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MEDICINSK LÄRDOM 

I DET MEDELTIDA SVERIGE 

Av Toni Schmid 

När birgittinermunken Peder Månsson i förordet till sin läke-
bok skildrar läget i Sverige låter hans omdöme icke uppmunt
rande. Han säger här: 

J Swärike är thetta stor skam oc skadhe 
när nokor bliffuer syuker redis skofwel oc spad(he) 
wm läkedom the alzinthe wilya tänkia 
thz röna faderlös barn oc hwar en änkia 
läkedoms doctor är jngen i thetta rikith 
swa äther hwar sin math illa j spikith 
ey häller Cirurgus som stwderat haffwer 
wtan äffwentyrara som fresta hwat Iagh thz tagher 
sylogismos stwdera alle oc emptimema 
ey witandis hiälpa för ena lithla blema1 

Entusiastisk är icke heller Olaus Magnus i sitt verk om de 
nordiska folken. Läkare äro sällsynta företeelser i Norden säger 
han en gång i förbigående (i slutet av ett recept på bakverk och) 
på ett annat ställe klagar han dels på patientemas brist på 
disciplin, dels på läkemedlen — dessa mista sin kraft under den 

1 Svenska Fornskrifts-Sällskapets skrifter 25, s. 475 f. — Läkeboken är 
ett utdrag i översättning av »De consideratione quintae essentiae rerum 
omnium» av Johannes de Rupe Scissa. Detta arbete är i sin tur kompilerat 
av Raymundus Lullus' arbeten, särskilt av »De secretis naturae, seu de 
quinta essentia». Jfr R. Geete, En svensk codex medicamentarius från 
1520-talet, Farmaceutisk tidskrift 1885, nr 18, s. 273 ff. — Originalet för
varas i Linköpings stiftsbibliotek. Peder Månsson dog 1534 som biskop 
i Västerås. 
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långa resan till de avlägsna trakterna, och stundom förfalskas 
de av vinningslystna försäljare.2 

Man frågar sig: är omdömet rättvist, och gäller det för hela 
landet? Eller får det åtminstone delvis sin förklaring genom 
förhållandena i sagesmannens närmare omgivning i Sverige? 
Nog får den som nu går igenom Vadstenahandskrifter någon 
gång ett intryck av att man där icke alltid uppskattat medi
cinska verk. Hur skulle man annars förklara att man bundit två 
exemplar av Johannitius' Introductio in artem parvam Galeni 
i ett och samma band?3 

Om läkare i Sverige talar en och annan urkund, dödsbok, 
genealogi och mirakelberättelse. Lagar förutsätta att de funnos. 
Men stort utbyte får man icke av sådana källor, och om den 
enskilde läkaren får man veta ytterst litet. I Visby levde 1338 
en i övrigt något misstänkt person som kallade sig läkare, och 
som hette Bernhard. En magister Arnold medicus har verkat i 
johanniterklostret i Eskilstuna och uppföres i dess nekrologium. 
Konung Magnus Eriksson hade en läkare Lars Johansson som 
var gift med en av Ulf Gudmarssons och Birgitta Birgersdotters 
döttrar. I Magnus Erikssons stadslag är »konunx laekiare» 
undantagen viss skatt, och landslagar stadga skyldighet för den 
som tillfogat sår att skaffa och avlöna läkare. I Upplandslagen 
får man på tal om denna bestämmelse veta vad som här menas 
med en »laga läkare»: en som kan sköta sår och benbrott.4 In-

2 Quo evenit, vt in Septentrionalibus regnis rarissimi medici, qui 
fidelem curam languidis adhibeant, reperiantur, non quod de arte, vel ex-
perientia bene curandi addubitent, sed indisciplinato regimine curan-
dorum: nec quod herbae Aquilonares (toste Plinio lib. XXVII in fine) 
caeteris omnibus efficadores ibi non crescant, sed si plures adhiberentur 
medici varietate consiliorum, ac contrarietate medicinarum, periditaretur 
infirmus. Etiam alia causa caeteris validior est, quod aromata, seu me-
dicae res longo terrarum, mariumque circuitu, antequam in remotas illas 
regiones perferantur, naturalem efficaciam, et vigorem, vel perdunt, 
vel lucri causa a portitoribus falsificatae corrumpuntur. Olaus Magnus, 
Historia de gentibus septentrionalibus. L.XVI, c. 50. Se även L.XIII, c. 18. 

3 I Cod. C 28, Uppsala universitetsbibliotek. 
4 Dipl. Svec. 3374, 3375, 3376; jfr 3021 (1334) (om Bernhard). — Eskils-

tuna-nekrologiet är utgivet är 1929 av I. Collijn. Han hänvisar till en 
prior Arnold i samma kloster (Dipl. Svec. 53, 18/2 1311), men den Arnold 
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tagande av medicin (innan man försöker sig på vallfärd) omnäm
nes i en av de till Erik den Helige knutna mirakelberättelserna/ ' 

Något mera än namn och stadgar finns emellertid att tillgå: 
lämningar; lämningar i jorden och lämningar i boksamlingarna, 
från läkeverksamheten och från läkevetenskapen. Vid gräv
ningar ha instrument påträffats. I Sigtuna, i Vädersholm i Väs
tergötland, i Ringstaholms slottsruin i Östergötland och i det 
västgötska cistercienserklostret Värnhem har man funnit åder-
låtningsjäm. Blysonder som Möller-Christensen och med honom 
Wilhelm Holmqvist anse ha kommit till användning vid be
handling av syfilis ha kommit i dagen förutom i Värnhem även 
i de båda östgötska cistercienserklostren Alvastra och Vreta.0 

Enkla instrument allesammans. 
Enkla äro också de lake- och örteböcker som under medeltiden 

blivit översatta till svenska. Bortsett från Peder Månssons sam
mandrag och den danske Henrik Harpostrengs arbete är det 
mest fråga om anonyma utdrag, receptsamlingar och goda råd 
för olika åkommor och besvär, från huvudvärk till skabb och 
ofruktsamhet. 

Dylika skrifter ha haft sitt intresse för var och en som var 
läskunnig, och som ville vårda sin hälsa och icke uraktlåta nyt
tiga regler. De förutsatte icke någon läkekunnig man eller 
kvinna som ägare — snarare tvärtom. De kunde vara till hjälp 
i det dagliga livet, också för någon som ville ha ett husapotek i 

som står i nekrologiet kallas ej prior. — Lars Johansson namnes i Mar
gareta Klausdotters genealogi, Scriptores rer Svec. III, s. 207 ff. — 
Magnus Erikssons stadslag, K. B. 19. — Codex Justinianus X: 53: 6 (anno 
333, Const.) m. fl. — . . . pa å han hanum laghae laekir fa . han a biubae 
hanum pre . laghae laskirae . baet aer lagha laekir . helaet howaen iarn 
huggit sar . ben brut . j . sarum . hulsaeri . giönum laghast sar . undir 
twar . hwar sum Jiacn laekir far . . . Upplandslagen B. 27. Dens. 21, 22, 23, 
29. Jfr östgötalagen, Vapa mal 6, 16, 18. Jfr dessutom hänvisningarna 
i Schlyters ordbok till hela serien. 

• Se berättelsen nr 24 bland Sankt Eriksmiraklerna, Script. rer. Svec. II. 
0 Jfr W. Holmqvist, Den stora döden, i Sv. Turistföreningens års

skrift 1947, s. 106 ff. Dens., Medeltida munkkirurgi, i Sv. Läkartidningen 
nr 46, 1941. Dens., En gammal hälsokur och dess instrument, i Situne Dei 
1942, s. 11 ff. 
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likhet med drottning Blanka." Dessa skrifter på modersmålet ha 
tidigt blivit uppmärksammade, och i stor utsträckning utgivna 
i Svenska Fornskrift-Sällskapets Skrifter. 

Avsevärt mindre än dessa fornsvenska texter har man sysslat 
med den från det medeltida Sverige bevarade medicinska lit
teraturen på latin. Jag skall i det följande försöka ge en upp
fattning om den — en preliminär översikt som icke gör anspråk 
på fullständighet. Jag kommer att tala endast om böcker som 
säkert eller mycket sannolikt redan under medeltiden funnits 
i Sverige, och företrädesvis om vetenskapliga arbeten, icke om 
anvisningar för åderlåtning och dylikt.* 

Sådana skrifter finnas numera i Sverige dels i fullständigt 
skick, dels som brottstycken. Fullständiga skrifter av mindre 
omfång ingå för det mesta i band med enbart medicinskt eller 
blandat innehåll. I dessa band kan man även finna brottstycken 
av arbeten. Andra brottstycken utgöra numera omslag (pärmar) 
kring fogderäkenskaper och liknande handlingar från 1500- och 
1600-talen och förvaras til lsammans med de inbundna hand
lingarna ( till en mindre del äro de avtagna och förvaras för sig) 
i olika arkiv och bibliotek. Med vissa undantag härstamma om-

7 Jfr W. Holmqvist, Den stora döden, s. 120. — Sv. Fornskrift-Säll
skapets Skrifter 26. — MS X. 26 i Kungl. Biblioteket i Stockholm från 
mitten av 1500-talet är skrivet efter den här behandlade tiden. Det har 
tillhört stadsskrivaren i Stockholm Blasius Olsson och är skrivet på 
latin. — MS X. 24 sst. har varit ett pergamentsfragment av en läkebok, 
ett omslag kring en handling från år 1536 i Kammararkivet i Stockholm, 
varifrån det år 1917 överförts till K. B., där det redan saknades år 1926. 
För denna uplysning ber jag få tacka arkivrådet fil. dr Ernst Nygren. 
Även MS X 87, Flores Aviccnnac från är 1508 saknades den 4.12.1926 (ant. 
av arkivrådet Nygren). 

