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Kirurgernas historia. Om badare, barberare 
och fältskärer 

Kirurger i antiken 
Kirurgin var högt utvecklad i det gamla Mesopotamien, som räknas som den 
västerländska civilisationens vagga. Hammurabi, som var härskare i Baby-
lonien 1792–1750 före vår tideräkning, är mycket berömd som lagstiftare. I 
hans lag finns ett avsnitt som handlar om läkare och deras lön för lyckad 
behandling och om straff när behandlingen misslyckas. Om läkaren gör ett 
stort snitt med kniven och botar patienten ska han få tio shekel men om hans 
patient dör ska läkarens hand huggas av. 

Men även i många andra kulturer, som till exempel i Egypten, Indien och 
hos inkafolket var kirurgin mycket avancerad långt före vår tideräkning. Av 
störst betydelse för västerländsk medicin och kirurgi var emellertid de gamla 
grekiska läkarna. I både Iliaden och Odysséen från cirka 700 f. Kr. omtalas att 
läkare fanns med på slagfälten.  

Agamemnon utropade i fjärde sången vers 190 i Iliaden i Ingvar Björkesons 
översättning från 1999: 

[...] Måtte det vara så väl, Menelaos, dyraste broder! 
Vi tar en läkare hit som får undersöka din skada 
och stryka salva på, så de värsta plågorna lindras. 

Idomeneus sade i elfte sången vers 514 till Nestor: 

En som kan bortskära pilar ur sår och med helande salva 
lindra smärta är värd mer än flera kämpar tillsammans. 

I A. S. Klines översättning från 2009 värderades en läkare till och med lika 
mycket som ett helt regemente.1 Så uppskattade blev aldrig kirurgerna senare. 

Ofta tog emellertid inte en läkare hand om den skadade utan det gjorde hans 
kamrater, som visas på Sociaskålen från 400-talet efter vår tideräkning. 

                                                 
1 A healer like him, who can cut out an arrow and heal the wound with his herbs, is worth a 
regiment. http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/Iliad11.htm#an-
chor_Toc239245848. 
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Figure 1. Achilles förbinder Patroklos, som fått en pil i vänster överarm.  

Bilden visar Sociaskålen i Altes Museum, Berlin. 

Hippokrates  
Hippokrates räknas som grundare av den rationella medicinen och kallas ofta 
den västerländska medicinens fader. Han tillskrivs ett sextiotal texter, de Hip-
pokratiska skrifterna eller Corpus Hippocraticum som de efter första år-
hundradet efter Kristus kallades på latin, men alla har inte honom som förfat-
tare. Professorn i oftalmiatrik i Lund Mikael Löwegren gav 1909–1910 ut de 
Hippokratiska skrifterna i svensk översättning.2 Många av skrifterna har ut-
givits i Loeb Classical Librarys utgåva, som också till stora delar finns till-
gänglig i digital form. Den tredje volymen innehåller bland annat avsnitten 
om skallskador, om kirurgi, om benbrott, om rättdragning av leder. 

                                                 
2 Löwegren, Mikael Kolmodin: De hippokratiska skrifterna i svensk öfversättning. Lund 
1909─1910. 
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Figure 2. Ett antal antika grekiska kirurgiska verktyg. Till vänster en trepan, till 

höger en uppsättning skalpeller. Charles Singer och E. Ashworth Underwood: Short 
History of Medicine, Oxford University Press, New York and Oxford 1962 s. 33. 

Galenos 
Under mer än 1500 år var Galenos (129–199) den mest kände av alla läkare. 
Han föddes av grekiska föräldrar i Pergamon i Mindre Asien under kejsar Ha-
drianus regeringstid. Redan som 15-åring började han studera medicin i 
Smyrna och fortsatte sedan sina studier i Korint och Alexandria. När han var 
28 år gammal återvände han till Pergamon, där han blev läkare för gladia-
torerna. Deras sårskador gav honom goda möjligheter att studera kroppens 
anatomi och förvärva sig erfarenhet i kirurgi. 

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

Galenos var en mycket produktiv författare, inte bara inom medicinen. 
Hans samlade verk omfattar 500 skrifter, varav ett hundratal har bevarats. Han 
hänvisade ofta till de stora föregångarna i antiken, Platon, Aristoteles och Hip-
pokrates, men betonade ständigt att läkaren måste lita på sitt eget omdöme och 
sina egna iakttagelser. Den grekiska medicinen fick ett avgörande inflytande 
på hela västvärldens medicinska utveckling, som i stort sett avstannade efter 
Galenos, ända fram till efter 1500-talet. 

Under perioden 800 –1500 dominerade skolastiken (eg. skolvetenskap) det 
medeltida tänkandet inom det teologiska, filosofiska och medicinska området. 
Uttrycket skolastik är emellertid mångtydigt, då det syftar till såväl 
tankeinnehåll som till själva metoden. Eftersom den föreföll humanismens 
företrädare alltför subtil och tillspetsad och därtill ofta inriktad på formella 
problem av ringa betydelse, fick uttrycket skolastik en viss förklenande 
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innebörd. Det medförde emellertid för medicinens del ett förakt för det 
hantverk, som kirurgin ansågs vara. Den inställningen fick långtgående följder 
för synen på kirurger och levde kvar ända in på 1800-talet. 

På 1100-talet började dissektioner av djur, framför allt grisar, att ingå i de 
medicinska studierna i Salerno. Erfarenheterna från dessa dissektioner gjorde 
att några läkare började ifrågasätta Galenos ofelbarhet. Den franske kungen 
Filip den vackres kirurg Henri de Mondeville (1260–1320) skrev 1306 att det 
var absurt, ja närmast kätterskt, att tro att den allsmäktige guden endast skulle 
ha givit Galenos förmågan att upptäcka allt och att ingen efterföljande skulle 
kunna komma med något nytt. 

På 1200-talet började universitetet i Bologna att ta över som den ledande 
medicinska skolan och undervisningen i anatomi började baseras på dissek-
tioner av människokroppar. Den mest framstående anatomen i Bologna var 
professorn i praktisk medicin Mondino de Liuzzi eller Mundinus som han i 
allmänhet kallas (c. 1270–1326). De anatomiska demonstrationerna fick en 
strikt formell utformning, som sedan levde kvar till långt in på 1500-talet. 
Mundinus och hans efterträdare satt i en cathedra och läste högt ur en latinsk 
text av Galenos. En dissektor, som var en obildad barberare eller kirurg, 
utförde själva dissektionen medan en ostensor demonstrerade det som profes-
sorn läste om i skriften. Mundinus själv hade gjort egna dissektioner, men med 
tiden lämnades allt sådant handarbete åt de olärda barberarna och kirurgerna 
medan de akademiskt utbildade läkarna (physici) ägnade sig åt invärtes sjuk-
domar och att ordinera dieter och läkemedel. Professorn kunde ifrån sin up-
phöja position inte se detaljer i anatomin och dissektorn och ostensorn var för 
okunniga för att upptäcka att mycket av det Galenos hade skrivit om inte 
stämde med strukturerna i den mänskliga kroppen. 



 11

 
Figure 3. Titelbladet ur Mundinus Anatomia. Ingår i Johannes de Kethams Fascicu-

lus medicinæ från 1493. Uppsala universitetsbibliotek (UUB) Waller 86. 

Denna ritualiserade procedur slogs fast i statuterna både för universitetet i Bo-
logna 1405 och i Padua 1465. Demonstrationerna ägde rum ett par gånger om 
året och kropparna kom från avrättade brottslingar. Avsikten var att belysa 
(illustrate) beskrivningarna från Galenos eller kompendier byggda på hans 
skrifter. Särskilt populär var Mundinus Anatomia, som skrevs 1316. Den ex-
isterade först bara i avskrifter och trycktes första gången 1474. Man känner 
till sju olika utgåvor av Anatomia eller Fasciculus medicinæ där Anatomia 
ingår som en del. I Wallersamlingen i Carolina Rediviva finns flera av de mest 
sällsynta utgåvorna. 
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Sedan Vesalius avslutat sitt storverk De humani corporis fabrica libri sep-
tem eller Fabriacan 1543 blev han kirurg vid kejsar Karl V:s hov i Spanien. 
Det är inte en slump att det enda porträtt som finns av Vesalius visar honom 
dissekerande en underarm och handens senor. Han ansåg att det var ett förfall 
för läkekonsten att läkarna hade överlåtit det manuella arbetet åt okunniga 
barberare och kirurger. Tudelningen mellan akademiskt utbildade läkare och 
kirurger skulle sedan komma att bestå ända in på 1800-talet. Vesalius kallade 
handen ”instrumentens instrument”, det verktyg som skiljde människan från 
djuren.  

 
Figure 4. Porträtt av Andreas Vesalius i Fabrican, tillskrivet Calcar. 

Smärta, blödning och infektion 
Det största problemet för alla kirurger i alla tider var att kunna operera trots 
att patienterna kände en outhärdlig smärta, riskerade att förblöda och att de 
ofta dog av infektioner även om de överlevde själva operationen.  

Förblödning kunde till viss mån förhindras genom avsnörning av den ak-
tuella extremiteten och att ett sår varades betraktades till och med som 
gynnsamt. 
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Smärtan var däremot ett stort problem, inte bara för patienten, utan även 
för operatören. Trots att patienterna bands med rep och hölls fast av starka 
karlar kunde de inte ligga så stilla som krävdes, framför allt vid operationer 
som krävde precision som till exempel starrstickning. 

Ända sedan antiken har därför droger används för smärtlindring. Alkohol 
är säkerligen det mest använda bedövningsmedlet och det som funnits till 
hands i de flesta kulturer. Opium, mandroga (alruna), cannabis och cocablad 
har också använts. 

Som icke-farmakologiska ”bedövningsmedel” har nedkylning med is an-
vänts när det var möjligt. Att ge patienten ett slag i huvud kunde orsaka 
medvetslöshet, men också att patienten dog innan operationen ens börjat. 
Carotiskompression kunde också framkalla medvetslöshet. Den store franske 
kirurgen Ambroise Paré använde nervkompression för att framkalla käns-
lolöshet i en extremitet. Snabbhet var ett krav på alla operatörer fram till att 
eter och chloroform revolutionerade kirurgin i mitten av 1800-talet.3 

Läkare i Norden i äldsta tider 
Kungliga personer uppgavs ibland vara skickliga helare av skador i de gamla 
nordiska hävdatecknarnas skrifter. En man vid namn Guttorm hade blivit 
sårad i buken men botades av Konung Ingvars dotter Ingeborg, som hade ett 
kurhus innanför sin egen frustuga. Konung Hading kurerades av prinsessan 
Regnild. 

I Götriks och Rolf saga kapitel 31 berättas om hur kämpen Thore Jernsköld 
blev botad av konung Rolf Götriksson. Sagan lyder så här: 

Äst tu mycket sår? sade Kongen. Thet kan icke stort wara, swarade Thore, dock 
fick jag thet af thit swärd; och jag är nu något stelare än förr, dock tror jag thet 
hafwer intet stort tagit. Låt mig se, sade Kongen. Han fläkte af sig kläderna. 
Tå såg Kongen at hela buken war på honom upristad, och hölt intet mer ihop, 
än bara lijfhinnan. Tu hafwer fådt it gräseligt sår, sade Kongen, at thet står 
näppeligen at läka. Män om inelfwerna intet liggia ute, wil jag sökia tig läke-
dom och biuda til at läkia tig [...]. Sedan twätter han såret, tager så nål och en 
silkestråd och sömmar thet igen, och stryker på then smörjelse, som han tänkte 
bäst skulle kunne läkia, och binder så till och lagar, som han bäst kunde. Tyckte 
Thore at all swede och wärk gick bort; och tycktes han nu tämmeligen för til 
at gå hwart han wille.4 

                                                 
3 Barash, Paul G., Cullen, Bruce F., Stoelting, Robert K. and Stock, M. Christine (eds.): Clini-
cal anestesia. Philadelphia 2009. 
4 Schefferus, Johannes: Gothrici & Rolfi Westrogothiæ Rerum Historia. 1664 kap XXXI s. 
201─202. 
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Oftast var det emellertid andra än kungliga personer som behandlade sjuk-
domar och skador bland befolkningen. En sådan person, en kvinna, skildras i 
Snorre Sturlassons berättelse om slaget vid Stiklastad 1030. Snorre var en 
isländsk hövding, lagman och skald, som levde mellan 1179 och 1241. Han 
besökte också Sverige och anses vara en relativt god historiker och 
källkritiker. Hans uppgifter om politiska händelser i Norden anses vara 
förhållandevis riktiga. Detaljer om omhändertagandet av de skadade efter sla-
get vid Stiklastad gränsar nog däremot mera till sagans värld, men kan ändå 
inte avfärdas som osannolika. 

