions (e.g. caesarean sections) are discussed. In chapters 1 to 4 it is assumed
that physicians constantly constitute themselves as both professionals and gender:
as men or (a few decades later) as women – as “physicians” or “women physici-
ans”. This is done both in encounters with patients, with colleagues in formal and
informal settings, on study journeys, when writing scientific articles, when applying
for positions, when writing complaints about appointments, as well as in the private
realm. Anderson and Lindfors were gynaecologists and poets – both activities seem
to have been important to them. Furthermore, both they and Netzel, and the follo-
wing professors in obstetrics and gynaecology, were married men and family
fathers. It is argued that these connections are important. In the chapters I investi-
gate and outline the gynaecologists’ representations of the development of their
field, the narratives about gynaecology that they create (and recreate). I perceive
these as key components in ongoing meaning- and identity-constructing processes
of professionalisation. What is placed centrally and what is hidden away in the nar-
ratives about gynaecology? How far in unison are these narratives? Are there any
dissenting voices? If so, coming from where? And do they have an impact upon the
main narrative?

Chapter 5, “Controversial operations”, discusses some surgical interventions
that gained attention internationally. These interventions were developed when ova-
riotomy already was established as a cornerstone of gynaecological surgery. Skilful
ovariotomists were bestowed with honour and glory and in the 1870s and 80s bold
surgeons tried to develop new kinds of surgical interventions. Several of these were
never used widely in relatively conservative Scandinavia. This is especially true as
regards the contested and later infamous so-called normal ovariotomy or “Battey’s
operation” which was the removal of healthy ovaries to cure e.g. nervous inflic-
tions, back-pain or migraine.

A diagnosis that on the contrary gained wide and long-lasting influence was
the so-called deviation of the uterus; especially it’s position backwards (retro-
deviation). The diagnosis was followed by a number of therapeutic methods. The
majority of the physicians accepted this diagnosis and only a few (in Norway Be-
rendt Vedeler and in Sweden Mauritz Salin and Carl David Josephson, inspired by
Vedeler) seriously contested it. The alleged deviations were thought to cause simi-
lar symptoms as the ones mentioned above in relation to normal ovariotomies, i.e.
everything from nervous inflictions to headache and coughing. The treatment was
in most cases attempts to fixate the position of the uterus by attaching it to the wall
of the abdominal cavity, e.g. with nails, stitches, or various forms of so-called pes-
saries. This was both painful and risky for the patients: many suffered from perito-
nitis and cases of death were not uncommon.

In the 1860s a layperson – i.e. not a physician – the lieutenant, and later ma-
jor, Thure Brandt developed an alternative therapy that later was used in relation to
the supposed changes to the position of the uterus. “The major’s non-interventionist
method”, and the controversy surrounding it, is discussed in chapter 6. Brandt, who
was trained at the Central Institute of Gymnastics, belonged to the same social class
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as the physicians and he was very popular among women, not least among the we-
althier ones. In the ongoing professionalisation processes the physicians were enga-
ged in a boundary work excluding others. However, it was not easy for them to
respond to Brandt and his method. Furthermore, it was not just patients that appre-
ciated Brandt’s uterus massage (also called genital gymnastics). Quite a few physi-
cians showed an interest in a treatment that in comparison with surgery was
substantially less interventionist. The chapter outlines the uterus massage populari-
ty-curve within the Society of Physicians.

Chapter 7, “In the Shades”, deals with ethical problems and that which tended
to be hidden away by the narratives on gynaecology. These topics are introduced by
an account of a scandal unfolding in 1875 and with far-reaching consequences for
future gynaecological practice and for what could be called the “esprit de corps”.
The point of departure is a serious mis-diagnosis and -treatment that led to the very
painful death of a pregnant woman. Furthermore, it was a midwife who reported the
case to the superior physician. He, professor Fredrik August Cederschjöld, was ou-
traged by the responsible physician’s callousness and therefore reported the case to
one of the sessions of the Swedish Society of Physicians. The representatives pre-
sent were outraged too, not just by the mistreatment, but also by the fact that a
midwife had the nerve to report a physician and that Cederschjöld argued for pu-
nishment. The chapter discusses another case that also concerns a phenomenon
which (in my interpretation) the Society of Physicians wanted to distance itself
from: an article with a unique design – it could work both as information and ad-
vertisement - by the prominent manufacturer of medical instruments Max Stille,
who was also an honorary member of the Society.