8 En »fleubotomia» ingår till exempel i MS C 19 i Uppsala univ.-
bibliotek, f. 289 ff. Den börjar: (F)leubotomia est vene incisio sanguinisque 
per extraccionem moderado. Fleubotomia multa etc. — Handskriften 
har säkerligen tillhört Vadstena kloster, fastän den icke har något 
Vadstenasignum. Den innehåller flera medicinska texter (se nedan) både 
på svenska och på latin. F. 314 r börjar en kort receptsamling, med medel 
mot sten i blåsan, gikt, m. m. som i annan ordningsföljd återfinnes exem
pelvis i ett Compendium medicinale i MS C 204, se nedan. Några svenska 
ord förekomma i texten, så »Pro swidha oculorum». 
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slagen från pergamentsböcker i medeltida boksamlingar i 
Sverige.0 

Vårt intresse gäller främst vad som fanns. I möjligaste mån 
vill man dessutom veta var, på vilken ort, i vilket kloster eller 
annan institution böckerna förekommo. Det säger sig självt att 

£vpUor - wnjetutu» m t - ^ — ——' 

fUi a? o u t t v tcfrmtr CcmiVtdlmm AatmxbvC-duU-
t*reu»MA<*uetlUjvum voflifa &>* «&c£' \o**"**«• 
& - yi t ie \mtyu. CmH* aneät 4 CÄIö- vnnittt'******; 
f>U* »«*'• ̂ Uln 4cC<*f> Cetuuui'<niictut- »• t»t4HJtf»C"*tf•,'' 
mww*e 4&l'iM. v ^ t r o ^ Uiuori'-^u****- 14&(t»i*fi 
toftOd Uuan4-4rV otuAär^* tetu» «i(fe«t£u Cmgn? 
H?m i ymitwAmc -m«rnf;* ttuiun v«* aHmtm» i »«»•« 

1$vrm? v(u$ mKif.^Oiw: -f. NH <*u*tf 4*är t md-aai» 
t -1 - tytr. &aru>C <rtuui» • Ugm abcT- ttuflifd» • f-1 • t V& 
Cc oibj ro.yA*07tK? otia? a» inac "Un m löUftfnc nuHc 

*pA- «nmCar > v r ftw Arfmlv <»«*tr.4rf. <mft»%' 1*W 
*?t^vt t* MM.- ml', trut OH&J t a t (\<**f '/ttiMfaururU 
tu OwnAi- ptur^m uuhiA-m&c utrön? <u*mu • ato b$u 

V~r-Vöf V*K^ U« „, ... .^x,»*^. ^JJ a ^ ^ ^ L^.^ L,^,, 

F19. 1. Slutet uv Rogerina minor i Cod. C 144, f. 2 r. Uppsala universitets
bibliotek. — 7?nde der Roger i nu minor in Cod. C III, f. 2 r. Universitäls-

blbllothek, Uppsala. 

besvarandet av dessa frågor erbjuder svårigheter i all synnerhet 
när det rör sig om brottstycken, om ofullständiga arbeten. Det 
kan vara ett eller ett fåtal lösryckta blad, av vilkas text arbetet 
måste utfinnas. Någon antydan om var i Sverige de använts är 
så gott som aldrig att finna. Av skriften och av utstyrseln kan 
man sluta sig till var och när hedskriften är gjord, men hur den 
kommit till Sverige förblir tillsvidare en gåta. Även fullständigt 
bevarade skrifter och band tillåta oss långtifrån alltid att följa 

" Till undantagen höra handlingar som bundos under fälttåg utanför 
Sverige vissa år, baltiska räkenskaper under vissa är, m. m. 
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deras väg från hand till hand och ägare till ägare. Att någon gång 
kunna göra det är lika spännande som sällsynt. Ett exempel ger 
ett band som omfattar medicinska och andra skrifter i Uppsala 
universitetsbibliotek. 

Bandet innehåller slutet av Rogerina minor och utdrag ur 
Rogerina maior; en av dem anses vara författad av Roger de 
Barone (ingendera av Roger Bacon). Tre sidor i början (f. 1 r— 
2 r där Rogerina slutar) uppvisa i marginalen nedtill anteck
ningar på franska. Sista bladet i bandet förefaller vara en del 
av en urkund — man ser ännu spår efter ett påtryckt vaxsigill. 
På framsidan av detta sista blad stå suffragier för avlidna. 
Bland dem finnas namngivna personer. Dessa suffragier ha 
kunnat identifieras. De ha beslutats på ett generalkapitel hållet 
av dominikanerna i Lyon år 1431.10 Efter suffragierna följer en 
delvis utplånad anteckning i vilken en »fräter Guido Flamochetj» 
namnes. I det nyss omtalade generalkapitlets akter möter 
denne fräter Guido såsom magister.11 

Samma akter uppföra också dominikanernas diffinitorer från 
de olika ordensprovinsema som deltogo i generalkapitlet. 
Norden (provinsen Dacia) företräddes den gången av lektor 
Gregorius från konventet i Stockholm. Det är samme Gregorius 
som skrivit en redogörelse för underverk som hänt vid den rykt
bara korsnedtagningsbilden i hans klosterkyrka, en redogörelse 
som vi ha i behåll. Om klostret har Frans de Brun12 och senare 
Jarl Gallén i sin avhandling om predikarebröderna i Norden 
samlat uppgifter. Åtminstone tjugusju år synes Gregorius ha 
tillhört konventet i Stockholm. 

Man frågar sig nu: är det denne Gregorius som medfört det i 
slutet av vår handskrift inhäftade brevet, och även boken? Det 
förefaller sannolikt. Troligen har bandet i sitt nuvarande skick 
varit en av klostrets libri catenati, en dyrbar bok, fäst medelst 
en kedja vid pulpet eller hylla — rostspåren efter länken synas 
tydligt'. 

10 Monumenta Ordinis Praedicatorum VIII, s. 208 ff. 
11 Ibid. 
12 Sankt Eriks Årsbok 1916. — . . . fratre Gregorio lectore Stoccilo-

menz(!) diffinitore provincic Dacie . . . — Mon. Ord. Praed. 1. c. — Mira-
cula Sanctae Crucis etc. i Script. rer. Svec. III, s. 276. 
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• • • I 

fets , ,-3*Efefer-|i 
»0 ,4 St%&'**--*w *.ti. ***? J 

t*** c» 
8N*«ay 

»A*»* ' l *-\m**«$åfC9\ 

Fig. 2. Suffragterna och anteckningen om Guido Flamochetj i Cod. C 144, f. 164 r. 
Uppsala universitetsbibliotek. — Die Suf/ragien und die Guido Elumochelj be-

treffende Notiz in Cod. C. 144, f. 104 r. Universitälsbibliolhek, Uppsala. 

Dominikanerna ägde ett kloster i Montpellier, ett av de medi
cinska studiernas gamla högsäten. Ett visst intresse för medi
cinskt kunnande hos dem är således just vad man väntar. 

Både av Rogerina minor och av Rogerina maior uppger 
Thorndike's och Kibre's förteckning av Incipits13 flera hand-

13 I det följande kallad »Thorndike». 
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skrifter och tryck. Åtminstone det ena arbetet anses Roger de 
Barone (eller Varone), en i övrigt okänd man, ha författat. 
Både Rogerina maior och Rogerina minor ha blivit tryckta och 
kan anses ha nått större spridning. 