I Snorres berättelse finns ett stycke om läkekonst där en kvinna gav de 
sårade mjölk och förband deras sår. Skalden Tormod Kolbrunarskald dog efter 
att ha dragit ut en pil ur sitt eget hjärta och säger ”än har jag fett omkring 
hjärterötterna” när han ser trådarna som hänger ner från pilens hullingar. Sa-
gan berättar om en stuga med sårade där en kvinna värmer vatten och förbinder 
sår med någon läkande salva. Därefter lagar hon en flytande gröt med örter 
som de sårade får äta och sedan undersöker hon om det luktar lök genom såren 
i underlivet för att se om det är hål på tarmen. Om så var fallet kunde den 
skadade råka ut för bukhinneinflammation och dö. 

En annan berättelse handlar om när konung Magnus den Gode (1024–1047) 
efter ett stort slag valde ut män som skulle ta hand om de sårade. 

Det är en allmän sägen, att det icke i kristen tid i nordanlanden har förekommit 
större manfall än det som venderna ledo på Hlyrskogsheden. Av konungens 
män föllo icke många, men många blevo sårade. 

Efter striden lät konung Magnus förbinda sina mäns sår, men det fanns icke 
så många läkare i hären, som det behövdes. Då gick konungen fram till de män 
som syntes honom lämpliga och kände på deras händer. Han strök dem över 
insidan av handen och utvalde på det sättet tolv män, som tycktes honom vara 
de mest mjukhändta; dem befallde han att förbinda männens sår. Ingen av dem 
hade förut förbundit ett sår, men alla blevo de bästa läkare. Det fanns ibland 
dem två isländska män; den ene var Thorkel Geiresson från Lyngar, den andre 
var Atle, fader till Bård den svarte i Selådalen. Från dem härstammade sedan 
många läkare.5 

                                                 
5 Sturlasson, Snorre: Norges konungasagor, Magnus den Godes historia. Översättning Emil 
Olsson. Lund 1919─1926. 
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Figure 5. Slaget på Lyrskogshede, illustrerat av Halfdan Egedius för Magnus den 

godes saga, från 1899 års utgåva av Snorre Sturlassons Heimskringla. 

En annan källa till kunskap om sjukvården i Norden för över tusen år sedan är 
Saxo med tillnamnet Grammaticus vilket betyder ”den lärde”. Saxo levde mel-
lan år 1150 och 1220 och var en dansk historiker och författare, mest känd för 
Gesta danorum eller Danernas historia eller bedrifter. Där berättas en historia 
om en bondekirurg, som behandlade den väldige kämpen Starkodder som 
hade deltagit i en kamp med Angantyr. Han hade då fått magen uppfläkt, så 
att inälvorna föll fram. Då kom händelsevis en ung bonde honom till hjälp, 
lade inälvorna åter till rätta och förband såret med vidjor och körde slutligen 
den gamle kämpen på sin vagn till konungaborgen.6 

I Upplandslagen från 1296 nämns läkare under rubriken Huru man skall 
bjuda läkarevård: 

Nu har en man sårat en annan; då skall han skaffa honom laga läkare. Han skall 
bjuda honom tre laga läkare. Den är laga läkare som har läkt sår av huggvapen, 
sår med benbrott, sår i bröst eller mage, avhuggen hand eller fot, sår tvärs ige-
nom med två mynningar. Den som skaffar sådan läkare, han friar sig från böter 
till målsäganden, och gäldar ej heller till konungen eller till hundaret. Brister 
han åt eden, då äro böterna tolv örar åt målsäganden, tolv örar åt konungen och 
tolv örar åt hundaret.7 

                                                 
6 Saxo Grammaticus: Danmarks krönika, bok 5. http://www.gutenberg.org/files/1150/1150-
h/1150-h.htm. 
7 Svenska landskapslagar. Upplandslagen XXVII. Utg. Åke Holmbäck och Elias Wessén. 
Lund 1933 s. 102. 
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Tänkeböcker 
Tänkeböcker var så kallade stadsböcker som ursprungligen kom ifrån 
nordtyska städer, framför allt Magdeburg och Lüneburg. De var ett slags min-
nesböcker – liber memorialis, och tjänade flera syften. Ett var att där infördes 
anteckningar om när gårdar köptes, såldes eller pantsattes, ett annat var att där 
nedtecknades de lagar som gällde i staden. Rättegångar och domar refererades 
också i dem. Sådana redogörelser kan ge intressanta upplysningar om männis-
kor, som annars skulle ha varit glömda. 

Bårdskärare, badare och fältskärer tillhörde inte en samhällsklass som satt 
så många spår i Sveriges historia. I tänkeböckerna kan man emellertid ibland 
hitta berättelser om dem. Den äldsta bevarade tänkeboken i Sverige är från 
Kalmar stad med början 1381 och den fortsätter med många luckor eller för-
komna sidor fram till 1560.8 9 I den förekommer endast fyra personer, som 
skulle kunna sägas vara yrkesmässigt sysselsatta med sjukvård. Där nämns 
Jingelwys balneatrix (baderska), Nisso balneator (badare), Laurinzs de arste 
(läkare). Det enda som står om dem är att de vunnit burskap i staden. Den 
fjärde var Rodhwy flebothomatrix (åderlåterska). Hon var föreståndare för ett 
av stadens badhus men slog också åder på badgästerna. Hon hamnade i tänke-
boken på grund av att hon år 1416 lånade pengar av köpmannen och 
borgmästaren Henrik Lassan och var då tvungen att pantsätta sin gård. Man 
får inga övriga upplysningar om vad de sysslade med, men det är intressant 
att två av dem är kvinnor. 

Det ligger i sakens natur att tänkeböckerna inte återspeglar bardskärarnas 
eller fältskärernas betydelse för samhället utan de handlar mera om sådana 
personer som i egenskap av förövare eller vittnen hamnat inför rättvisan. 
Böckerna ger dock intressanta ögonvittnesskildringar av en svunnen tid och 
utdöda yrkeskårer. 

Nylödöse tänkeböcker 
Göteborgs föregångare som köpstad hette Nylödöse, som fick sina stadsprivi-
legier 17 augusti 1473. Staden har fått sitt namn efter Gamla Lödöse, som låg 
längre upp efter Göta älv. Området kallas nu Gamlestaden. 

I Nylödöse tänkeböcker, som omfattar slutet av 1500- och början av 1600-
talet, omtalas flera i staden bosatta fältskärer eller bårdskärer, som deras titel 
lydde.10 År 1600 bestämde magistraten att bardskärarna skulle rapportera till 
byfogden vad de gjort: 

                                                 
8 Signum E 211, Uppsala universitetsbibliotek. 
9 Kalmar stads tänkebok. Utgiven av Ivar Modéer och Sten Engström. Uppsala 1949. 
10 Grauers, Sven: Nya Lödöse Tänkeböcker (1586─1621). Göteborg 1923. 
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Samma dag [8 oktober] bleffue bådzskierarne thil sagdhe her i staden, ath de 
skulle giffua byffoghthen till kienna, huadh skade de hela, vidh sine 40 mark 
ath giöra. 

Böterna på 40 mark vid underlåtelse att lämna in en redogörelse motsvarar i 
dagens penningvärde 4 800 kronor.11 Detta kan sägas vara första början till en 
kirurgisk verksamhetsberättelse.12 

Det fanns minst tre eller fyra bårdskärarstugor i Nylödöse på den tiden, 
men ingen av bårdskärarna var svensk. Där omtalas Mäster Jöran Bårdskär, 
Mäster Hans, ytterligare en annan Hans med tillnamnet Nehusen och Mäster 
Zacharias. Mera i förbigående omnämnas Mäster Dönicius och Mäster 
Påvel. 

Mäster Jöran Bårdskär 
Mäster Jöran förekommer 49 gånger i tänkeböckerna, men de flesta gångerna 
är det i samband med tvistemål om skulder eller att han blivit bestulen. Att 
han var en betrodd person visas av att han under åren 1590–1606 var vald till 
rådman vid fyra tillfällen. 1596 sade han upp sitt burskap och lämnade för-
modligen staden, men möjligen återkom han. År 1601 valdes nämligen en per-
son med det namnet till kyrkvärd. 

I oktober 1589 blev mäster Jöran tillfrågad av borgmästaren och rådet om 
vilken förklaring hans hustru gav till att hon stuckit en kniv i ryggen på mäster 
Hans. Han svarade att hon var tvingad till det och inte gjort det med vilje. 
Någon ytterligare förklaring till denna märkliga motivering gavs inte. Över 
huvud taget förekom många slagsmål, även med kniv, där bardskärarna fick 
ta hand om de skadade. 

Den 28 juli 1601 avhandlades två allvarliga brott i rådhusrätten. Förhan-
dlingarna leddes av Jöran Eriksson Ulfsparre i Öjared, lagman för Västergöt-
land. Vidare deltog ståthållaren på Elfsborg Anders Linnormsson, två 
borgmästare och tio rådmän. Som representanter för menigheten deltog 12 
borgare, varav ”mester Hans bådsker” och ”Jörenn bådzsker” kanske var 
utsedda för att de representerade dåtidens rättsmedicinska sakkunskap. Att 
bardskärare kunde kallas som sakkunniga i rättsmedicinska fall visas av ett 
fall från Stockholm 1526. En man som blivit slagen hade dött och frågan var 
om han dött av slaget eller av annan orsak. Bardskärarna mäster Lucas och 
mäster Verner sade att han inte dött av sina sår.13 

Det första målet i Nylödöse gällde Byrgie Björnsson, som åtalades för mord 
och mordförsök. Byrgie hade köpt mercurium, det vill säga kvicksilver, för att 

                                                 
11 Edvinsson, Rodney och Söderberg, Johan: A Consumer Price Index for Sweden 1290─2008, 
Review of Income and Wealth, 2011 vol. 57 (2) s. 270─292. 
12 Stenström, Fritz: Läkekonstens och Hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- och 
1700-talen jämte historik över stadens Medicinalverk och Sundhetsväsen. Göteborg 1929. 
13 Phase, Olaus Petri. Stockholms stads tänkebok 1524─1529. Utg. genom Ludvig Larsson, 
Lund 1929 s. 212. 
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förgöra sin hustru. Han påstods ha lägrat Byritha Aruidzdotter, vilket han dock 
nekade till. Tillfrågad varför han ville förgöra sin hustru svarade Byrgie att 
han inte hade någon annan orsak än att han sedan lång tid varit missnöjd med 
henne, särskilt sedan han lärt känna Byritha. 

När han kom hem efter att ha köpt giftet bad han hustrun koka välling. De 
åt av vällingen och sedan tömde han giftet i resten av vällingen i skålen. Dagen 
därefter kom hustruns bror och en späd brorson på besök. De och hustrun åt 
av vällingen varvid hustrun och brodern blev svårt sjuka och barnet dog. Byr-
gie dömdes till stegel och hjul enligt 5 och 15 kapitlen i högmålsbalken. 