In chapter 8, “Authority”, I return to what, by contrast, stands out as the sunny
side of gynaecology – or at least the side the gynaecologists themselves wanted to
show publicly. Three characteristic features of institutionalisation are discussed
(besides the creation of professorships): the creation of a society where members
are elected in accordance with certain criteria; the foundation of a scientific journal;
the publishing of a book for education in gynaecology. Between 1877 and 1893 a
Nordic journal on the topic was published from Copenhagen (Gynekologiske og
obstretiske meddelelser), but it would take until 1921 before Acta gynecologica
scandinavica was founded, which was followed by Acta obstetricia et gynecologica
scandinavica in 1925. Of the three features mentioned above, the first to happen in
Sweden was the publishing of Carl David Josephson’s two-volume Textbook in
Gynaecology (Lärobok i gynekologi) 1901-02, followed by the formation of the
Swedish Society of Physicians’ subsection of gynaecology and obstetrics in 1904.
Both of these events are discussed extensively.

The first empirical study shows that the gynaecologists were very successful
in establishing scientific authority. Their way of building up the discipline was even
a model within Swedish medical science. Shortly after their formation of the first
subsection of the Swedish Society of Physicians, other disciplines would follow
their example.
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Women Physicians and Physicians for Women
The second part of the thesis – Women Physicians and Physicians for Women –
investigates how the gynaecological construction of womanliness was related to
women physicians and how women physicians themselves engaged with this no-
tion. A central theme is the strategies used by women physicians to enter into a pro-
fession as manly as gynaecology had become. Furthermore, how women
gynaecologists engaged with their men colleagues’ therapeutic methods as well as
their views on patients and women.

Chapter 9, “Womanly medicine – and women as colleagues in medicine?”,
concerns the discussions in the parliament, the Board of Health (Sundhetskollegi-
um), and at the universities which led to certain university studies, including the
one to become a physician, being opened up to women. After the opening in 1873,
it took 15 years before Karolina Widerström as the first woman was examined as a
physician. The predecessors of Widerström who did not finish their (Swedish) stu-
dies are also discussed. During these years the Swedish Society of Physicians, the
women’s movement as well as the Journal for the home (Tidskrift för hemmet, re-
constituted as Dagny in 1886) followed news about women physicians from abroad
with great interest.

In chapter 10, “Pioneers”, three generations of the first women physicians’
education, careers and lives are portrayed in a group-biography. The same could be
said about the previous account of men professors in obstetrics and gynaecology.
However, the selection-criteria are different: while the protagonists in part I are
clearly defined through their formal positions as representatives for the discipline,
the protagonists in part II are not as much a self-evident choice. They were chosen
because, from the beginning in 1916, they constituted the Women Physicians’ Per-
manent Committee (Kvinnliga Läkares Permanenta Kommitté, KLPK), an interest
group promoting e.g. women’s right to higher public positions. Widerström was a
central force in close co-operation with other members: Ada Nilsson, Alma Sund-
quist, Lilly Paykull, Elin Odencrants, and Andrea Andreen. Later also Nanna Svartz
was included. Widerström, Nilsson and Paykull mainly worked as women physici-
ans, while Sundquist shared her time between gynaecology, venereology and public
health. Both Andreen and Svartz were prominent within internal medicine: Svartz
aquired the doctor’s degree in 1927, Andreen in 1933. In 1937 Svartz became the
first woman professor in Sweden with a public position.

The women physicians in focus are in other words no average physicians but
rather – on a par with the men professors – a women elite. While most women phy-
sicians worked in private practices, the physicians in focus chose to work for the
rights of both women physicians and other academics. Furthermore, they were de-
dicated to women’s rights, improved health and living conditions in general. The
choice to especially work with women patients can be seen as strategic, since cer-
tain parts of medicine were regarded as appropriate for women, e.g. by the Board of
Health. However, it can also be regarded as an expression of a deeply-anchored
interest in a politics for women.

Finally, in chapter 11, “Organising”, the KLPK work for the professional
rights of women physicians is investigated. I look at both the interaction with men
allies and with opponents. The latter concern mainly the Board of Health (Medici-



435

nalstyrelsen) and the university faculties of medicine. In principle the thesis ends
with the law of competence (behörighetslagen), giving women the right to emplo-
yment in public institutions, such as hospitals and universities, coming into force on
1st July 1925 – even if I also, with help of some examples, point out the resistance
that was lingering even after that.