Detta band röjer de sven
ska dominikanernas förbin
delser med Frankrike. Mot 
samma håll pekar en annan 
kodex som en gång ägts av 
dominikanerna i Sigtuna 
kloster. I den har även ett 
av brödernas namn ur 
sprungligen varit antecknat, 
men det ä r enligt klostrets 
vana utplånat, endast »sic-
tunensis» står kvar. Liksom 
den förstnämnda kodexen 
innehåller även denna skrif
ter i olika ämnen, och, åter 
såsom den förstnämnda, dels 
slutet av ett medicinskt ar
bete, dels ett fullständigt så
dant. Slutet är allt som nu 
återstår (Explicit: facimus 
feliciter hic stagnare) av 
Bernhards av Provence 
kommentar till de »tabulae» 
som ha den anonyma Ma

gister Salernus till upphovsman. Omedelbart efter kommen
taren följer Gerhard 's av Montpellier fullständigt bevarade 
Summa de modo medendi.14 

Gerhard 's summa upptar sjuttionio sidor. Första kapitlet 
handlar om dispositionen: De divisione curacionis, d. v. s. bo
tandet per farmaciam,.per dietam, och per cyrurgiam. Så följer 
en rad kapitel om purgacio corporis. Först avhandlas sympto
men, så övergår han till hur ofta och på vad sätt purgering 

14 Incipit: Cum omnis sdencia ex fine et utilitate sua etc. Arbetet till-
skrives flerstädes Gerhard av Cremona (Thorndike). 

unUcats fua filVfir 
.iftxcceii inråtrtop 

tx8bt4iti€tnc£ttVciYiiiir 
UiilvitnlVir*!unltcil iitic 
U -valiciTfuftf cT<? gUl * 
Jrthtbui imcor copwuf 
cr bt|f*7vsät\uti'K-i tonin-

tyvtt «r o y b c w - f t 4* 
icux ogrru cuum.i4ac<t» 
bincjtitatäpft* nugTcr 
ycnr *f »ttxtfuöftV odfcuta-
tuwiétc nmyxnvafCnu 

reeTchfttiv.-id pthci.ni 
Fig. 3. Hör jun uv Gerurdus' summa i Sigtuna-
handskriften C 579, f. 91 v. Uppsala uni
versitetsbibliotek. — An/ung der Summe des 
Gerardus in einer aus dem Dominikaner-
kloster in Sigtuna slummenden Handschrift. 
Cod. C 579, f. 91 v. Universitälsbibliolhek, 

Uppsala. 
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skall ske, hur medicin skall ges, och därpå till olika slags rens
ning: per ventrem, per vrinam, per sudorem etc. Det slutar med 
stolpiller (supposita). 

Det finns så få böcker från de svenska dominikanerklostren 
att man blir nästan förvånad över de i Sverige överhuvud
taget icke vanliga medicinska skrifterna i dem. Mera väntar 
man av en institution som birgitt inernas Vadstena som lämnat 
efter sig en betydligt större bokskatt — låt vara att bandet med 
de båda sammanbundna identiska Johannitiusskrifterna icke 
talar för ett glödande intresse för ämnet just då de bundos. Låt 
vara också att den som nedskrev Schola Salernitana i en annan 
Vadstenakodex icke bemödade sig om fullständighet, och kan
hända mest tjusades av verser liknande: 

Dat vinum scire . dant vina claudos salire.15 

Det har dock även funnits folk här med sinne för medicinska 
arbeten långt före Peder Månssons tid. Om man i en Vadstena
handskrift läser en anteckning om att den är inköpt i Konstans 
så kommer man ihåg klostrets representanter vid kyrkomötet 
därstädes, och tänker också på representanternas uppdrags
givare. Vadstenas talan fördes då av munkarna Thorirus An
dreae och Johannes Hillebrandi. Johannes var borgarson från 
Söderköping; släkten kom från Estland. Johannes var en lärd 
man, och hans tyskspråkiga härkomst underlät tade säkerligen 
hans resor. Han köpte böcker i Paris; inga medicinska böcker 
förekomma dock i en bevarad förteckning.10 Johannes eller 
Thorirus vill man likväl gärna tillskriva förvärvet av de 
medicinska arbetena som ingå i ett annat Vadstenaband.17 Det 
innehåller »De fattigas skatt» (Thesaurus pauperum) av läkare
sonen och den senare påven Petrus Hispanus, en t raktat »Forcior 
medicinarum» författad av Galenus, och slutligen ett arbete som 
i Annerstedts katalog över de medeltida handskrifterna i Upp
sala universitetsbibliotek kallas »Anepigraphus», en skrift utan 
titel. Den visar sig vara en kommentar till en på vers avfattad 

15 Indpit: Anglorum regi etc. — Tryckt redan i Ren2i's Collectio Saler
nitana. — MS C 631, f. 147 ff. Uppsala univ.-bibliotek. 

"' I Johannes Hillebrandis ofta citerade dagbok, MS C 6, Uppsala univ.-
bibliotek. 

17 MS 663, Uppsala univ.-bibliotek. 

i—looisi 317 



T O N I S C H M I D 

urindiagnostik som var mycket spridd, och som skrivits äv 
Egidius av Corbeil. Kommentaren förefaller vara sällsynt, och 
den synes aldrig ha blivit utgiven i tryck. Den följer Egidius' 
lärodikt rad för rad. Den har en inledning som med sin höga 
uppskattning av den medicinska vetenskapen kan vara av all
mänt intresse. Jag återger här en del av den:18 

KcrttiTiK-tHirWAEJ* ffe«n*»"*W<M; WMl*ir„ 

et*» 0Jr>er« AkwirAw «S 1? 1*£ W « A mtf j r . \tmc 

*•*• V M . W M . - T I c£ ^ a f c t w m - Hl- (vrf|*» *$t»**r 

Waj- äc«townitoc*fc.-v jL-utr^^if »afttS- atufp 
Fio. 4. Början av kommentaren till Egidius' av Corbeil urindiugnostik i Vadstena-
handskriften C 663. Uppsala universitetsbibliotek (f. 93 r ) . — Anfang des Kom
mentars zur Urindiagnostik des Egidius von Corbeil in der (aus dem Birgilten-
kloster zu Vadstena slammenden) Handschrift C 663, Universitätshibliolhek, Uppsala. 

»Läkekonsten gäller människan», säger Filosofen i sin bok 
om djuren, och enligt Teologen är människan skapelsens krona. 
»I människan finns allt som himmel och jord förmår», heter 
det vidare i Filosofens bok om himlen och jorden. I fråga om 
vad det gäller är således läkekonstens ädlare än alla andra ve
tenskaper, och att föredra framför dem alla. 

I slutet av Etiken klargöres att läkekonsten handleder krop
pens och själens verksamhet. Detta göra icke de andra veten
skaperna. Den gör alltså mera gott än de, och den bör utväljas 
ibland dem. 

Man läser i Skriften: av jord skapade Den Högste läkedom, 
och en klok man skall icke sky den. Det står också skrivet: 

is ö v e r s ä t t n i n g e n ä r fri, och avse r a t t v a r a lä t t läs t . Den la t inska t e x t e n 
å te rges nedan . 
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hedra läkaren med hedersbetygelser, för att du behöver honom. 
— Som framgår av allt som sagts är läkekonsten den ädlaste, 
och sin adel har den på grund av bruket man gör av den: för 
hälsans skull endast — antingen att bevara den hälsa man äger, 
eller att återvinna den hälsa man förlorat. 

Emellertid är det så att den som mår bra icke känner behovet 
av läkare, och därför tillkallas han blott sällan för hälsans 
bevarande, utan oftast för återställande av den förlorade hälsan. 
Men man kan icke återställa den, om man icke vet orsaken (till 
sjukdomen). Ty huru vill du bota, om du är okunnig om orsaken? 

Orsaken röjes av symtomen, och fördenskull är kunskapen om 
symptomen nödvändig. En del symptom röjer kroppens utse
ende: förvridna läppar till exempel, och insjunkna ögon, och 
sådant, såsom det står i Prognostica. Andra symptom framgå av 
(livs)kraftens verksamhet såsom pulsen, åter andra av det som 
går ut ur kroppen såsom urin, (exkrement) och upphostningar. 

De två förnämsta och dominerande organen i hela kroppen 
äro hjärtat och levern, ty — som vi läsa i Lilla Läkekonsten — 
disponeras hela kroppen enligt de s t römmar som sammanlöpa i 
dem. Författarna ha sålunda givit ut böcker om de symptom 
som härröra- från levern •— såsom om urinen — och om de 
symptom som härröra från hjärtat — såsom om pulsen. 

Vårt sinne förvillas lätt av det som är skrivet på prosa, och 
som är utdraget, däremot smältes lätt det som skrives kort och 
på vers. Detta fhar Egidius (av Corbeil) beaktat, och han har 
skrivit denna bok i metrisk form. Av detta framgår, i vilken av
sikt den är skriven. Den handlar om urinen . . .10 

19 Cum medicina sit de homine tamquam de subiecto ut dicit philo-
sophus in libro de animalibus (Aristoteles, De historia animalium I, De 
animalium incessu, cap. 5). . et secundum theologum homo sit dignissima 
creaturarum . (Augustinus, Liber Soliloquiorum, Patrologiae C. C. Patr. 
Latin. ed. Migne XI, 871: . . . propter hoc hominem creaturam dignissi-
mam, qui Verbum quod erat . . .) Jtem cum (»cum» saknas i MS MO, se 
nedan) in homine sit totum posse celi et terre ut dicit philosophus in libro 
celi et mundi(?) . Jnde est quod (I MS MO: patet quod) a parte subiecti 
medicina est nobilior omnibus alijs sciencijs et ideo est omnibus pre-
ferenda Jtem (»Jtem» saknas i MS MO) medicina rectificat operationes 
corporis et anime . ut patet in fine ethicorum (MS MO: frenecis) non 
autem sie est de alijs sciencijs . Jtem plura (MS MO: non sie alia scienda) 
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Med säkerhet veta vi icke om Egidiuskommentaren var Johan
nes Hillebrandis eget val. Det vi verkligen veta är att han haft 
medicinska intressen, och visste åtminstone att »ypocras eyn 
hoch vnde gröt meyster was». Så lyder början av dennes upp
finning att »bränna vatten» och den nytta man kan ha av det 
»brända vattnet»: 