Nästa mål den dagen gällde sex drängar som uppgavs ha våldtagit en icke 
namngiven kvinna. Speciellt aktiva hade Tore Jachiopsson, Hindrich Persson 
och Cristiern Hansson varit. Två av dem hade stått på kvinnans armar medan 
”dhe andre handla sig medh henne”. De dömdes till döden enligt 11 kapitlet i 
edsöresbalken och 6 kapitlet i Salig kung Giöstaffz gårdsrätt. Domen över de 
tre andra som varit mindre aktiva överläts till högre instans. Vid rättens sam-
manträde 26 augusti 1601 meddelades att dödsdomarna hade omvandlats till 
40 dalers böter (19 000 kronor idag). De tre övriga fick böta samma summa. 
Gruppvåldtäkter är således ingen ny företeelse i Sverige. 

Sackarias bårdskär 
Sackarias förekommer bara ett fåtal gånger i protokollen. En gång, den 14 juli 
1595 fick han böta fyra mark till kyrkan ”för hanns offörstånndh hann giorde 
för den stånngenn, hann hegnde wth”. Han gjorde uppenbarligen reklam för 
sin verksamhet genom att hänga ut en skylt. Sådana ärenden var vanliga tvister 
mellan olika utövare av badare- och bårdskärareskråerna. Fältskärsstugan 
måste utmärkas genom en skylt med fyra stycken mässingsbäcken, och det var 
mycket viktigt att det just var fyra. Det kunde nämligen misskreditera skrået, 
om någon chirurgus eller fältskär skyltade med ett, två eller tre bäcken, ty 
därigenom kunde en för skråets heder och anseende betänklig förväxling ske 
med badarskrået, som tidvis haft rättighet att skylta med tre bäcken. Ur-
sprungligen hade beträffande badarna stadgats, att de som skylt skulle hänga 
ut en tavla ”med badekoppar och badekvast” jämte ett mässingsbäcken. En 
sådan bestämmelse återges i överståthållaren Schering Rosenhanes brev till 
underståthållaren Udde Ödler daterat i Göteborg den 18 Maj 1658. Längre 
fram, år 1663, blev det emellertid tillåtet att som skylt hänga ut tre bäcken med 
något märke till åtskillnad från fältskärerna. Den rättigheten förlorade de dock 
redan 1675, då de ålades att som vårdtecken återta badetavlan och ett bäcken 
med kvast, vanligen av björkris. 

Hans bårdskär, även kallad Hans barberer 
Hans bårdskär, vars efternamn är okänt, hade tydligen ett hetsigt humör och 
fick ofta svara i rätten för följderna av detta. Tredje december 1588 fick han 
böta 12 mark för att han slagit kyrkoherden herr Laris blå och blodig och or-
sakat ett fulsår på hans näsa. I juli 1603 var han ånyo instämd till rätten efter 
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att ha slagit en kollega, mäster Hans Nehusen, och kallat honom för en kvack-
salvare. Han bötfälldes också för att ha slagit en piga. 

Ett par mål gällde bårdskärsarvodet. Andra april 1597 dömdes Hans att 
återbetala halva arvodet, två daler till Anders Esbiörnsson i Sätir eftersom han 
inte hade: 

helath honom och ichie kundhe giöra honom fertigh thil fyllist, så effthir båski-
ereres wis och seth, ath then som ichie kan hela, then han takier till sigh, skall 
och bör ichie haffua mera en som halffua lönen. 

Bårdskärarna fick således bara halva arvodet om de inte lyckades bota den 
skadade. En mäster Dönicus, som i övrigt inte förekommer i tänkeboken, 
hade 1586 lovat att bota Per Andersson för en sjukdom, men i stället lämnat 
staden. Per hade lämnat en del silver i pant hos borgaren Henrik Persson, och 
fick enligt rättens beslut tillbaka det eftersom han inte blivit botad. 

Hans Nehusen 
När mäster Hans Nehusen 1603 kom inflyttande till Nylödöse från Marstrand 
mottogs han inte med öppna armar av kollegerna. Jöran Bårdskär hade i Olav 
Bryngelssons gård skällt honom för en utstupad tjuv och skälm, som blivit 
kåkstruken hos de danske – Marstrand var vid den tiden danskt. De möttes 31 
augusti 1603 på rådstugan, där Jöran på anklagelsen svarade blankt nej men 
visade en sedel, som var en avskrift från Marstrands tänkebok. De förmanades 
av rätten att förlikas och hålla sams. 

Påvel bårdskär 
En i övrigt okänd ”mäster Påvel båsker” instämdes till rätten 1621 och an-
klagades av Albritt Nilsson  

för han hade tagit hans söster under båskerhåndh, effter hun hadhe ett ondt 
benn, och haffuer på dett sista krenkt hene och hene beleggratt, [...] ath om så 
ehr, at han er barnafaderen och kiennes vid barnet, vill han sigh vthi saken 
betencka, derföre han ställer boringh [borgen] för sigh. 

Hur det gick i detta faderskapsmål framgår inte. Påvel bröt emot den Hip-
pokratiska eden, som lyder i Löwegrens översättning 

I de hus jag ingår, vill jag till fromma för de lidande, hållande mig fjärran från 
hvarje medveten fördervbringande orättrådighet, särskildt från könsligt 
umgänge med qvinnor och män, såväl fria som slafvar. 

Förmodligen kände Påvel inte till eden eller så ansåg han inte att det gällde 
honom som bårdskär. 
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Göteborg 
Fältskärer hade funnits i Göteborg allt sedan dess första tillblivelse. År 1625 
omnämnes holländaren mäster Jochom Barbier, som  

heeft onkosten gedaon aan medicamenten van de twee bootsgesellen die de 
hant souden gemist hebben end begenadicht bleven [Haft omkostnad för medi-
kamenter till de två båtsmän, som skulle mista handen, men blev benådade och 
till vilken utbetaltes] de somma von twee ryckxdalder die den geeren President 
sampt de raet beloff habben to Petaelen, noch eenen ryckxdaler voor 
dengeenen, die de hant affgehoubben worden, datum. Gottenborgh den 20 
Aprill a:o 1626 [En summa av två riksdaler, som den ärade presidenten och 
rådet lovat betala, dessutom en riksdaler för den på vilken handen blev avhug-
gen].  

Mäster Jochom kvitterade summan på följande sätt: Ich Joochum Wetzell 
Barbier habe aus Andreas Amsson empfang 4 thaller 3½ mark. 

Daniel Johan Gertner 

Den förste mera framstående mannen av facket, som slog sig ner i Göteborg, 
var regementsfältskären Daniel Johan Gertner. Han skrev ett brev till magis-
traten 12 Maj 1667 där det står:  

För att vinna större erfarenhet i min konst har jag försökt mig både här och där 
och har ock låtit anställa mig som regimentschirurg i Cronan Sveriges krigsstat 
under 7 års tid. Nu har jag äntligen beslutat mig för att bege mig i lugnare 
förhållanden, och därvid tjäna Gud och min rätt och ärligen här slå mig ned, 
efter som denna plats, så länge jag befunnit mig hos min generalmajor Rutger 
von Ascheberg hela tiden tämligen fallit mig i smaken och således ingivit mig 
en icke ringa lust att välja den till min framtida uppehållsort. Vore därför sin-
nad att stanna över här denna vinter för att erfara, om jag för framtiden kan 
förtjäna mitt bröd härstädes och skall fatta avgörande beslut efter förloppet av 
denna provtid. 

När Gertner kom till Göteborg 1667, fanns där redan en fältskär som hette 
Eugenius Fistulator, men dessutom hade en ”balberer” Anders Bengtsson bör-
jat praktisera i staden. Han ansågs okunnig av sina åtminstone i egna ögon 
överlägsna samtida kolleger. De skrev att han varken tjänat lärling eller gesäll. 
Som ärliga mästare vore det under deras värdighet att byta ord med en sådan 
stympare, fuskare och patientförstörare. De fordrade, att magistraten skulle 
förbjuda honom att driva detta hantverk. 

Anders Bengtsson, som var borgarson från Göteborg, svarade Gerner i en 
lång svarsskrivelse och frågande honom  
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om det kunde vara så berömligt för Gertner, att bönder och käringar lagade de 
patienter, som måste gå ohulpna från honom och begärde retsamt och spefullt, 
att Gertner måtte ge attest över sitt mästerstycke med rådmannen Anders 
Amundson, med vilkens botande han kapitalt misslyckats; lika illa hade 
Gertner behandlat segelmakaren under Ekeskogen, som hade en lång tid varit 
under Gertners kur, men lämnades utan hjälp, fast han sedan av en annan sådan, 
som Gertner kallade för pojke, nämligen Anders Bengtsson, blev god gjord. 
Därför syntes det Anders Bengtsson skäligare om Gertner ville antasta de 
bönder och käringar, som korrigerat honom i hantverket och ”läte Anders 
Bengtson bliva oturberad [Orubbad, särskilt om rätt eller privilegium], emedan 
jag är ett borgarbarn och min konst hos en berömlig mästare lärt” etc. Till 
bestyrkande av sin skicklighet företedde därvid Anders Bengtsson en hel del 
attester från botade patienter. 

Segelmakaren i Ekeskogen skrev i sitt intyg: 

Haver jag undertecknad fallit min arm utur led opp i axeln, och haver mäster 
Anders satt armen i led igen och gjort sitt bästa därtill som en ärlig mäster, så 
att jag haver honom intet emot att skylla än det gott är. Göteborg den 22 Feb-
ruari Anno 1672. Welam Segelmakare. 

Ett annat intyg vittnar om Anders Bengtssons skicklighet. Det lydde: 

Emedan såsom jag undertecknad för något år tillbaka var behäftad med en stor 
och häftig sjukdom, stenen, vilken så hårt hade överhanden tagit, att jag om 
min vidare hälsa alldeles tvivlade och därav förorsakat söka någon bekvämlig 
läkare, som mig ifrån sådan skada befria kunde, då jag även fick anledning till 
Mäster Anders Bengtsson, vilken mig M. G. H. [med Guds hjälp] sådant fel 
kom till verklig hjälp och undsättning i det han M. G. H. för bemälta skada mig 
således helade, att han med en särdeles snällhet skar rören upp, varigenom han 
sten M. G. H. tog, så att jag näst Gud må honom därför berömma, att han en 
orsak var till min hälsa och Restitution, vilket jag uppå begäran honom till en 
liten attest icke haver kunnat förvägra, datum Göteborg den 7 April A:o 1672. 
Sven Håkansson i Ytterstaden. 

En attest hade lämnats av den Mäster Hans Bengtsson från Högen, hos vilken 
Anders synes varit i lära och lyder ordagrant: 

Denne Seddel wisar Mäster Anders Bengtsson haver farit med mig för Balber 
A:o 1666 härifrån och åt Portugall, därifrån blefvo vi oppförde åt Kaliss, hos 
mig sig redelig förhållit i all sin embetsgörande, och sedan därifrån med Hål-
lendtsk åt Gelissen och tillbaka igen och sedan därifrån åt Hamborgh med Cap-
tin Jörren hem. Detta ifrån mig till attest Götheborgh den 10 Februari A:o 1671. 
Hans Bengtsson, Höghen. 
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Detta intyg verkar ärligt och vederhäftigt och det är tydligt att Anders Bengts-
son varit ute i världen och då haft tillfälle till övning i yrket. 

Johan Lyders 

Under de sista decennierna av 1600-talet bodde en fältskär vid namn Johan 
Lyders i Göteborg. Han hade varit regementsfältskär vid Västgöta Kavalleri. 
Sedan regementet efter slaget vid Lund 1676 blivit hemförlovat, bosatte sig 
Lyders i Göteborg. Den gamle fältskären synes ha varit mycket väl anskriven 
hos kung och överhet, som gav honom det vitsordet ”att han en långlig tid 
uppvaktat och alltid flitig sig vederbörande till gott nöje ervist”. Dessutom 
tillstod man, att han utstått svåra strapatser och lidit stor skada till sin egendom 
under kriget. Det ansågs därför ej mer än rätt att han och hans hustru fick efter 
hans underdåniga anhållan frihet från all borgerlig tunga för makarnas gård i 
Göteborg, särskilt som han var en av de fältskärer, som inte idkade någon bor-
glig verksamhet, allt detta enligt det öppna brev, som utfärdades för honom av 
Karl XI från huvudkvarteret i Höör den 10 oktober 1678. 