Together, the two parts confirm that when gynaecology was created as a mo-
dern discipline within medicine, the notion of Woman being different from Man
was taken as the point of departure. Both the Woman and the Man that the gynae-
cologists et al. took for granted – often named the Human Being – were anchored in
a specific historical context. Within this context, Woman was constructed as devi-
ant, and therefore a science of Woman could be presented as needed. (A compa-
rable science of Man cannot be found at this point in time; the human beings that
were discussed within contemporary anthropology were other Others).

The Gender of Gynaecology
In spite of gynaecology portraying itself – at least initially – as the Science of Wo-
man, this discipline can hardly be characterised as “womanly”. It was certainly im-
portant to postulate theories about Woman and to develop methods to investigate
and treat women, but initially all practitioners of Swedish gynaecology were men.
During the last decades of the 19th century the academic professionalisation of gy-
naecology was closely interlinked with the development of surgery of the abdomi-
nal cavity and, if anything, the gynaecological practice was strikingly “manly”. Just
as with most professional milieux at this point in time, men and homosociality sha-
ped medicine, including gynaecology.

The period investigated can be said to be characterised by medicalisation and
a belief in science. Whether marriage as an institution became more important for
social control in general is not possible for me to say. However, I argue that marria-
ges were important in the medical professionalisation of gynaecology – especially
for men aspiring for professorships. Examples from biographies and encyclopaedias
show that a majority of university professors and other prominent bourgeois men
were married. However, the family-based networks supporting these men had an
extra dimension in the case of gynaecologists. For them, it was of great importance
for their credibility – morally and professionally - to be able to present the right
kind of sexuality. Not just heterosexuality, but the right kind of domestic(ated) and
procreative sexuality. While a certain amount of eccentricity seems to be acceptable
as regards e.g. anatomists working with dead bodies, the demands on gynaecolo-
gists – working with the most intimate body parts of living women – seem to be
different. If not necessarily consciously, Anders Anderson and Otto Lindfors can be
said to having strengthened their positions through their gender-essentialist poetry.
Apart from functioning as a creative outlet and as a sign of morality, their writing
can also be seen as a kind of emotional and psychological relay between the bour-
geois home and the bloody surgery table. It is worth noticing that as regards marri-
age, the opposite can be seen in the case of women academics, including
physicians: for a long period only unmarried women could be appointed to higher
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public positions. To be both married and professionals was not perceived as a gua-
rantee for propriety in the case of women.

In the perspective of men gynaecologists, the women physicians’ inroads into
gynaecology seem to be problematic in multiple ways. The women questioned gen-
der-essentialist notions through their sheer existence. During the discussions on an
education reform in the 1860s and 70s, women physicians were portrayed as espe-
cially fit for gynaecology – and in the very same period this discipline was formed
as a surgically interventionist speciality with strong manly connotations, attractive
to army-physicians. Furthermore, the women physicians were recruited from the
men physicians’ own social class and were therefore potential wi-
ves/sisters/daughters. The women were also competing for the patients who seem to
have welcomed the possibility to turn to a woman physician. For men gynaecolo-
gists, there were many strong reasons for guarding their homosocial discipline.

Within the framework of the professionalisation of gynaecology, attempts at
gendered demarcation can be seen, used by men gynaecologists/physicians against
women colleagues. These attempts were met by the women through inclusionary
closure. Here it should be emphasised that the thesis concerns two gendered elite-
groups among physicians: academic men career gynaecologists on the one hand
and, on the other, feminist activist women physicians mainly in private practice.

Through different strategies, the women physicians managed to turn the ar-
guments that their opponents used to their advantage in the struggle for full profes-
sional rights. Initially the women physicians used gender-essentialist notions and
statements in parliament and from the College on Health on women’s special quali-
fications as physicians for women and children. Later, they argued that competence
should be assessed on the basis of qualifications – not male gender. These strategies
turned out to be successful in the struggle for professional rights. For the former
members of the Women Physicians’ Permanent Committee it was a big event when
Nanna Svartz became professor in medicine in 1937.

*
However, in spite of the appointment of Svartz, it would take a long time before
women physicians entered into the academic bastion in a more extensive way.
Within obstetrics and gynaecology it would take exceptionally long: it was not until
1998 that Britt-Marie Landgren was installed as a professor at Karolinska Institutet.
In spite of formal rights and full membership of the profession, it was for a long
time difficult for women to establish themselves within academic gynaecology.
Professionalisation processes are complex and gender continues to be important –
both for men and women physicians.
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