»Jn godes namen Amen . Man vynd dat ypocras eyn hoch 
vnde gröt meyster was de vand de kunst wo man water bemen 
sal . van welkeme eynes mynschen lyf werd vor lenget water sal 
du bemen van roden . edder witten wyne edder van guden mede 
edder van guden bere / wan du van bere edder van mede ber
nest / so werd dy van twyntych maten / ene mate / wan du van 
wyne bernest so werd dy van teyen mate eyne mate / . . .» — 

bona facit . ergo magis est eligenda . Jtem legitur de terra creauit altissi-
mus medicinarn (Joh. 9) et vir prudens (MS MO: medicinarn inprudens; i 
värt MS är »prudens» rättat frän sapiens») non aborrebit eam . Jtem 
legitur honora medicum . honoribus tuis propter necessitatem tuam 
(EccUci 38, 1). Ex hijs ergo patet quod medicina est nobilior alijs habet 
autem nobilitatem propter practicam (MS MO: non propter practicam) 
quia non desideratur nisi propter sanitatem . (MS Mo: nisi aut p. s.) 
habitam conseruandam vel (MC MO: aut propter amissam) amissam re-
cuperandam . Sed quoniam bene (»bene» 2 ggr i MS MO) se habenti non 
est opus medico . propter hoc medicus raro aduocatur ad sanitatem ha
bitam conseruandam . sed at sanitatem deperditam restituendam . se-
pissime aduocatur . sanitas autem deperdita non potest restaurari . (MS 
MO: recuperari) nisi causa precognita quia si causam ignoras quomodo 
curas . Causa autem cognoscitur (»cognoscitur» saknas i vårt MS) per 
signa et propter hoc necessaria est sdencia de signis . sed signorum alia 
sunt a forma corporis ut distordo (i vårt MS rättat från: distacia) labio-
rum concauitas oculorum et huiusmodi (MS MO: ct cetera) ut patet in 
pronosticis . alia sunt ab operatione virtutis . ut (MS MO: ut est) pulsus 
alia ab exeuntibus a corpore ut est vrina eg [...] o sputum Et quoniam duo 
membra sunt toti corpori dominantia et principantia scilicet cor et epar . 
(MS MO; quorum concurrentibus in idipsum utroque prindpiorum cur-
sibus) quia concurrentibus in idipsum cursibus necesse totum corpus 
secundum eos disponitur . vt legitur in tegni (Principia ergo sunt cor 
epar. et testiculi etc. T. ex. fol. 101 v i Cod. C 661, Uppsala univ.-bibi.) 
ideo actores de signis sumptis ab epare vt de vrinis — et de signis sump-
tis a corde vt de pulsibus llbros ediderunt . Sed qui que scripta sunt 
prosaice et confuse turbant (MS MO: confundunt) animum audltoris . 
que vero breviter et metrice scribuntur mulcent animum auditorum (MS 
MO: mulcent corda corum) hoc attendens egidius metrice hunc librum 
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Det brända vattnet uppges icke endast öka livslängden. Det var 

bra mot gikt och värk i ögonen och mycket annat. Det dög 

också till at t hålla kött och fisk färsk. 

Inköp — i det just nämnda fallet i Konstans — är bara ett 

av sätten att förvärva böcker till ett klosterbibliotek, men det 

är det sätt som bäst vit tnar om ett aktuellt intresse för vissa 

ämnen. Böcker förvärvades eljest genom klosterfolket som sökte 

och vann inträde, och som tog sina böcker med sig. Eller de 

kommo som gåvor. På båda de sätten synes Vadstena ha ökat sitt 

förråd av medicinska arbeten. 

År 1414 dog kaniken Erland i Strängnäs som på samma gång 

varit kyrkoherde i Axberg.20 Året innan han dog skänkte han 

till Vadstena en bok med arbeten i olika ämnen, till vilken även 

edidit Sie ergo patet que sit causa intencionis (MS MO: quid est causa 
inuencionis) causa materialis est vrina . causa linalis circa intencionem 
actoris versatur . Causa formalis est duplex scilicet forma tractatus que 
est diuisio capitulorum et ordinado eorundem . forma tractandi est 
modus agendi . qui est interpretatiuus . diffinitiuus descriptiuus . diui-
siuus et (»et» två gånger i värt MS, saknas helt i MS MO) exemplorum 
suppositiuus (MS MO: subiunctiuus) . Hijs autem (MS MO saknar »au
tem») habitis ad formam tractatus est recurrendum diuiditur igitur Iiber 
iste in duas . partes . in prima determinat de vrina in generali non 
descendendo (»non descendendo» står i MS MO; vårt MS har: et diui-
dendo?) ad aliquam egritudinem . in secunda determinat (MS MO: Jn 
secunda tractat) de vrina in spedali ut . . . — Texten är återgiven efter 
Cod. C 663 i Upps. univ.-bibl. med undantag av ett par ställen där ord 
saknas eller texten förvanskats. Detta är angivet ovan. I vår handskrift 
uppges varken författare eller titel till arbetet. Någon författare uppger 
ej heller den andra handskriften med samma arbete, som jag har begag
nat, och som finns i École de Médecine i Montpellier (H 317) (ovan MS 
MO). Denna har däremot en titel: »Jncipit glosula super versus egidii». 
Handskriften är — i motsats till Uppsala-handskriften —• känd av Thom-
dike och upptages i hans »Indpits», dock är kommentarens Incipit icke 
korrekt återgivet. — I vår handskrift finns f. 61 r en anteckning om att 
handskriften är inköpt i Konstans, just där »Forcior» och ett nytt lägg 
börjar, som uppvisar en annan hand än den som skrivit Petrus Hispanus-
arbetet. »Forcior» är tryckt, delvis, redan av Renzi i hans Collectio 
Salernitana II. Renzis förlaga är liksom texten i vår handskrift anonym. 

20 Diarium Vadstenense 1414 25/7. Han är begravd i Vadstena. — An
teckningen om gåvan står f. 2 i Cod. C 565 i Uppsala universitetsbibliotek. 
Möjligen har dock den här omtalade »Iiber» ursprungligen utgjorts av 
endast en del av det nuvarande bandet, f. 1 — 34. 
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Fiff. 5. Johannes Hillebrandis uppteckning om Hippokratet oeh »del brända vattnet», 
i Cod. C 6 i Uppsala universitetsbibliotek ff. 93 v.). — Z7i'e Aufzeichnungen des 
Johannes HUlchrandl iiber Hippokrules und 'dus gebrannte Wusser». Cod. C 6. 

Unlversitälsbihliolhek, l 'ppsala. 

Egidius Romanus bidragit. På blad 21 r möter rubriken: Incipit 

Iiber de sanitate corporis conseruanda a magistro Johanne de 

coleto compositus. — »Här börjar boken om hur kroppens hälsa 

bevaras, författad av Johannes från Toledo.»21 I litteraturen 

kallas arbetet vanligen Dietarium. 

Flera handskrifter har Vadstena att tacka klosterbrodern Eri

cus Johannis för. I en av dem22 ingår en Liber de complexionibus 

utan uppgift om författare eller titel. Den är kommenterad. 

Texten är känd och utgiven.23 Vår kommentar till texten börjar 

21 »coleto» är en felskrivning. 
22 Cod. C 574 i Uppsala univ.-bibliotek, f. 55 r sqq. 
2S Liber complexionum börjar; Complexionum varietas sequitur varieta-

tem suarum causarum etc. Kommentaren börjar: Ad philosophiam te 
transfer si vis esse sanus ita scribit etc. — Liber complexionum är ut
given av W. Seyfert i Sudhoffs Archiv f. Geschichte d. Medizin XX. 
272 ff.: Ein Komplexionentext einer Leipziger Inkunabel (angeblich des 
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3«(U * *<u . 

**. 
F/j . S. Början av Liber Complexionum med kommentar i Cod. C 574, f. 55 r. 
Uppsala universitetsbibliotek. — Beginn des Liber Complexionum im Cod. C 574, 

/. 55 r. Universitälsbibliolhek, Uppsala. 

med ett Seneca-citat: Om du vill vara frisk, vänd dig till filo
sofien.24 Ty, heter det i fortsättningen, filosofien gör människan 
frisk från andlig sjukdom i det att den avlägsnar okunnigheten 
(ignoranciam) som är själens, sjukdom. Citat ur Seneca och 
Aristoteles (eller vad man då trodde härröra från dem) stödja 
filosofiens nödvändighet. Den som mottar den börjar bli »deo-
rum socius», ja homo sapiens är en gud i en mänsklig kropp. 
Kommentaren stannar icke vid hedendomens visa män. Även 
kristna stora mäns omdöme anf öres, så Hugos av Sankt Viktor. 

En fackskrift utan alla filosofiska inledningar är den »Iiber 
thophili» som ingår i en annan handskrift från Vadstenas bok
samling. Dess vanliga författarnamn och titel är: Theophilus, 

Johannes von Neuhaus) und seine handschriftliche Herleitung aus der 
Zeit nach 1300. — Utgivaren har icke känt till Uppsalahandskriften. Vår 
text motsvarar icke ordagrant någon av Seyfert uppmärksammad variant; 
den står närmast Seyferts »I» (= Inkunabel) och »P» (Cod. Ampl. Q 35 i 
Erfurt). I vår handskrift äro text och kommentar fullständiga. Kommen
taren förefaller aldrig ha blivit tryckt. Den synes vara värd det. 