Den gård Lyders ägde var halva kronohemmanet Lunden i Örgryte. Där 
ligger nu Mästerjohansgatan och det finns en bostadsrättförening som heter 
Fältskären. 

Jacob Lundberg. 

Jacob Lundberg blev Göteborgs förste ordinarie stadskirurg. Magistraten mot-
tog från direktören över rikets barberare, Hans Schultz, en attest om Lundberg, 
daterad den 14 augusti 1696, vari först omnämndes, att Mäster Jacob 
Lundberg från Göteborg infunnit sig för Collegium chirurgicorum och uppvi-
sat en rekommendation från magistraten, som ville utnämna honom till 
stadsbarberare. Schultz skriver vidare 

Därefter blev i närvaro av Kungl. Maj:ts förste livmedicus, herr doctor Urban 
Hjerne utav åtskilliga därtill förordnade mästare den 26 och 30 Juni, den 7, 21 
och 30 Juli i Chirurgin med tillhöriga manuale operationer ordentligen examin-
erad samt visade därunder sin capacitet och skicklighet allom och var och en i 
synnerhet till gott nöje. 

 
Figure 6. Protokoll på tyska från Jacob Lundbergs första examinationsdag,  

den 26 juni 1696. Kirurgiska societeten A1:1 (1689–1716) s. 1. 
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En månad senare tillträdde Lundberg sin befattning som Chirurgus Gotho-
burgii ordinarius, med vilken titel han undertecknade sina skrivelser. Be-
fattningen var oavlönad, varför Lundberg ansökte om att få vissa privilegier. 
I sin skrivelse till magistraten betonade han särskilt den fem dagar långa 
rigorösa examen, som han i Stockholm undergått i alla materia chirurgica samt 
åberopade Collegii Chirurgicorums brev. I synnerhet ville han hos magistraten 
begära, att inga regementsfältskärer, även om de bodde i staden, måtte tillåtas 
att ägna sig åt hans profession och att inga ”bönhasar” och fuskare skulle 
tillåtas att åderlåta, raka hår och skära skägg. Då hans begäran stod i full 
överensstämmelse både med skråordningen och Kongl. Majestäts allernådi-
gaste brev till Excellensen General Schönleben den 17 september 1685 ”att 
inga bönhasar borde tolereras” fanns det ingen anledning för magistraten att 
ej bifalla hans anhållan. I verkligheten blev det i alla fall stor konkurrens om 
patienterna med de många bönhasarna. Efter två år klagade han hos magis-
traten att ”förty emedan som andra bortryckte det brödstycke, som honom 
vederborde”. Han fick dock inte det stöd han väntat. Magistraten beslöt nämli-
gen att ytterligare en ordinarie stadsfältskär skulle anställas. Det var ju lätt för 
magistraten att skapa till ytterligare en fältskärsbeställning i staden, då den 
liksom Lundbergs var oavlönad. Lundberg drog konsekvensen av magistrat-
ens beslut och lämnade sina otacksamma uppdragsgivare i Göteborg. Några 
år senare var han kirurg i Växjö men hans vidare öden är obekanta. 

Didrik Morter 

Skeppsbarberaren Didrik Morter kom troligen 1696 som fältskär till Göte-
borg. I det brev magistraten utfärdade för honom om stadsbarberare-tjänsten, 
daterat 4 september 1699, heter det om Morter bland annat 

att han tillförne Hans Konglig Majestät för skeppsbarberare uppvaktat, sig 
härstädes uti giftermål engagerat, i några år borgerliga onera undergått och sig 
till stadens tjänst offererat haver, om sitt välförhållande i Konglig Majestäts 
tjänst sig goda lovord förvärvat, skolande njuta confirmation så snart han sin 
examen undergått och är för en capabel mästare erkänd. 

Morter fick vidare magistratens pass och adressbrev till Stockholm för att där 
avlägga sin fältskärsexamen. Det förefaller vara ett ovanligt komplicerat 
ärende eftersom han förekommer 13 gånger i Kirurgiska societetens protokoll. 

Eftersom Morter vid utbrottet av det stora nordiska kriget 1701 åter måste 
göra tjänst som skeppsbarberare, fick han först den 22 oktober 1703 magis-
tratens utlovade bekräftelse på befattningen. Hans privilegier var ännu mer 
kringskurna än Lundbergs. Magistraten lämnade nämligen då också alla andra 
ordinarie regementsfältskärer i Göteborg samma rätt som stadens fältskär hade 
att utöva sin verksamhet. Dessa regementsfältskärer hade dock sin ordinarie 
lön medan den ordinarie stadsfältskären var oavlönad. Morter blev därför 
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tvungen att först tjänstgöra i greve Leyonhuvuds regemente till häst och sedan 
bege sig till främmande land. Han nämnde inte var han vistades, men hans 
samtida i Göteborg, Johan Hinrik Kaldiniker, upplyste genom en skrivelse, 
”att han bestyrt Morters ämbete under den senares fjärran frånvaro i Os-
tindien”. 

Efter många års bortovaro återkom han, troligen 1711, till Sverige och vis-
tades då under ett halvt års tid i Stockholm, där han bedrev en mycket stor 
aktivitet med försäljningen av sitt arkanum, ett läkemedel med hemlig sam-
mansättning. På våren 1713 begav han sig åter till Stockholm och sålde där 
sina underbara läkemedel eller piller utan Collegii medici vetskap. Så 
småningom blev dock saken känd och den 18 maj 1713 kom doktor Hein på 
Collegii vägnar till Slottskansliet och begärde dels förbud för Morter att prak-
tisera, dels att hans piller och att de tryckta beskrivningarna om dem skulle 
beslagtas. Morter inkallades och förhördes. Han opponerade sig kraftigt och 
förklarade sig vara holländsk doktor, enligt sitt i Göteborg förvarade 
doktorsbrev och att han dessutom var godkänd mästare i Fältskärssocieteten i 
Stockholm. Då han några år tidigare varit i huvudstaden, hade han brukat 
samma slags piller, ”som voro av alla doctorer därute approberade”.  

Morter hade emellertid svårt att hålla tand för tunga. En dag  

hade han hos källarmästare Stange under måltiden och i många personers 
närvaro hela Collegium medicum i gemen och alla dess assessorer i synnerhet 
med äreröriga och anstötliga ord toucheradt som han höll för hundsvåttar och 
skälmar dem som har sagt i aviserna, det han är en kvacksalvare. 

Collegium medicum begärde att han skulle häktas. I sitt trångmål vände sig 
Morter till kungen och redogjorde för sina levnadsöden. Han hade sålunda 
gjort tjänst som chirurgus år 1700 på Kungl. Maj:ts örlogsflotta för Köpen-
hamn under herr amiralen baron Taubes kommando. I några år hade han som 
kirurg tjänstgjort vid skånska Tremänningskavalleriregimentet under gen-
eralmajor Gustaf Fredrik Lewenhaupts befäl. Han företedde dessutom intyg 
att han i nio års tid gjort tjänst som överchirurgus vid Holländska Compagniet 
i Ostindien, och han hade nyligen återkommit från sina afrikanska, ostindiska 
eller asiatiska resor. Därefter redogjorde han för de trakasserier han varit utsatt 
för av Collegium medicum på grund av sin försäljning av Panacea Solaris 
eller de bekanta Wildegansens piller.14  

Han bönföll därför om Kungl. Maj:ts allernådigaste beskydd och slutade 
med att ”anhålla om satisfaction och att få sin reputation reparerad”. 

Kungl. Maj:ts beslut gick emellertid emot Morter och innehöll en varning 
till Morter att hädanefter inte sälja några läkemedel för invärtes bruk. Morter 

                                                 
14 Panacea solaris eller de synnerlige underbahre läkedomar eller piller som Zachariæ 
Wildegansens från Breszlau beskrev i en bok med samma titeln 1713. 
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begav sig hem till Göteborg men han brydde sig inte om Kungl. Maj:ts reso-
lution.  

Det berättades nämligen om Morter, att han alltid i sina fickor bar på några 
bleckdosor med sina berömda piller för att kunna mot kontant betalning stå 
sina lidande medmänniskor till tjänst. 

Varje bleckdosa innehöll 24 piller. Den åtföljande beskrivningen hade till 
titel ”Panacea Solaris, det är synnerligen underbara läkedomar eller piller” och 
var tryckt i Göteborg 1713. Dessa piller skulle vålla Morter bekymmer även i 
Göteborg. En kväll hade han träffat en i staden bosatt ung holländsk köpman 
som hette J. de Loede. Denne berättade för Morter, att han fått i uppdrag av 
en köpman i Halmstad att köpa en dosa av dessa piller. Morter tog genast upp 
en dosa ur fickan och gav dem till de Loede tillsammans med den tryckta 
beskrivningen och en tillsägelse, att man inte fick taga mer än tre piller åt 
gången. de Loede, som inte var fullt nykter, svarade ”Åh lappri”, öppnade 
dosan, tömde innehållet i handen och svalde 23 piller på en gång, det 
tjugofjärde hade råkat falla på golvet. Fjorton veckor senare blev de Loede 
sjuk i en bröståkomma och påstod att sjukdomen skulle härleda sig från 
Morters piller. Han vårdades sedan av stadens tre fältskärer, Morter, Kaldini-
ker och Roempke och de gav honom varje dag olika slags medikamenter, men 
han avled kort tid därefter trots all behandling. Stadsfysicus Lundelius fick i 
uppdrag att yttra sig över dödsfallet och skrev i sin inlaga, att det gamla ord-
språket besannades: ”Att många kockar koka ingen god soppa, varandes medi-
kamenterna i sig själva goda, men behörig applikation ej som sig bort blivit 
inrättad”. 

Någon klarhet beträffande dödsfallet vanns inte. Morter erbjöd sig att skära 
upp liket för att därigenom visa sin oskuld men Lundelius ansåg att det inte 
tjänade någonting till, då de Loede redan varit död några dagar, ”emedan allt 
vad i den dödes lekamen är till att se och finna, nu skall vara i confusion och 
oskick”. Lundelius fick emellertid ett tillfälle att klämma åt samtliga tre fält-
skärer för deras överträdande av Kungl. Maj:ts förordningar, ”i det de icke 
allenast invärtes mediciner för de sjuka här i orten förordna, det dem ej 
tillkommer utan ock Mercurialia och Opiata med annat mera”. Detta gick 
dåligt i stil med § 30 av 1688 års medicinalordning, som lämnade barberare 
”fritt att idka det som till chirurgien hörer; dock att dem skall fritt stånda i 
medici frånvaro ingiva wunddricker [sårdrycker], tillberedda gurgilvatten och 
halssaft” men inte andra läkemedel. 

Lundelius anhöll därefter hos magistraten om handräckning för att se till 
att Kungl. Maj:ts förordningar följdes. Morter var av allt att döma en affärs-
begåvning; bland annat sålde han rottingar till 24 styver stycket för en hol-
ländsk köpman i Amsterdam, Simon Reindertz. Rottingen var ju på sin tid ett 
flitigt använt uppfostringsmedel.  