24 Jfr not 3. 
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De oculis. Denne Theophilus säges i företalet vara »den mest 
perfekte i teori, praktik och kirurgi». Arbetet anses vara för
fattat av magister Zacharias, och översatt av Gerhard av 
Cremona.23 

Först uppräknas ögats sju hinnor (tunice) varpå förklaras på 
vad sätt vätskorna (humores) som komma genom ögat rensas. 
De olika ögonsjukdomarna och botemedel för dem genomgås 
sedan. 

Beklagligtvis kunna vi icke vara säkra på att den rikt illustre
rade kompilation ur John Ardernes arbeten som nu utgör en 
av kungliga bibliotekets skatter redan under medeltiden funnits 
i Sverige. Vi veta icke hur den har kommit hit. D'Arcy Power 
tror att den som gåva överlämnats till den engelskfödda svenska 
drottningen Filippa.20 Andra nu i svensk ägo befintliga hand
skrifters medeltida hemvist utanför Sverige27 kunna vi fast
ställa. Åter andra kan man visserligen ganska tryggt anse ha 
funnits här redan under medeltiden, men var är okänt. Till den 
sista gruppen höra som påpekats redan i början både fullstän
diga handskrifter och — framför allt — de ur räkenskapsom
slagen rekonstruerade fragmenten. 

Handskriften C 666 i Uppsala hör möjligen till denna grupp. 
I pärmen har svenskt tryck stoppats som fyllnad, men när 
boken kom hit är okänt. Skriven i Sverige är den icke. Den upp
tar flera arbeten. I början står Gilbertus' — av Handerson syn
nerligen uppskattade — huvudarbete »Compendium medicine» 

25 Theophilus ingår i Cod. C 19, Uppsala univ.-bibliotek, med över
skriften: jncipit Iiber thophili super egritudinibus oculorum. 

26 Utländska Medeltida Handskrifter Utg. i Ljustryck I. John Arderne, 
De arte phisicali et de cirurgia. Med inlednig av O. Wieselgren, 1929. — 
Utan svensk medeltida proveniensanteckning är ytterligare t. ex. den 
säkerligen importerade Cod. C 71 i Uppsala univ.-bibl. som innehåller 
Rogerina maior, och Cod. C 586 med andra delen av »Galeni» Pantegni 
(av Haly Abbas). Den identifieras icke i Annerstedts katalog. Jag har 
jämfört texten med MS L. III. 9. i Bamberg. — Utan svensk proveniens
anteckning är också den italienska kodexen C 667 (sammast.) som om
fattar Renaldus, och C 662 med Bernardus de Gordonia, samt C 660 (alla 
sammast.) i vilken återfinnas Bertrudus ' Collectorium artis medicinae, 
Rogerina maior m. m. 

27 Så Cod. C 587, Uppsala universitetsbibliotek. Den härstammar från 
Aarhus. Jfr E. Jergensen i (Dansk) Historisk Tidsskrift 8. IV, 1 ff. 
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Figr. 7. Början av tliber Ihophili» i Cod. C 19, f. 302 r. Uppsala universitets
bibliotek. —• Beginn des »Iiber Ihophili», Cod. C 19, f. 302 r. Universitätsbibliothek, 

l 'ppsala. 

som tillkom omkring är 1240. Här kallas det »Liber morborum». 
På blad 367 möter skrivarens namn: 

Nomen scriptoris 
radulfus seruus amoris 

och på blad 378 v börjar Walter Agilons De dosibus medici
narum. I fortsättningen möter man Roland av Parma(?) och 
Egidius' kända urinverser. Boken avslutas med anvisningar mot 
förgiftning.28 Handskriften verkar använd och läst, små anteck-

28 Jfr Histoire littéraire de la France XXI, samt Thorndike, Indpits, 
och Thorndike, Magic and experimental Science II, 479. Bandet omfattar: 
Gilbertus, s. o., De sinthomatibus pocionatorum etc. Synonima (inc: 
Alphita farina ordei idem), Walter Agilon s. o., ett anonymt arbete utan 
rubrik (inc: Hec sunt herbe contra, att döma efter Thorndike identiskt 
med Roger, prol. Tract. medicinarum omnium membrorum), efter detta 
följer Egidius' urindikt, s. o., med glossulae i marginalen, därpå en kort 
text (inc: Sicut dixit constantinus humores) som enligt Thorndike's In
dpits är identisk med »Glosule quatuor magistrorum». Slutligen följer 
Rolands (av Parma) kirurgi s. o. 
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ningar ha tillagts i marginalen. Den förefaller ha varit i hän
derna på en yrkesman. 

Innan vi övergå till fragmentmaterialet måste en omständig
het framhållas, som är av vikt för både detta material, och de 
i sin helhet bibehållna handskrifterna ur svenska medeltida bok
samlingar. De helt bevarade böckerna — exempelvis från Vad
stena kloster — äro ofta små, och materialet är ofta papper, 
eller dock till större del papper. De fogdar eller bokbindare som 
inbundit räkenskaperna i medeltida omslag ha däremot av rent 
praktiska skäl föredragit stora pergamentsböcker för sina omslag. 
Stora dyra pergamentsband kostade man emellertid icke på var 
som helst och icke heller på vilka texter som helst. Det var 
gudstjänstböcker, ansedda författare, ofta anlitade lagsamlingar, 
uppslagsböcker och dylikt som fingo den dyrbarare utstyrseln. 
Man förstår då bättre den skillnad med hänsyn till innehållet 
mellan de små pappersböckerna och de stora pergamentscodices 
som faktiskt råder. Den gör sig gällande även inom den medi
cinska litteraturen. 

Av pergamentsomslagen har rekonstruerats Guilelmus de 
Placentinis arbete ur blad som nu befinna sig i Kammararkivet 
i Stockholm och i Uppsala universitetsbibliotek.29 Vidare ha av 
dylika omslag flera exemplar av Avicennas Canon blivit re
konstruerade.30 Säkerligen ha dessa exemplar blivit begagnade 
i landet, fastän vi icke kunna fastslå orten. 

28 MS Lat. Fragm. 222, 223, Uppsala universitetsbibliotek, var. 15 i 
Stockholm. 

30 MS Lat. Fragm., Var. 24 (14 blad hittills av en 52-radig kodex), 5 (14 
blad av en kodex vars blad nu äro avskurna sä att radantalet icke kan 
fastställas). — MS X 86 i Kungliga biblioteket i Stockholm innehåller Avi
cennas Canon i den av Gerhard av Cremona verkställda översättningen. 
Enligt en anteckning å fol. 1 från år 1486. När boken kom till Sverige är 
ovisst. — MS X 84, en trettonhundratalshandskrift (sammast.) omfattar 
Avicennas anatomi, det är tredje boken av hans Canon. Den uppföres i 
1734 års katalog. När denna vackra miniatyrprydda bok kommit till 
Sverige är veterligen ej känt. — Ett tidigt tryck av Avicennas Canon i 
översättning av Gerhard av Cremona, och sammanbundet med »De viri-
bus cordis» i översättning av Arnaldus de Villanova, tillhör nu Kungliga 
biblioteket i Stockholm (nr 134 i I. Collijns inkunabelkatalog). Det över
fördes dit år 1836 frän Norra Latinläroverket, och har tidigare ägts av 
Stockholms Storskola. Varifrån det kommit dit, torde vara okänt. 
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Detsamma gäller för ett bokfragment vars blad numera äro 
spridda som omslag på Västmanlandshandlingar i kammararki
vet i Stockholm.31 Bandet har en gång omfattat flera medicinska 
verk, nedskrivna och utstyrda med omsorg. Det har omfattat 
Hippokrates' Prognostica, Theophilus' Liber urinarum och andra 
arbeten. 
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F^r. S. En sida ur en Arlicella (?) bland pergamenttonvlagen, Fragm, Lat. Var. 23 
(7 blad). — Eine Seite einer Arlicella (?), zusammengeslelll au» Pergamenteinbånden 

(7 Blätter). Fragm. Lat. Var. 23. 

Om man tänker på det sammanhang i vilket dessa här före
fintliga arbeten bruka uppträda — till exempel i en handskrift 
i Escurial, och i en handskrift i klostret Einsiedeln,32 men även 

•« MS Lat. Fragm., Var. 23 (8 blad av en 25-radig kodex). 
, 2 Escurial Real Biblioteca. Catålogo de los codices latinos (par Antolin) 

vol. III, sign. L, III. 18, s. XIV. Det innehåller: 1. Joannitii arabis Liber 
isagogarum, 2. Hippokrates' aforismer och prognostica, 3. Theophili Iiber 
urinarum, 4. Phylareti de pulsibus, 5. De pulsibus. —• Einsiedeln. Biblio
theca monasterii Einsidlensis, Catalogus codicum MSS (Meier) tom. I, 
s. 23—25, sign. 32 (4, Nr 4) s. X, XII. Det innehåller: 1. glossae, 2. Quinque 
tractatus de medicina: Ysagoge Johannidi, Hippokrates' aforismer och 
prognostica, Theophilus' Liber urinarum, Philaretus' Liber pulsuum. 
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i många andra — så misstänker man en samling medicinska 

skrifter som sedermera trycktes under namnet Articella.33 

Texterna i samlingen Articella bilda kärnan i studenternas 

curriculum vid de medicinska högskolorna i Paris, Neapel och 

Salerno omkring 1270, men den kan följas längre tillbaka.34 

Medicinstudierna hade fått röt ter i Montpellier redan omkring 

1150, i Paris omkring 1180, även i Bologna redan på 1100-talet.35 

Till Montpellier kommo de antagligen från Spanien. Den första 

frukten av medicinstudiema i Montpellier blev Pseudoaristo-

teles-brevet till konung Alexander i spanjoren Johannes ' över

sättning.30 Åtminstone utdrag u r detta »Aristotelesbrev» ha 

varit kända i Vadstena.37 Beklagligt nog veta vi tillsvidare icke 

i vilken boksamling i Sverige den som fragment bevarade Art i -

cellahandskriften har stått, och icke heller på vems initiativ den 

förvärvats. F rån Vadstena finns ytterligare en dylik »handbok i 

33 Articella Lugd. 1519 börjar med: Ysag. Johannidi, Philaretus' De 
pulsibus, Theophilus' De urinis, Hippokrates' De lege, lusiurandum, 
Prognostica, Aphorismi, etc. etc. — En senare tids handbok som är ned
skriven i slutet av 1400-talet utgör den nu i Kungliga biblioteket i Stock
holm befintliga handskriften X 97. När boken kommit till Sverige är 
icke känt. Texten är skriven på latin, sid. 117 pä medellågtyska. Den 
omfattar bl. a. Aegidius' De urina, och De pulsibus, texter om feber, om 
laxativ m. m. Arkivråd Ernst Nygren, vars anteckningar om bandet 
jag haft förmånen att ta del av, förmodar att boken ägts av någon tysk 
läkare i Sverige under Gustav Vasa. 

34 Jfr P. O. Kristeller, The School of Salerno, Bulletin of the History 
of Mededne XVII: 2, 1945, s. 158. — Enligt konung Karls statut för 
Salerno från år 1276 »teneatur baccalarius audivisse bis ordinarie ad 
minus omnes libros artis medice exceptis urinis Theofili et libro pulsuum 
Filareti quos sufficit audivisse semél ordinarie vel cursorie. Item regi-
menta acutarum bis ordinarie. Item quatuor libros Ysahac scilicet viati-
cum, dietas universales, unnas. Librum febrium semel ordinarie ad 
minus ...» De Renzi, Collectio Salernitana I, 1852, s. 361—362. — Även 
i klosterskolor undervisades i medicin, så i Chartres och i Fulda. Jfr 
Pagel-Sudhojj, Geschichte der Medizin, s. 167 ff. — Konciliet i Reims 
under påve Innocentius II förbjuder (av hänsyn till klausuren) munkar 
att frekventera medicinskolor, eller att utöva läkeverksamhet utanför 
klostret. 

35 Pagel-Sudhojj, a. a. 
30 Ibid. 
37 MC C 178, Uppsala univ.-bibliotek. överskrift: Dogma Aristotilis 

dieticum. Det är ett sammandrag av allmänna hälsoregler, och före-
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medicin».3S Det är en av de vackraste importerade Vadstenahand

skrifterna, men förutom klostrets signum upplyser icke någon i 

Sverige gjord anteckning om på vilka vägar den kommit dit. 

Däremot har den en tidigare gjord anteckning av ovanligt per

sonlig art, antagligen en blivande läkares.39 Han har antecknat 

den dag — måndagen före Sankt Lukas' dag (evangelisten Lukas 

var läkarnas skydshelgon) — då han år 129040 för första gången 

»audiuit medicinarn». De i boken upptagna skrifterna säga oss 

vad han då ansetts behöva skaffa sig: Hippokrates ' Aforismer i 

översättning av Constantinus Africanus och med dennes prolog, 

samt med Galenus' kommentar; Egidius' De urinis; Galenus' 

Microtegni med Hali's kommentar, troligen översatt av Gerhard 

av Cremona; Hippokrates' Prognostica med Galenus' kommen

tar, sannolikt också i Gerhards översättning; slutligen Hippo

krates ' De regimine acutarum med kommentar av Galenus.11 

Det är redan något, om man kan fastställa att man på sina 

håll även i Sverige uppskattat medicinska arbeten och i ringa 

kommer i längre och kortare avfattning. Vår text börjar: Alexander cum 
habeas corpus corruptibile. Efter en ny rubrik »Epistola» börjar texten: 
Oportet te alexander cum. I slutet: Explicit tractatus Magistri Alex-
andri(!) de regimine vite et sanitatis obseruadone missus alexandro Regi. 
— En i marginalen ritad hand pekar pä stället: Preterea debes cessare a 
commestione dum adhuc affuerit voluntas comedendi . quia a superflui-
tate cibi angustatur pectus et animus similiter. Det andra av de ovan 
återgivna Indpits står i Thorndike. — Att döma efter Förster är vår text 
en förkortad upplaga av det pseudoaristoteliska brevet. Jfr R. Förster, 
Zentralblatt f. Bibliothekswesen VI, 1839, särskilt s. 74—75. 

38 Nu Cod. C 661 i Uppsala univ.-bibl. — Annerstedts katalog uppför 
alla i bandet upptagna arbeten, endast kommentaren till De regimine 
acutarum omtalas icke. 

39 f. 206 v. 
40 På själva raden står: M. CC. Nonagesimo. Ovanför raden är till

lagt: v". 
41 I den redan' omtalade Vadstenahandskriften MS C 28 i Uppsala 

universitetsbibliotek ingå förutom två exemplar av Johannicius' Isagogc 
även Hippocrates' Aforismer (particula 7 efter andra exemplaret av 
Johannicius' Isagoge) samt — bland Macer och en utläggning av tros
bekännelsen m. m. — en tractatus de coitu, se nedan. — I handskriften 
C 3 från Vadstena, nu i Uppsala universitetsbibliotek finns en text med 
början: Ruta ferventissima venenis repugnat. (Icke i Thorndike, Incipits.) 
Den förefaller vara ett utdrag ur ett verk om virtutes herbarum. 
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Fij . 9. En »kursbok* i medicin. Början av »De 
regimine acutarum i Vadstenhundskriflen C 661, 
Uppsala universitetsbibliotek. — Ein mcdizi-
nischcs Handbuch. Beginn des «Dc regimine 
acutarum» in der aus dem Kloster zu Vadstena 
stammenden Handschrift C 661. Univcrsiläts-

blbllothek, Uppsala. 

mån följt den medicinska 
vetenskapens utveckling. 
Att hoppas på ansatser till 
egna arbeten är väl för 
mycket begärt. Det enda 
mera originella inslaget, 
tractatus de cohitu» — 
även den i en handskrift 
från Vadstena — uppger 
sig vara skriven av Sweno 
dacus. Det är säkerligen 
endast avslutningen av en 
längre skrift, och Sven är 
antagligen bara skrivaren, 
icke författaren.42 

När man tänker på å 
ena sidan den latinska 
fack- och »kurs»-litteratu-
ren, som nu berörts, å 
andra sidan flertalet av de 
till folkspråket översatta 
utdragen och receptsam
lingarna återstår en fråga: 
den läs- och latinkunniga 
allmänhet som icke läste 
fackskrifterna, vilka medi
cinska kunskaper ingingo 
i dess världsbild, och var
ifrån hämtades de? 

42 På rad 4 börjar ett avsnitt: Qvarto queritur qui magis delectantur 
etc. — Förmodligen är det en rest av en Liber de anirnalibus. Vår »trac
tatus» avslutas: . . . Sed sie non est imaginacio in feminis aliorum ani
malium et ideo post. inpregnadonem non appetunt cohitum sicut mulieres. 
Explicit tractatus nobilis de cohitu quem scripsit Swend dacus. — Av 
äldre författare citeras: Ovidius, Constantinus (Africanus) och Avicenna, 
samt Aristoteles. — Enligt ett av P. Lehmann i Mittelalterliche Biblio-
thekskataloge utgivet register som avslutats efter 1497 har en text med 
överskrift »De coitu» funnits i en volym tillhörande Collegium Universi-
tatis i Erfurt (s. 154). 
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Fig. 10. Slutet av en »tractatus de coilu» i en Vadslenahandskrift C 28, f. 33 r. 
Uppsala universitetsbibliotek. — Abschluss eines utraclalus de coilu» in der aus 
dem Kloster zu Vadstena stammenden Handschrift C 2S. Universilätsbibliothek, 

Uppsala. 