Morter hade i riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Carl G. 
Mörner en hög gynnare. Genom dennes bemedling och inflytande fick Morter 
äntligen lön för mödan som stadsfältskär, då han den 1 oktober 1713 ”erhöll 
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den höga kongliga senatens fullmakt att vara stadsfältskär och njuta 300 daler 
s:mt i lön på extra ordinarie stat av stadens överskottsmedel”. Han levde dock 
inte länge därefter. Ett år efter fullmaktens datering jordfästes Morter nämli-
gen i Kristine kyrka.15 

Barberare och badare 
Vid flera kyrkomöten under 1100-talet riktades kritik mot att präster och 
munkar ägnade sig åt studier av medicin, vilket ansågs utsätta dem för 
frestelser, bland annat från kvinnor. Vid kyrkomötet i Tours 1163 beslutades 
att de som arbetade inom kyrkan inte längre skulle befatta sig med blod och 
vid fjärde laterankonciliet 1215 (i canon nummer 18) förbjöds präster, munkar 
och nunnor att befatta sig med sådan kirurgi som innebar bränning och 
skärande. Enligt canonisk lag blev den som orsakade någon människas död 
för alltid utesluten från prästerliga ämbeten, även om döden var en olycklig 
följd av en operation. 

Den sjukvård som bedrevs i klostren skildrades i allmänhet mycket negativt 
efter reformationen med dess antikatolska stämningar. Olof von Dalin skrev i 
andra delen av Svea Rikes Historia: 

Prästerne tilwällade sig Läkare-konsten, liksom de gamle Hedniske Drottar, 
efter hon i den okunniga tiden såg så underlig och öfwernaturlig ut, men som 
de dels woro mycket släte i den wettenskapen, dels wille gifwa henne en an-
seende af Mirakel, så blef hon föga annat än widskepelse, läsande och signande 
efter tretalet, brukades öfwer alla sjukdomar. Mull ur Kyrkogårdar blev 
hälsosam för sår, wilke ock brändes med glödande Kyrko-nycklar, och 
Mässewin blef i allmänhet en kraftig läkedom, af hwilket alt wi intil wåra tiden 
ibland gemene man funnit lämningar.16 

Den kirurgi som bedrivits försvann i stort sett helt från klostren efter lateran-
konciliet 1215 och kirurgin övertogs av barberare, som tidigare ägnat sig att 
raka munkarnas tonsurer och ansa deras skägg.  

Detta ledde till att antalet barberare eller bardskärare ökade kraftigt i hela 
Europa och även i Sverige, där de organiserades i särskilda gillen, det första i 
Stockholm 1496. Ordet bardskärare eller bårdskärare betyder detsamma som 
barberare, alltså en person som klipper skägg och hår (jfr ty. Bart, skägg). 
Även benämningarna bardberare och balberare förekom. De kombinerade 
uppgifter som att skära skägg och hår med att åderlåta, dra ut tänder och 
tömma varbölder på den civila befolkningen, men anlitades också för att be-
driva sjukvård i krig. Den förste bårdskäraren som är känd med namn i Sverige 

                                                 
15 Begravningsboken Göteborgs-Kristine församling. CI-2 (1701─1725) s. 477. 
16 Dalin, Olof von: Swea Rikes Historia, del 2, Stockholm 1750 s. 54─55. 
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var Lamprect. Olaus Petri berättar i sin Svenska krönika att bland dem som på 
andra dagen av Stockholms blodbad togs från sitt arbete för att avrättas var 
”Lambrect bårdskärare, som stod och rakade, när han blev tagen och förd till 
torget”.17 

 
Figure 7. Bardskärare i krig. Bild CCXXV ur Opus chyrurgicum av Paracelsus. 

UUB Waller 7123. 

                                                 
17 Petri, Olai: Svenska krönikan. Utgiven av Gustav Erik Klemming. Stockholm 1860 s. 331. 
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Figure 8. Bardskärarstuga från 1500-talet. Bild CCCCLVI ur Opus chyrurgicum av 

Paracelsus. UUB Waller 7123. 

Johan III gav bardskärarna privilegier att utgöra ett skrå den 20 juli 1571. 
Inledningen till kungens skrivelse antyder att det redan tidigare funnits ord-
ningsregler för bardskärarna. Möjligen kan det vara bardskärargillets stadgar 
från 1496 åsyftas, men dessa finns inte bevarade. 

I skråordningens första paragraf stadgas att antalet mästare i bardskäraräm-
betet ska vara sex och att de ska äga burskap som borgare i Stockholm. En 
ålderman ska utses av borgmästare och rådet för ett år i taget. 

Det ser av stadgan ut som det varit en förutsättning att den som ville bli 
mästare skulle ha genomgått sina läroår i utlandet. Om någon kom från ut-
landet och begärde inträde i ämbetet skulle han först tjäna i två år hos någon 
mästare i Stockholm. Den mästaren, alla ämbetsbröderna och borgmästaren 
skulle sedan pröva om han var skicklig nog att bli mästare själv. När det gäller 
lärlingar stadgas inte någon bestämd tid de måste arbeta hos en mästare innan 
de skulle kunna godkännas. 

I den sjätte paragrafen stadgas: 

När någon Reese eller Tugh på Rijkjens wägne förhånden är til land eller watn, 
Skal tå Barskäre ämbetet utgöre en af ämbetes bröderne, medh alle tilbehö-
ringer, som han hafuer behoof påhålla. Och then ämbetzbrodern som utdrager, 
skal wara frij för all Stadzens tunge, Så länge han på sådane reeser eller tugh 
bruket blifuer. 
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Mästarna i bardskärarämbetet blev således skyldiga att rekrytera bardskärare 
till armén och flottan. Det hade visat sig vara svårt att få dem att ta på sig det 
riskfyllda uppdraget att vara bardskärare på slagfälten, ofta hade tvångsrekry-
tering måst tillgripas i hela Europa. Gustav Vasa skrev 1535 till borgmästare 
och råd i Arboga att de genast skulle skicka barberaren Anders till Stockholm. 
Han behövdes nu i flottan ”där behov gjordes av en hel hopp bardskärer”. År 
1628, under trettioåriga kriget, var behovet så stort att Gustav II Adolf gav 
fullmakt till tre kaptener att resa till städer i Uppland, Södermanland, 
Östergötland, Västmanland och Norrland för att ta ut erfarna mästersvenner 
hos mästarna i städerna och skicka dem till flottan.18 Till sjöss värvades de 
som annat manskap inför varje expedition. 1564 fanns 13 barberare på sven-
ska flottans 44 skepp, medan skeppsgårdarna (örlogsvarven) från 1629 höll 
sig med fast anställda barberare. 

Att bardberare, åtminstone i flottan, även fick ta hand om invärtes sjuk-
domar under 1600-talets första hälft visas av en ”Beställning för Bardberaren 
M:r Jörgen Hauck, utfärdad på Amiralitetet 23 juli 1640”. Han förpliktigades 
att försörja Kungl. Maj:ts flotta med goda och tjänliga medikamenter och ku-
rera och bota allt sjöfolk, bösseskyttar, båtsmän, timmermän och flera av 
sjöstaten uti alla sjukdomar och skador. Den 1 oktober samma år utfärdades 
ett likalydande dokument för Bardberaren Jören Wester.19 

I den femtonde paragrafen av Johan III:s privilegiebrev anges att ämbets-
bröderna skulle ge minst en gammal örtug varje söndag till en kassa som 
skulle användas som stöd för de bardskärare som blivit fattiga genom eldsvåda 
eller av ålderdom. Ämbetsbröderna och deras hustrur förpliktigades också att 
bevista begravningen av avlidna bardskärare, deras hustrur eller barn. Den 
som försummade detta skulle böta fyra mark varje gång till denna hjälpkassa. 
En sådan hjälpkassa fanns också för gesäller, åtminstone från år 1625. I ord-
ningsreglerna ”Der Balbierer Gesellen Rolle in Stockholm” utfärdade av 
borgmästare och råd det året står att en gesäll varje söndag skulle lämna ett 
”hwitt” rundstycke till gesällbössan. Det motsvarar ungefär 10 kronor idag. 

Paragraf 25 innehåller följande bestämmelser: 

Hwar någor kommer ifrå främmande Land, och will hålle sigh för Läkere, Så 
skal han taghe twå siuke mennisker af Spittalen, Dogh them som man kan see 
stå rådh til at bota, och ohm hann gör them färdighe, Skall han tå icke mere 
hafua änn 6 mark för sitt omak, och sedan må han bruke sijn konst, och heele 
gamul breck och såår, Dogh skal han icke bruke ämbetsbrödernes welkor, som 
är medh Aderlåtande, färske såår at förbinde, eller hår afskäre, Och om warder 
beslagen at han thz gör, Då skal han hafue förwerket tu pund wax för hwar 
reese. 

                                                 
18 Villner, Katarina: Under däck. Mary Rose─Vasa─Kronan. Stockholm 2012 s. 122. 
19 Döbeln von, Wilhelm: Historisk öfversigt af läkarevården vid Kungl. Flottan. Tidskrift för 
Militär Helsovård 1895 s. 6. 
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Om någon ”lappare” utgivit sig för att vara Artz eller läkare skulle han straffas 
och bardskärarna förbjöds att ha umgänge med sådana och inte heller ge dem 
redskap, salvor eller plåster. Orden artz och läkare används här tydligen i 
mycket vid bemärkelse. 

 
Figure 9. Sigillet på Johan III:s privilegiebrev från 1571. 

Originaldiplomet förvaras bland Kirurgiska societetens handlingar. Till 
diplomet hör en 11 cm bred kupa i silver där namnen på bardskärarämbetets 
dåvarande medlemmars namn är inristade: Phillippus Kern, Iacop Lemcke, 
Hans Rave, Hans Bollinck, Petez Zalof och Hans Ivanoff von Ezfeldt. Phillip-
pus Kern var Johan III:s kammartjänare och bardskärare och har gått till his-
torien som den som anses ha tillrett den giftblandning som användes för att ta 
livet av Erik XIV.20 

Som synes av namnen var alla medlemmarna av bardskärarämbetet utlän-
ningar, mest tyskar. Före år 1600 finner man bland dem endast ett svenskt 
namn, Peder Östgöte. 

Det fanns också under medeltiden och långt in på 1600-talet många 
kringresande charlataner, lappare, okulister och bråck- och stenskärare, som 
reste runt på marknaderna från stad till stad. När komplikationerna efter deras 
ingrepp visade sig hade de redan försvunnit från orten.21 Det var emellertid 
inte bara sådana som gav sig in på bardskärarnas verksamhetsområde. Ba-
darna var länge barberarnas främsta konkurrenter. Badarna var bofasta i 
städerna och var knutna till badstugor. Enligt 1460 års skattelängd fanns då 
fyra badare som var föreståndare för de offentliga badhusen i Stockholm. De 

                                                 
20 Peringskiöld, Johan: Johannes Messeni Scondia illustrata Tom VII. Stockholm 1700 s. 48. 
21 Hult, Olof: Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai, livmedici hos Erik XIV och Johan III. 
Stockholm 1918. 



 31

ägnade sig åt en del uppgifter som låg barberartjänsterna nära, som att åderlåta 
och koppa blod. De beredde också en del kryddor att lägga i badet och då låg 
det nära till hands att bereda mediciner till invärtes bruk för sina kunder. 

I Malmö, som på den tiden tillhörde Danmark, fick barberarna sin första 
skråordning redan 1544. Då ingick nio mästare i skrået, men enligt statuterna 
skulle det bara vara sex. Det innebar att när någon avgick ersattes han inte 
förrän antalet var nere i sex. Enligt Köpenhamns skråordning från 1501 tilläts 
där endast sex mästare. Det framgår av Malmös skråordning att det rådde 
konkurrens mellan barberare och badare. Det heter nämligen i en särskild 
artikel: 

Item Skulle ingen Bastuemand eller Andre badere bastuquinder eller andre 
quinder huo som helst the aere eller were kunde forbinde nogre ferske saar. 
[...] Skall ingen aff disse for:e [förbenämnde] fordriste sig noger handhe gamle 
Saar eller pocker att leghe. 