I någon mån kunna encyklopedierna upplysa om detta. De 
latinska encyklopedierna voro avsedda för en större krets, för 
en större vetgirig latinkunnig allmänhet. De erbjödo ett över
siktligt ordnat kunskapsstoff. Givetvis voro de eftersökta av 
institutioner: kloster, domkapitel, konungens kansli. För varje 
predikant voro de ett lätthanterligt hjälpmedel. Flera av dessa 
encyklopedier tillkommo för att underlätta bibelstudiet. Deras 
omfång varierade. Dominikanen Vincentius' från Beauvais tre 
»speglar» (en fjärde gick sedermera också under hans namn) 
fylla var sin foliant. Även benediktinen Petrus Berchorius' 
Reductorium Morale fyller ett ståtligt band. Lättare att hand
skas med voro de tre tolvhundratalsencyklopedierna: »De pro-
prietatibus rerum» av franciskanen Bartholomeus Anglicus, 
»De naturis rerum» av dominikanen Thomas av Cantimpré, 
och ett anonymt »Compendium philosophie» som av De Bouard 
tillskrives Hugo av Strassburg.43 

De nu nämnda uppslagsböckerna ha alla under medeltiden 
varit kända i Sverige — förmodligen i större utsträckning än 
bevarade rester av medeltida boksamlingar nu visa. Detta fak
tum är märkligt i och för sig, när man tänker på att till exempel 
Petrus Berchorius' Reductorium nu icke finnes i fullständigt 
skick — varken i manuskript eller i någon tryckt upplaga — 

43 M. de Bouard, Une nouvelle encydopédie médiévale, 1936. Incipil: 
Cum omne desiderii compos etc. Jfr Thorndike, Incipits. — de Bouard ger 
endast ut vissa delar av encyklopedien. 
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i något offentligt bibliotek i Sverige. En stor del av ett Reduc-
torium-manuskript har återfunnits bland pergamentsomsla
gen.44 Flera exemplar av Vincentius' och Bartholomeus' verk 
äro kända i sin helhet eller som fragment.45 

Thomas' av Cantimpré encyklopedi »De naturis rerum» har 
aldrig i sin helhet utgivits i tryck. En del av den, gynekologien, 
har väckt naturvetarnas uppmärksamhet, och kommit ut i ljus
tryck.40 I Sverige är hans uppslagsbok för närvarande till synes 
icke tillgänglig. Under medeltiden förefaller den däremot ha 
varit känd och uppskattad här. 

Vadstenahandskrifterna i Uppsala omfatta ett band som — 
(Adolf Schuck har påpekat det47) — härs tammar från Skän
ninge. Emellertid kan man även följa dess väg från Skänninge 
och till Vadstenamunkarnas boksamling. Bandet innehåller 
bland annat Gersons Opusculum Tripart i tum som avslutas med 
en uppgift om att den är skriven av Torstanus Johannis Sma-
landensis. Det innehåller även en Penitentiarius med slutanteck
ningen: Explicit istud opusculum penitenciarii anno domini 
mcdlx sexta feria proxima ante festum sancti bartolomei pro-
nunciatum veros kaeningie per iohannem petri locatum ibidem 
scriptum vero per thostonem iohannis ionocopensem.48 — Jön
köping har haft en kyrkoherde Torsten Johansson, och denne 
vigdes år 1482 till prästmunk i Vadstena kloster där han dog år 
1505.49 Det är tydligen denne man som skrivit ned de båda tex
terna i Vadstenakodexen, och han har väl haft den med sig från 
Skänninge till Jönköping och härifrån till sitt slutliga hem i det 

44 MS Lat. Fragm. Theol. A A 34. 
45 Ett tryckt exemplar av Vincentius Bellovacensis' Speculum naturale 

har Uppsala domkyrka ägt; det finns nu i Uppsala universitetsbibi. Jfr 
/. Collijns inkunabelkatalog, nr 1492, 1943. — Även i Clemens Rytings 
boksamling har funnits ett Speculum Naturale. Jfr Collijn i Samlaren 
1903, s. 135 Exemplaret synes ha gått förlorat. — I manuskript ha hittills 
mest fragment av Vincentius' Speculum Historiale kommit fram. Av 
Bartholomeus' De proprietatibus rerum: MS Lat. Fragm. Lat. Var. 26, 
27 och 28. 

40 Thomas' gynekologi, en del av encyklopedien, har 1912 utgivits av 
Ch. Ferckel. (»Die Gynäkologie des Thomas von Brabant», Miinchen.) 

47 A. Schuck, Skänninge Stads Historia, 1929, s. 125. 
48 Cod. C 223 i Uppsala universitetsbibliotek, f. 45. 
48 Jfr I. R. Björkman, Det forna Jönköping, s. 168, i Jönköpings Historia. 
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östgötska klostret. Men hur har boken ursprungligen tillkom
mit? Om »pronunciatum» tolkas: föreläst, uppläst, hållet, så är 
det fråga om uppteckningar vid undervisning, vid skolverk
samhet. Sådan verksamhet bedrevs i Skänninge hos dominika-
nerbröderna, och dessutom i stadens skola/'0 Har Torsten Johans
son gått i skola där? 

Det är i denna kodex, man som sista uppteckning finner en 
text med ti telrubriken: Jncipit anathomia hominis. I slutet av 
samma text står: Hec de libro de naturis rerum sunt collecta 
explicit iste tractatus sit deo laus anno domini mcdlxio scriptum 
skaeningie pronunciatum per olauum iohannis rectorem ibidem31 

feria 4a ante dominicam oculi. Texten visar sig vara utdrag ur 
Thomas' encyklopedi, ur första boken som handlar om män
niskan. De överensstämma för det mesta ordagrant med källan, 
och bibehålla även förlagans Aristoteles- och Pliniuscitat. (Till 
Plinius hänvisas bl. a. på tal om sömnen). Utdragen börja med 
det som Thomas säger om människans huvud, hjärna och hår. 
De sluta med några ord om döden: Mors est priuacio vite sicut 
tenebre lucis etc. — I Skärminge har således »förelästs» om 
Thomas, år 1461 av rektor Olavus Johannis.52 

Den anonyma encyklopedien Compendium Philosophie har 
delvis utgivits av De Bouard som också meddelar kapitelrubri
kerna i de delar han icke återger.53 Författaren söker De Bouard 
med skäl i Hugo av Strassburg, och kompendiet anser han vara 
hopkommet mellan 1274 (Thomas' ab Aquino död), och 1300. 
Utgivaren känner elva handskrifter, men nämner icke den som 
finnes i Uppsala. 

Den utgör nu kodex C 649, och härs tammar också från Vad
stena. På vilka vägar den förts hit, är icke känt. Kompendiets 

50 I det av Styfje i Skandinavien under unionstiden påpekade perga
mentsbrevet av den 1/7 1440 (vidimation av ett brev från 1389) uppges en 
präst och före detta skolmästare i Skänninge. 

51 överstruket: natum. 
52 Thorndike känner icke till dessa utdrag. H. Schiick omtalar dem i 

Illustrerad svensk litteraturhistoria, 3:dje uppl., I, 1926, s. 385—386 som 
bevis för den höga nivån i stadsskolan i Skänninge, utan att ha iden
tifierat dem. 

53 M. de Bouard, Une nouvelle encydopédie médiévale, 1936. Incipit: 
Cum omne desiderii compos. Jfr Thorndike. 
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Ffj. 77. Första sidan av utdragen ur Thomas Cantipralensis' »De naluris rerum» 
i MS C 223. Uppsala universitetsbibliotek. — Die erste Seite der Auszuge aus 
«De naluris rerum», von Thomas Cantipralensis. MS C 223. Universitätsbihliothek, 

Uppsala. 

femte bok handlar om människan, rubriken lyder» De homine et 
humana natura». I stor utsträckning är det en beskrivning, 
med många Aristotelescitat. Dock upplyses även om t. ex. or
saken till gråhårighet, och om orsaken till ett långt liv, om vad 
som är nyttigt och skadligt, om läkemedel. Nyttigt för ögonen 
är ett »vatten» gjort av fänkol, järnört, rosor, etc. — i vår hand
skrift under rubriken »De instrumento sensus visus».54 Av De 
Bouard ha de anatomiska synpunkterna i kompendiet blivit på
pekade. Avvikande från Aristoteles låter författaren nerverna 
utgå från huvudet (icke från hjärtat)." 

De övriga encyklopedierna äro bättre kända än den sist
nämnda. Bartholomeus Anglicus' stora intresse för naturveten
skaperna har ofta framhållits, och flera gånger även Thomas' 
av Cantimpré. 

54 Rubrikerna variera något i handskrifterna. — De Bouard redogör för 
de kända handskrifterna av kompendiet. De sluta icke alla på samma 
ställe. Slutet av vår text är detsamma som i en handskrift i Bibliotheque 
Nationale, som en gång tillhört Geert De Groote (Gerhardus Magnus). 

55 Författaren nämner omedelbart efteråt själv den aristoteliska läran. 
Encyklopedien meddelar långtifrån blott fakta. Kompendiets kapitel »Om 
stjärnornas inverkan» (De effectu stellarum) återger en uppfattning som 
låter stjärnorna vara bestämmande för människans liv: . . . secundum 
etiam quosdam, stelle ordinant omnia que fiunt ab humana operatione, 
ut mores, virtutes et vitia, scientias et ignorantias, eufortunia et infor-
tunia, affectus et voluntates. — Man kommer ihåg att denna uppfattning 
oroade Birgitta efter hennes unge sons död, men tillbakavisades av henne. 
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F / j . 72. Början av uppslugsboken »Compendium 1'hilosophie» i Vudslenuhandskriflen 
C 649. Uppsala universitetsbibliotek. — Anfang des Xachschlagewerkes tCompen-
dtam Philosophie» in der aus dem Kloster zu Vadslena slammenden Handschrift 

C 649. Universitälsbibliothek, Uppsala. 