Första gången badare nämns i en officiell skrivelse i Sverige var när Gustav II 
Adolf 1 april 1628 bekräftade bardskärarnas privilegier från 1571. I skrivelsen 
står bland annat: 

[...] om någon badare, undantagandes K. Maj:ts egen lifbadare, befattade sig 
vidare än med hårs och bards afskärande samt koppande och badande, så skulle 
Borgmästare och Råd med embetsmän säga dom öfver honom och sakören 
fördelas emellan embetslådan och staden. 

Genom en kunglig resolution för Barberarämbetet 22 januari 1646 blev hår- 
och skäggputsningsrättigheten fråntagen badarna och de fick endast syssla 
med badande och koppande. Det är första gången benämningen bardskärare 
ersatts av barberare i en kunglig resolution. När Karl X Gustav efterträtt Kris-
tina som regent utfärdade han en öppen resolution för Barberarämbetet 30 juni 
1655 och förklarade att Gustav II Adolfs beslut från 1628 skulle gälla. Därmed 
återvann badarna rätten att klippa hår och raka skägg. 

På 1640-talet kom badarna överens med Stockholms magistrat om att ar-
beta som ”pestbarberare”, det vill säga bland annat öppna pestbölder. Den 
uppgiften lämnade barberarna gärna ifrån sig. 
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Figure 10. Koppsättning i badstugan. Träsnitt av Jost Amman från 1500-talet. 

År 1657 drabbades Sverige av pest. I Stockholm dog 2 928 av en befolkning 
på totalt 30 000, det vill säga var tionde föll offer för pesten.22 Alla som hade 
möjlighet flydde ut på landet, även barberarna. Detta retade magistraten som 
skrev följande Contract med Badare Embetet, at låta bruka sig för Pest-Bard-
berare, den 13 November 1657: 

Wij Borgmästare och Råd i den Kongliga Residentz Staden Stockholm, giöre 
här medh witterligit, at ändoch wij ifrån första infall af det swåra Gudz Syn-
dastraffet Pestilentien, men i synnerhet altsedan den Gesellen som då staxt an-
tagen blef til Pestbardberare, igenom döden afgick, hafwe så wäl å Embetets 
wägnar, som af en Christelig kärlek åstundat och oss til det högsta låtit wara 
angelägit, at til deras Cuur, Tröst och Skiötsel som medh den plågan kunde 
blifva hemsökte, så wida hälsosamma och wäl förarbetade Mediciner och 
Plåster kunna hielpa, och näst Gudhz innerliga åkallelse icke förachtas böra, 
andre förfarne uti den afsombnades ställe sättias och förordnas måtte, och wäl 
i förstonne icke tänkt annars, än at de, som i hälsosamma tider här i Staden 
pläga ex prosesso Barberare-Embetet idka, och så mycket mindre widh slika 
anstöter, som deras tienst, hielp och upwachtning måst äska och fordra, sigh 
afsyndra borde, oss och det gemene Stadsens bästa i detta Christelige werket 
efter Embetets skyldighet et godt nöje göra skulle, så hafve wij likväl medh 

                                                 
22 Linroth, Klas: Något om pesten i Stockholm 1657 och 1710. Nordiskt Medicinskt Arkiv 
1914 vol. 47 s. 1─5. 
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största förtreet måst erfara, huru icke allenast den som i denne Staden för Or-
dinario Chirurgo alt härtil i många åhr warit brukad, och derföre åhrligen sitt 
salarium upburit, hafwer sigh sin plicht undandragit och uti otijd uthur Staden 
begifwit, [...].23 

Badarna fick också besätta de två tjänsterna som kirurger i Stockholm och vid 
Danviken som barberarna tidigare haft ensamrätt till. De skråprivilegier ba-
darna fick 1657 stadfästes genom ett kungligt brev den 15 maj 1663. Badarna 
befriades från all ”Borgelig tunga”, dock borde de avlägga ed som borgare. 
Ännu på 1780-talet var de befriade från borgerliga utskylder utan betalade för 
sin näringsverksamhet till Kungl. Maj:t och kronan samma avgift som mindre 
förmögna kirurger, vilket var tre riksdaler och 16 skilling årligen. 

Det går inte att ta miste på den ilska magistraten kände mot barberarna, som 
varit privilegierade och avlönade av staden, men ändå svikit sin plikt i nödens 
stund. En liknande händelse utspelades i Malmö under pesten 1710–1712. 
Magistraten tillfrågade stadsfältskären Johan Meinike om han ville åtaga sig 
att sköta de pestsjuka. När han förklarade sig inte ha tid på grund av han var 
förordnad att vara fältskär vid Barnhuset och Artilleristaten sades han vid sit-
tande sammanträde upp från sin tjänst och en annan utsågs i hans ställe.24 

Badarna i Stockholm fick 1657 tillstånd att utföra tjänster som barberarna 
betraktade som sina privilegier, som att klippa hår, raka skägg, förbinda sår 
och ordinera olika kurer. När de dessutom började använda barberarnas 
skråemblem med fyra mässingsbäcken protesterade dessa emellertid. Mäster 
Herman Fuchs skrev till överståthållaren Schering Rosenhane om detta. Den 
striden ledde till beslutet att badarnas emblem skulle vara ett bäcken med en 
badkvist ovanför. 

Det var inte bara i det egentliga Sverige som badare och barberare konkur-
rerade och var oense om hur deras verksamhet skulle skyltas, symbolfrågor, 
som förorsakade stor oenighet. Barberarna klagade på att badarna gjorde in-
trång på deras privilegier. Ett kungligt brev 26 mars 1687 till general-
guvernören för den del av Pommern, som då tillhörde Sverige, påpekade att 
badare och barberare var skilda professioner. Inget intrång på barberarnas 
privilegier skulle tillåtas. I ett senare brev 1689 gavs detaljerade anvisningar 
om hur badarnas skyltar skulle se ut. 

Svenska Collegium medicum, ursprungligen Collegium medicorum, 
stiftades 1663 på initiativ av läkarna Grégoire François Du Rietz (drottning 
Kristinas livläkare), Bernhard Below, Zakarias Wattrang och Peter 
Gripenflycht. Ändamålet var från början att motarbeta kvacksalvare och char-
lataner och för att nå detta mål tilldelades kollegiet skråmässiga privilegier 

                                                 
23 Lagerström, Magnus: Stockholms stads ordinantier. Stockholm 1731 s. 129─132. 
24 Gröné, Otto: Från 1500-talets bardskärer till den siste stadskirurgen i Malmö. Malmö 
Fornminnesförening. Årsskrift 1955 s. 60. 
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den 16 maj 1663. Syftet var även att vara en undervisnings- och prövningsan-
stalt och genom förnyade stadgar av 1684 och 1688 erhöll samfundet namnet 
Collegium medicum, ålades undervisningsskyldighet i anatomi, botanik och 
farmaci samt erhöll rättighet och skyldighet att låta varje ”doctor medicus, 
som ville blifva practicus i Stockholm, provinsial- eller stadsläkare” genomgå 
en examen practicum. 

Eftersom badarnas nya befogenheter så starkt ifrågasattes av barberarna 
sökte badarämbetet stöd av det nya Collegium medicum och ville att någon 
läkare skulle närvara vid deras examinationer. Men Collegium medicum 
beslöt ”att som beskäraren och apothecaren erkännas allenast wara administri 
doctorum, måtte medici deras examen bevista, men badarne, warande utom 
allt detta, kunna det icke erhålla”. Barberarmästarna Herman Fuchs, Hans 
Schultz och Paul Springer vände sig också till Collegium för att söka stöd mot 
badarna. 

Badarna, som också kallade sig ”Wundtartzer” eller sårläkare, lämnade då 
in en motskrift som visar att de uppfattade konflikten som en strid om hela 
deras existens. Skriften ger också en så tydlig bild av badarnas bakgrund och 
bristande bildningsnivå att inledningen kan vara värd att citera här: 

Hurulunda oss Badare och Wundtartzer här i Stockholm, Barberarne dagheli-
gen mehr och mehr efftertrachta, wår föda och näringh (dett Gudh och gott 
folck oss unne) borttaga. Osz schellandes för bönhåser och Tijuffwer och en-
deles sigh låta förmerckia, Lijka som de alt föruth wiste, at wij skole blifwa 
förwiste och så wida bracht hade, lijka som andre Skielmer eller Ogärningsmän 
och sådant alt wij (Gudhi klagat) motte höra och spöria, och på wadh sätt wij 
derom till H:s Kongl. Maj:t underdån. ödhmiukeligen klagandes supplicerat 
hafva, detta wela E:s Högwälb. Ex:ce och Nådhe, uthaf wår supplication Copi-
jeligen bijlagdhe nådh, och gunstigh förnimma! 

När kungen 31 mars 1675 utfärdade nya regler hade nästan alla badare som 
riskerat liv och hälsa vid pesten 1657 avlidit. De som fortfarande levde fick 
behålla sina privilegier, men de badare som sedan dess tillkommit fick inte 
befatta sig med skador som uppkommit genom huggande, stickande, brän-
nande eller ”bräckiande”. Kirurgtjänsterna i Stockholms stad och vid 
Danviken gavs åter till barberarmästare. 

Under de följande 100 åren fortsatte badarna sin verksamhet enligt dessa 
regler. Den 5 februari 1748 utfärdade Kongl. Slotts-Cancelliet ett dekret enligt 
vilken den badare som hade en brännvinspanna i sitt hus och ertappades med 
olovlig brännvinsbränning skulle böta 100 daler silvermynt och att dessutom 
mista både brännvinspannan och sin rättighet att vara badare. Om någon ba-
daregesäll angav sin mästare för olovlig bränning kunde han få inträda i mästa-
rens ställning om han i övrigt var kompetent till detta. 

År 1731 och ännu 1783 fanns det endast sex badarmästare i Stockholm. 
Ämbetets huvudman 1783 var hofchirurgen Johan Flyth. Övriga medlemmar 
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i Badare-Societeten var Jacob Tjäder (bisittare), Carl Gustaf Salomon, Carl 
Gottfrid Leman, Johan Gottlieb Bytdorf och Daniel Langerman. Senare min-
skade antalet ledamöter ytterligare. Daniel Langerman dog redan 1794, endast 
34 år gammal, Han blev således mästare vid 23 års ålder.25 26 

Badare har enligt nutida uppfattning inga framträdande positioner i sam-
hället. På 1780-talet däremot kunde en badarmästare vara kunglig hovkirurg 
och det kan därför vara av intresse att undersöka vilken deras sociala ställning 
kunde vara på den tiden. 

Badarnas ställning i samhället 
Bad och badstugor var viktiga för folket under medeltiden. ”Det må du märka 
att badstugan har tolv dygder. Den styrker den naturliga värmen i kroppen, 
den håller magen i ordning, den ger trötta människor vila och den lindrar värk” 
står det i en läkebok från medeltiden.27 De var därför livligt besökta och 
inkomsterna från dem var ofta föremål för tvister mellan privata ägare och 
magistratet.28 Ett avsevärt avbräck i badarnas verksamhet kom på 1500-talet 
när fransosen eller syfilis härjade. Badstugorna betraktades med all rätt som 
smittkällor. De instrument som användes vid koppning och åderlåtning kunde 
naturligtvis överför smitta. 

Badarna eller som de också kallades, bastukarlarna, tycks ha åtnjutit samma 
anseende som andra yrkesutövare, även om deras konkurrenter bardskärarna 
ansåg sig vara förmer. Stadsbarberare i Jönköping var år 1679 mäster Johan 
Kierulf. En av hans samtida kolleger i staden ansåg emellertid att han inte var 
någon riktig barberare eller fältskär och sa att han bara var en badare fastän 
”han skäller sig för barberare” och tillade ”med honom skulle ingen ärlig fält-
skär dricka ur kanna”. Känslan av överlägsenhet visades också i striden om 
hur skyltarna skulle se ut, bardskärarna ville inte riskera att förväxlas med 
badare. Det finns emellertid ingenting som tyder på annat än att badarskrået 
var aktat, även om dess utövare hade en ringa ställning i samhället. 

Ett problem var också att det var svårt att förhindra att vem som helst 
öppnade en offentlig badstuga. I en kungligt resolution 1663 förbjöds alla ”of-
fentlige vinkelbadstugor” som de olagliga kallades och 1749 förbjöds vid ett 
vite av 40 mark andra än de som hörde till badareämbetet att hålla badstuga. 

                                                 
25 Flintberg, Jacob Albrecht: Apothekares, Badares och Chirurgers Förmoner och 
Skyldigheter i Stöd af Författningar. Stockholm 1786 s. 31─35. 
26 Veckoskrift för läkare och naturforskare 1783 band 4 s. 373─374. 
27 Klemming, Gustaf Edvard (utg): Läke- och örtaböcker från Sveriges medeltid. Svenska 
Fornskriftssällskapets skriftserie nummer 26. Stockholm 1883─1886 s. 71. 
28 Carlsson, Lizzie: Om bad och badstugor i äldre tid. Kulturhistorisk tidskrift. Vol. 30 Lund 
1947 s. 113─141. 
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Det innebar att de fick monopol på offentliga bad och därmed rätt goda inkom-
ster. Att badarna erkändes som ett skrå 1657 bidrog säkerligen till att höja 
deras status. 

En närmare undersökning av 1783 års badaremästare visar att skrået måste 
ha haft goda inkomster. När Johan Flyth avled 1798 efterlämnade han en 
förmögenhet på 465 riksdaler riksgälds. Det motsvarade 111 101 kronor år 
2011 mätt med konsumentprisindex, men motsvarade också betalning för lika 
lång arbetstid som 3 434 566 kronor år 2011 mätt med löneindex för manlig 
industriarbetare.29 

Vanligen brukar böcker förtecknas tillsammans med andra ägodelar i 
bouppteckningar. I Johan Flyths bouppteckning fanns en särskild bilaga som 
upptog ett hundratal böcker. Utöver historiska och botaniska verk fanns där 
många medicinska böcker, till exempel Lorentz Heisters Chirurgia, Elementa 
Physiologia av Heller, Pharmacopeia Anglicana, Traité des maladies de la 
poitrine (förmodligen av Jean Pierre Lasalle 1704), Nytt koppympningssätt av 
Thomas Dimsdale, Weckoskrift för Läkare, Dictionaire de Chirurgie och 
många fler. Johan Flyth var således en bildad man som läste facklitteratur på 
originalspråk, utom svenska även engelska, tyska och franska. 

Johan Flyths son Carl kom som student till Uppsala 1796 och blev där stud-
iekamrat med Jöns Jacob Berzelius. Han studerade medicin och fick 26 ok-
tober 1797 ett stipendium att studera till fältskär vid Kirurgiska societeten i 
Stockholm. Genom ett kungligt beslut 28 oktober samma år upplöstes emeller-
tid den Kirurgiska societeten och förenades med Collegium medicum.  

Carl Flyth genomgick 23 maj 1799 chirurgie studiosi examensförhör inför 
Collegium medicum med assessorerna Hagström och Kreij. 

Hagström inledde med att förhöra Flyth på Pharmacopea suecia. Det 
framgår inte av protokollet exakt hur frågan löd, men andra studenter brukade 
få frågan om hur många utgåvor det fanns (svaret var fyra, 1775, 1779, 1784 
och 1790). Följande frågor löd: På vilken vetenskap grundar sig fysiologin, 
vad är anatomi, dess indelning, hur kallas djurens anatomi, vilka upptäckter 
har gjorts i anatomin på senare tid, vad är kirurgi och så vidare. Under förhöret 
ställdes ett mycket stort antal frågor, men för att de skulle kunna hinnas med 
kan svaren i allmänhet inte ha varit annat än enstaviga. Någon diskussion för 
att utröna om studenten förstod komplicerade processer eller funktioner har 
jag inte sett i något av de examensprotokoll jag studerat. 

Samma frågor dyker upp i protokoll efter protokoll och det är väl sannolikt 
att de som gick upp i examen kände till detta, liksom studenter i modern tid 
också vet om att professorerna gärna har favoritfrågor som ständigt återk-
ommer. Flyth klarade emellertid sin examen med beröm godkänd. 

 
 

                                                 
29 Edvinsson, Rodney och Söderberg, Johan: A Consumer Price Index for Sweden 
1290─2008, Review of Income and Wealth, 2011vol. 57 (2) s. 270─292. 
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Figure 11. Protokoll från Carl Flyths förhör för chirurgie studiosi examen. 

Riksarkivet: Protokoll över kirurgiska examina. Collegium medicum. 
SE/RA/420606/A 3/1 

Under fyra månader 1801 tjänstgjorde Carl Flyth vid fältlasarettet i Göteborg. 
Den 22 april avlade han kirurgie magisterexamen. Han var då redan sjuk i 
”hektik”, det vill säga lungtuberkulos. Efter en kort tjänstgöring som fältskär 
på fregatten Sprengtporten flyttade han till hälsosammare trakter, Värnanäs 
säteri i Halltorps socken utanför Kalmar. Han blev där läkare hos majoren och 
riddaren Carl Mannerskrantz, men också läkare för traktens folk. Klimatet där 
tycktes göra honom gott och han levde ända till 1849. Han var en efter den 
tidens förhållanden framstående läkare och var i första hand anställd för egen-
domens folk. I närmare 50 år utövade han läkaryrket i Värnanäs med omnejd. 
Genom träget arbete och en omfattande utlåningsverksamhet blev han en rik 
man. Han tog dock inga ockerräntor vid sin utlåning utan endast lagstadgade 
sex procent. Carl Flyth var ogift och barnlös och testamenterade sin 
förmögenhet till en uppfostringsanstalt för fattiga barn i Halltorp. Donationen 
är nu omvandlad till den ”Flythska stiftelsen” som driver en ungdomsgård un-
der kyrkans överinseende.30 

Carl Gustaf Salomons far var också badarmästare i Stockholm, brodern 
Ernst Didrik blev medicine doktor och regementsläkare vid livgardet. Den 
yngste brodern Elias Salomon blev kunglig livmedicus. 
                                                 
30 www.bygdeband.se/sverige/kalmar-lan/kalmar/halltorp-forsamling/halltorp/bild/2346088/ 



 38

Starrstickare, bråckskärare och stensnittare 

Det har säkerligen sedan mycket länge funnits personer som ägnat sig åt att 
behandla patienter med grå starr eller katarakt, stenar i urinblåsan och bråck. 
Kirurgi betraktades som ett hantverk som det var under de lärde medicine 
doktorernas värdighet att syssla med, men inte heller fältskärerna tycks ha 
ägnat sig åt starr, blåssten eller bråck. Det lämnade fältet öppen för alla 
möjliga charlataner som reste från stad till stad och erbjöd sina tjänster. En del 
var så fräcka att de kallade sig själva ”doktorer”. Det är emellertid först sedan 
Collegium medicorum 1663 fick ansvaret för tillsynen över dem som man kan 
finna några dokument om dem. Den som ville utöva någon form av kirurgi 
skulle hädanefter först visa upp bevis på sin skicklighet eller undergå ett förhör 
inför collegium. 

Starrstickare eller oculister 
Daniel Lader ”oculist et epratur medicinæ” från Danzig, var verksam i Stock-
holm 1647–1675, men inget ytterligare är känt om honom.31 Först år 1691 
ägde ett dokumenterat förhör rum inför Collegium medicum. Det gällde Chris-
tian Adolph, som hos Kungl. Maj:t begärt att få praktisera som ”andre doc-
tores, chirurgi och pharmacopæi”. På frågan var han lärt sig svarade han att 
han rest omkring med en oculist som hette Jacob Willem från Hamburg. Han 
hade aldrig studerat eller varit i lära hos någon kirurg. Collegium förklarade i 
sitt utlåtande till Kungl. Maj:t att han var ”en odugheligh och onödigh karl, 
som intet något rätt lärt hade”. 

Något bättre gick det för en annan starrstickare samma år, Johan Hindrich 
Schrander. Enligt utlåtandet verkade han förstå själva operationen men han 
hade ingen som helst kunskap om anatomin. Collegium skrev ”såsom våre 
Chirurgi likawähl och fast bättre weeta att sådana operationer göra” och därför 
överläts beslutet om Schrander skulle få verka som starrstickare till Kungl. 
Maj:t. Ordalydelsen tyder på att det fanns kirurger i Stockholm som ägnade 
sig åt starrstickning, men förmodligen i mycket liten omfattning. 

År 1694 begärde oculisten Gerhard Öltken (han kallade sig också von Ölt-
ken) hos kungen ”et liite underhåld af konungen, hwaremot han tillbödh sigh 

                                                 
31 Databasen MEDORG Doknr 38950. 
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at göra operation med staarstickiande hos de fattige”. Ansökan avslogs av Col-
legium medicum, som förklarade att det fanns åtskilliga inom barberarämbetet 
som förrättat sådana operationer. Trots avstyrkandet lyckades det honom 
några år senare, 8 juni 1697, att få ett kungligt brev, där det står: 

Så som Wij i anseende till Gerhart von Öltkens goda wettenskap och erfarenhet 
i Operator-Oculist Kånsten, wele hafva honom benådad mäd Twåhundrade dal. 
Sillf:v mt:z pension åhrligen; altså är här mäd till Eder Wår Nådiga willja och 
befallning, at J honom derföre på Staten uppförer. 

I ett av drottning Hedvig Eleonora undertecknat respass den 27 september 
1797 kallades han ”doctor von Öltken Operator och Oculist”. Det visade sig 
att han själv i sin ansökan hade uppgett titeln ”doctor” och att sekreteraren helt 
okritiskt skrivit in det i passet. Han använde sedan den titeln offentligt och 
råkade därmed i en långvarig konflikt med stadsfysicus Lars Micrander. När 
Micrander protesterade mot att Öltken orättfärdigt använde doktorstiteln gick 
denne till handgripligheter. Micrander stämde honom inför domstol i en pro-
cess, som sedan pågick i många år. Öltken försökte försvara sig med att drott-
ningen i nåder givit honom titeln doktor, men drottningen meddelade att hon 
inte alls avsett att ge honom en titel han inte var meriterad till. 

Med anledning av detta uppmärksammade fall gav Collegium medicum på 
begäran av Micrander Urban Hjerne i uppdrag att definiera vad som menades 
med ”doktor”. I sitt svar 16 maj 1700 förklarade han först Collegium medi-
cums uppfattning om vilka fordringar som ställdes på en doktor och en veten-
skaplig kirurg och sedan vad han ansåg om oculisterna: 

Så bör den, som will blijfwa Medicinæ Doctor, först wara informerat in Studije 
humanioribus, Sedan in Philosophia Theoretica, Men särdeles och fram för alt 
annat i Physicis eller Naturens kunskap: Ty där som Physicus wänder åter, där 
begynner först een Medicus: Hijt länder, att han måste känna alla slags Miner-
alier, Steenar, Metaller, Örter, Grääs och Gummata, sampt all slags deeras 
frukter, och alla dee opräknades jnwärtes kraffter etc. Han måste wetta alla 
diuur, deeras partier, hwar till dee äro nyttige, deeras wärkan; Han måste förstå 
Anatomien, Alla dee Menniskelige deelar, lemmar, ådrar, seenor, been, mus-
cler. och alla de wätskor i Menniskian äro, hwad deeras officium och Function 
är, och hwar till Naturen dem anwänder. [...] 