Av betydligt enklare slag än dessa uppslagsböcker är ett Com
pendium medicinale som även det står i ett Vadstenaband.50 

Bandet rymmer texter i flera ämnen — en vanlig företeelse i 
böcker där den enskilde skrivit ned allt som väckte hans eller 

M S C 204, Uppsa la univ . -b ib l io tek , f. 55, r ff. 
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hennes håg. Förutom det medicinska kompendiet finns där ety-
mologier, en utläggning av Fadervår, en skrift om den Helige 
Andes gåvor, exempel att användas i predikan och annat. Det 
medicinska kompendiet är en receptsamling, med en hel del 
svenska uttryck inströdda i den latinska texten. I början finner 
man en legend om Hippokrates, en »inventio librorum»: 

»Det var en gång en läkare som hette Hippokrates, och han 
var den bäste av alla läkare. När han låg på sitt yttersta sam
mankallade han alla sina vänner och bad dem lägga alla hans 
medicinska böcker i graven, under hans huvud . . .»57 

Legenden om de hippokratiska böckernas återfinnande har 
gamla anor. I den ursprungliga legenden synes det dock röra sig 
om en bestämd skrift som i en capsa ebumea nedlades i graven 
under Hippokrates' huvud. Huvudpersonen är egentligen den 
som finner skriften, en regent som är mera än en vanlig män
niska.58 I vår sena avfattning från Vadstena däremot är regen-
ten framställd snarare som en skattsökare, och huvudintresset 
är helt hos Hippokrates och den medicinska vetenskapen. 

Efter den lilla legenden uppräknas tecken som antyda död 
eller liv. Man kan smörja en patients fotsula med flott och kasta 
flottet till en hund: äter hunden så tillfrisknar den sjuke, äter 
icke hunden så dör patienten. Så följa medel »widher naesa 
blodh», mot huvudvärk och ögonåkommor och tandvärk och 
värk i bröstet, längre fram mot vargbett och feber. Hjälp sökes 

57 Medicus (rättat frän homo?) quidam erat nomine ypocras Quj 
phisicorum erat optimus Hic conuocauit (underprickat: conuenit) omnes 
amicos dum se in extremis cognouit constitutum . Et rogauit vt ponerent 
omnes libros suos medicinales sub caput suum in sepulcro Post longum 
vero temporis venit ibi quidam cesar . qui cum vidisset sepulcrum memo-
rati medici . (här saknas tydligen ett ord) quisnam esset qui ibi requiesce-
ret Cui dicebatur quod ypocras optimus medicorum ibi föret tumulatus ille 
fiutem cum vidisset tumulum valde tumidum et inflatum estimauit nu-
merosas gazas ibi esse absconditas Precepit famulis suis aperire sepul-
chrum Cum vero tumulum apperuissent . Jnuenerunt optimos medicina
rum libros Ex quibus illud collectum est et in hoc libro tradidit Primo 
Si aliquis homo juerit infirmitate detractus et si vis scire vtrum mo-
ritur . . . 

88 F. Boll, Aus der Offenbarung Johannis, i STOIXEIA I, 1914, 8, 136 ff. 
— Jfr Ludwig Edelsteins artikel »Hippokrates» i Paulys Real-Encydo-
pädie der dassischen Altertumswissenschaft. N. B. Suppl. 6, 1935. 
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F«7. 73. £H »svenskt» Compendium Medicinalc, MS C 204, f. 55 r. (Vadstena 
kloster). Uppsala universitetsbibliotek. — E i n tschwedischcs» Compendium Medicina!,: 
in der aus dem Kloster zu Vadstena slammcnden Handschrift C 204. Universitäts-

bibliothek, Uppsala. 

i ceremoni och kultens kraft: febersjuka få bröd som på Lång
fredagen lagts invid korset och som välsignats på Påskdagen.1'1' 
— Det behöver icke påpekas att detta och andra likartade läke
medel knappast kan ha stått ens i en apokryfisk Hippokrates-
legend. — Mot lepra anbefalles herba dragoncia som »fördriver 
den sjukdomen samt alla kroppens krämpor och svagheter.»00 

Mot »paralipsis» hjälper bland annat ett tjäderhjärta. Ytter
ligare en kyrklig ceremoni tillrådes mot feber: den sjuke går 
till prästen, som tvät tar det kors som brukar bäras framför me-

59 . . . sacerdos accipiat panem vnum in parasceue et committat alicui 
offerri cruci postea accipiat sacerdos panem in scapulam crucis inter 
scapulas et crucem dum omnes offerunt in ecclesia. Postquam omnes 
optulerant accipiat sacerdos panem et ponat in altari et sit ibi vsque dum 
missa fuerit celebrata in die pasche . et communicatis omnibus accipiat 
sacerdos panem et benedicat et aspergat aqua benedicta et diuidat 
febridtantibus . . . 

60 Dragontea, Arum dragunculum, förekommer också hos Harpestreng, 
som emellertid icke rekommenderar det mot lepra. 
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nigheten med vigvatten, och så skall patienten tvätta sig i det 
vattnet under det att prästen läser vissa texter. Efter ett recept 
»Ad solucionem ventris» avslutas kompendiet med ett oför
medlat »Amen».01 

Med detta Compendium medicinale närma vi oss åter folk
medicinen, med inslag av religiösa kurer vid kroppssjukdomar. 
Man undrar vad Peder Månsson skulle ha sagt om dem, han som 
både var prästmunk och entusiastisk ivrare för läkekonsten. I 
hans hemland synes man på många håll i alla fall ha följt läke
konstens utveckling något bättre än vad han själv velat tro. 

01 Legenden om de hippokratiska skrifternas »inventio» i början av 
vårt kompendium ingår icke i den Hippokrates-vita som år 1903 utgavs 
av H. Schöne i Rheinisches Museum fiir Philologie. Den återfinnes heller 
icke i den Hippokrateslegend som K. Sudhojj år 1915 publicerade i Archiv 
för Geschichte der Medizin. — För legenden jfr dock legenden om capsa 
eburnea hos bl. a. V. Rose i D. Handschriften-Verzeichnisse der Kgl. 
Bibliothek zu Berlin, 2, 1893, s. 373 (MS lat. 166, Phill. 1672, 9). — Kom
pendiets Incipit »Medicus quidam etc» finns icke hos Thorndike, Incipits. 
För tjäderhjärtat som läkemedel i Norge jfr M. Höjler, Die volksmedi-
zinische Organotherapie. U. å., s. 251. 

Få sidor senare börjar i samma band »Johannes, De Regimine sanitatis», 
som icke är en medicinsk skrift i egentlig mening. Skriften utmärkes 
av en viss skärpa mot vidskepelse. Den är skriven från kanonistens 
och läkarens synpunkt, mot de »otrogna och hedningar», citerar 
Augustinus i Gratianus' dekret. (Causa 26, qu. 2, cap. 6.) Vidskepliga 
kleriker skola sättas i kloster, lekmän exkommuniceras och få pry
gel: (... Quidam considerant quod eis aperiendo librum occurrat Quidam 
per vllulatum et garricum auium futura pronunciant hec omnia super-
stidosa sunt . . . Hit hör alla medel »que medicorum disciplina con-
dempnat in nobis siue karacteribus siue in quibusdam Rebus suspendis 
vel ligandis vel soluendis vel qui credit in occursum lupi vel leporum vel 
hominis vel qui sperat inicia fori etc. Inc: Cum cibus ira tis precordiis. 
— Det namnes också ett djur »quod wlgariter langgisth». Langueste, 
langouste betyder gräshoppa. Godefroy ger i Dictionnaire de 1'ancienne 
langue frangaise (4,721) ett citat som talar om dess roll i folktron. Ordets 
förekomst i vår receptsamling antyder från vilket håll den hämtat sitt 
kunskapsmaterial. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Toni Schmid: Heilkunst im mittelalterlichen Schweden 

Diese vorläufige Skizze will auf medizinische Schriften aufmerksam 
maehen, die im mittelalterlichen Schweden vorhanden waren und sich 
noch heute in schwedischen Bibliotheken befinden. Am Ausgang des 
Mittelalters fallen zwei bedeutende und gut orientierte Schweden, Peder 
Månsson und Olaus Magnus, ein sehr ungiinstiges Urteil iiber den Stånd 
der Heilkunst im Lande. Es mag daher von Interesse sein nachzusehen, 
was sich tatsächlich noch erhalten hat. Die Untersuchung gilt Schriften 
in lateinischer Sprache — in der Volkssprache iiberlieferte sind bereits 
fruher beachtet und auch gedruckt worden. 

Es zeigt sich schon jetzt, dass an verschiedenen Orten und in ver
schiedenen Institutionen Interesse fiir medizinische Arbeiten bestanden 
haben muss. Die erhaltenen Arbeiten umfassen auch anscheinend unge-
wöhnliche Spezialarbeiten, und Sammlungen, die fiir Besucher einer 
medizinischen Fakultät bestimmt zu sein scheinen. 
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