Här af seer man, huru lijtet dee hafwa att tillwälla sig Doctornampn, som 
allenast i Operation, som uti bruck, och stensnijdande, Oculisterij, dee där al-
lenast een ringa deel af Chirurgien äro, sin proffesion hafwa. Warandes det 
emot all hoos förnufftigt och genom Studier excolerat Fålck antagne praxin 
och maneer strijdande, det man ville missbruka Doctore nampnet och kalla en 
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Doctor Oculorum, Herniæ, Lithotomiæ, som ock een Lijktornsskärare Docto-
rem Clavorum, Eller een som skär Fistulam Ani Doctorem Fistularum, hvilket 
alt äfven så oanständigt är [...].32 

Gerhard Öltken synes ha fortsatt sin verksamhet i Stockholm under minst ett 
par decennier. Han, liksom alla starrstickare på den tiden, petade med en nål 
ner linsen i glaskroppen. Infektioner och andra komplikationer var vanliga och 
endast omkring tio procent av patienterna fick en bestående synförmåga.33 

Bland de starrstickare som kom till Sverige utmärkte sig tre, Christian 
Gottlieb Cyrus, John Taylor och Joseph Rainery. 

Christian Gottlieb Cyrus 
När Cyrus kom till Stockholm 1750 hade han med sig intyg från preussiska 
Collegium medicum och den medicinska fakulteten i Prag om lyckade ögon-
operationer. Han kom närmast från Köpenhamn, där han behandlat många pa-
tienter, ofta fattiga som var blinda, nästan alltid vid offentliga operationer 
inför förnäma personer och läkare. Vid hans avresa från staden skänkte magi-
straten honom en praktpokal i guld vägande nästan ett halvt kilo. Guldsmeden 
hette Nicolai Linde och pokalen kostade 351 rdl. 4 mrk. 8 sk.34  

Om hans verksamhet i Stockholm är inte mycket känt, men i ett utlåtande 
från 15 oktober 1750 skriver Collegium medicum att han med stor skicklighet 
utfört sina operationer. Han kallas där ”chirurgus & ophtalmiater”. Särskilt 
prisas hans blygsamhet och att han utan ersättning hjälpte många fattiga. Han 
ansågs vara mycket skicklig diagnostiker och alltid försiktig med prognosen; 
han lovade aldrig mera än han kunde hålla. 

Han fortsatte sedan sina resor i Europa och slutade som hovoculist i Preus-
sen 1758–1788. 

John Taylor 
John Taylor var Cyrus motsats när det gällde blygsamhet, men han var Eu-
ropas då mest berömde oculist. Han kallade sig riddare eller chevalier och 
uppträdde med stor prakt i eleganta dräkter och rörde sig gärna i hovkretsar. 
Tidigare hade furstarna, när de besökte varandra, brukat roa sina gäster med 
offentliga dissektioner på lik. Taylor ordnade offentliga ögonoperationer inför 
majestäterna i Köpenhamn, varifrån han närmast kom. Den 5 september 1751 
kom han till Stockholm och utnämndes redan 2 oktober av kung Fredrik till 
”Kongl. maj:ts ophtalmiater”. Han annonserade sig själv som ”romersk kej-
serlig, kongl. storbrittannisk, kongl. dansk och kongl. svensk etc. lif- och 
hofoculist”.  

                                                 
32 Key, Axel: Till oftalmiatrikens historia i Sverige och särskilt vid Karolinska institutet. 
Stockholm 1892 bilaga 1. 
33 Berggren, Lennart: Slagsmål och praktgräl förde ögonläkekonsten framåt. Läkartidningen 
2002 vol. 59 nr 5 s. 416─417. 
34 Københavns raadstue 2 september 1750. 
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I motsats till flertalet andra starrstickare hade John Taylor studerat medicin, 
bland annat hos Boerhaave och han hade också skrivit ett tjugotal vetenskapliga 
arbeten. Hans Nova nosographia ophtalmica; hoc est accurata recensio ducen-
torum et quadraginta trium affectuum, qui oculum humanum partesque vicinas 
ullo modo lædere iosum visum adimere possunt ... som kom ut i Hamburg och 
Leipzig 1766 är på 66 sidor och innehåller 22 handkolorerade planscher med 
alla tänkbara ögonsjukdomar (Waller 9504). Parallellt gavs förklaringar på latin 
och tyska till varje tillstånd. Taylor var utan tvekan en begåvad och skicklig 
operatör, men hans samtida fördömde hans grovt lögnaktiga och bedrägliga för-
faringssätt.  

 
Figure 12. John Taylor. Ur Gordon Norrie: Den danske oftalmologis historie indtil 

aar 1900. Köpenhamn 1925 s. 34. 
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Det har diskuterats mycket om Cyrus och Taylors framgångsrika operationer 
stimulerat svenska fältskärer att börja ägna sig åt ögonkirurgi, som tidigare 
nästan uteslutande varit ett fält för charlataner och kringresande starrstickare. 
Flertalet bedömare anser dock att bröderna Ribe haft större inflytande på 
ögonkirurgins framväxt i Sverige. När Cyrus och Taylor kom till Stockholm 
hade redan Carl Fredrik Ribe verkat som föreläsare och uppskattad operatör i 
14 års tid. Även Herman Schützercrantz och Olof af Acrel ägnade sig åt ögon-
kirurgi, även om de är mera kända för sina allmänna kirurgiska insatser. 

En annan framstående läkare från den tiden som inte är så känd som 
ögonläkare är Nils Rosén, adlad von Rosenstein. Han är ju mera berömd som 
den svenska barnmedicinens fader. 

Han var född 1706 och kom redan vid 14 års ålder till Lund för att studera 
medicin, men måste avbryta studierna av ekonomiska skäl. Han reste därefter 
till Stockholm och blev informator åt arkiatern Mathias Ribes barn. Han kom 
då naturligtvis också i kontakt med Ewald Ribe d.ä. och d.y. och fick däri-
genom också möjlighet att lära sig fältskärskonsten och kirurgi. När den 
medicinska adjukturen i Uppsala blev ledig efter Petter Martins död 1727 
anmälde sig inga sökande till tjänsten. Olof Rudbeck d.y. var svärfar till Mar-
tin och hade tidvis svarat för dennes undervisning. Rudbeck reste nu till Stock-
holm och fick där tipset om att Rosén var en begåvad person, lämplig för 
uppgiften. Han anmodades att visa prov på sin lärdom och disputerade därför 
under Robergs presidium med gott betyg på avhandlingen De usu methodi 
mechanicae in medicina.  Rosén fick genast fullmakt på adjunktsbefattningen 
trots att han nästan enbart hade fått sin utbildning i Stockholm, som ju inte 
hade någon medicinsk fakultet. 

Rosén begav sig nu ut på en europeisk studieresa, bland annat studerade 
han ögonläkekonst för Saint-Yves i Paris. En oftalmiatrisk kurs kostade då 1 
200 daler kopparmynt, motsvarande 77 000 kronor idag. 

Roséns vidare karriär som professor i medicin i Uppsala tillsammans med 
Carl von Linné är väl känd. Mindre känt är att han 1755 höll en hel serie före-
läsningar om ögonsjukdomar i Uppsala. Han ville i sina förläsningar visa de 
unga studenterna vad han lärt och stimulera dem att ägna sig åt denna viktiga 
del av medicinen, även om han själv aldrig utförde några ögonoperationer. 

Under andra hälften av 1700-talet intog Olof af Acrel en framträdande plats 
även som kataraktoperatör. Under sin studieresa till kontinenten 1740–1744 
hade han studerat ögonläkekonsten hos flera av tidens främsta ögonläkare, 
bland annat Johan Ludwig Hommel i Strassburg, som efter Saint-Yves död 
vad den ledande i världen på det området. I början använde Acrel den gamla 
metoden att pressa ner linsen i glaskroppen.  

Provinsialläkaren i Kalmar Johan Gustav Wahlbom hade under en studie-
resa lärt sig en metod att med en vass nål sticka hål på linskapseln och pressa 
ner linskärnan i glaskroppen. Han publicerade sina egna resultat med den 
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metoden i en uppsats.35 En häftig debatt utbröt mellan Acrel och Wahlbom, 
men så småningom ändrade Acrel uppfattning.36 Extraktionsmetoden omtalas 
endast i förbigående i Chirurgiske händelser från 1759, men i andra upplagan 
från 1775 skriver han ”alt sedan 1760 har jag endast nyttjat extrak-
tionsmetoden”. På vetenskapsakademiens uttryckliga önskemål gavs debatten 
ut i skrift eftersom den ansågs så lärorik.37 Acrel blev som kirurg vid Ser-
afimerlasarettet lärare åt många av de yngre läkarna. 

En mycket märklig och begåvad man som var en mycket skicklig läkare 
och speciellt som ögonkirurg var Casten Rönnow. Han var född år 1700 och 
uppfostrades sedan han blivit föräldralös hos sin farbror som var stadsfältskär 
i Göteborg. Redan som 16-årig tjänstgjorde han i armén som kirurg och 
fortsatte sedan sin utbildning i Stockholm under överdirektör Ewald Ribe d.ä. 

Efter att en tid också ha studerat i Uppsala begav han sig 1728 till Paris, 
där han vistades i sju år. År 1730 blev han medicine doktor och 1734 livmedi-
cus hos kung Stanisław av Polen. Rönnow följde sedan kungen till Lothringen, 
som denne fått som förläning av sin svärson Ludvig XV av Frankrike. Sedan 
kungen dött 1766 återvände han till Sverige och valdes in i Vetenskapsakade-
mien. Där blev han preses och när han nedlade sitt ämbete höll han ett tal med 
titeln Om en ben- och stenaktig starr vid hela omkretsen af uvea fastvuxen, 
som lyckligen med nålen blifvit nedtryckt.38  

Av oklar anledning kastade sig kungens blivande livkirurg, Johan 
Chrysostomus Martinau, in i en debatt om olika metoder att operera starr. Med 
en anomym skrift hånade han Rönnows skrift såsom ovederhäftig och ifråga-
satte om starren verkligen varit ben- eller stenaktig.39 Rönnow svarade inte på 
angreppet, utan det gjorde i stället Roland Martin likaledes med en anonym 
skrift. Den innehåller en hel del sakliga tillrättalägganden, men är också full 
av skällsord. Motståndaren liknas vid Don Quijote och beskylls för att vara 
ondskefull och okunnig, ignorant och inkompetent.40  

Martinau var emellertid inte svaret skyldig utan svarade med samma mynt. 
Han inledde med ett citat från den kände smakdomaren Nicolas Boileau: 

                                                 
35 Wahlbom, Johan Gustaf: Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar 1756, vol XVII s. 
260─270. 
36 Berggren, Lennart: Linnélärjungen J G Wahlbom. Lärd läkare och händig ögonkirurg. 
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2005 s. 59─67. 
37 Kungl. Svenska vetenskapsakademien: Skriftväxling, om alla brukeliga sätt, at operera star-
ren på ögonen. På Kongl. Vetenskaps academiens befallning. Stockholm 1766. 
38 Rönnow, Casten: Om en ben- och stenaktig starr vid hela omkretsen af uvea fastvuxen, som 
lyckligen med nålen blifvit nedtryckt. Stockholm. Vetenskapsakademien, presidietal Vol. 6. 
1764─1771. 
39 Anon. (Martinau, Johan Chrysostomus): Doutes, que la Cataracte, dont Mr Rönnow fait 
mention dans son discours, prononcé à l'académie Royal des sciences. aye eté osseuse ou 
pierreuses. Stockholm 1768. 
40 Anon. (Roland Martin): Lettre d'un étudiant en médecine à un autre de ses amis: dans 
laquelle on examine & refute les doutes qu'un anonyme a repandus dans le public sur 1'obser-
vation, donnée à 1'Acad. roy. des sciences par mr. Rönnow touchant une cataracte osseuse ou 
pierreuse. Stockholm 1769. 
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Je ne puis rien nommer, si ce n’est par son nom, 
J’appelle un chat un chat, et Rolet un fripon 
[Jag kan inte nämna något, om det inte är vid dess namn, 
jag kallar en katt en katt, och Rolet en skurk. (Charles Rolet var en fransk 
åklagare som var känd sin ohederlighet)] 

Sakligt hade Martinau inga tungt vägande argument, det var mest invektiv. 
Han slutade med att fråga hur det kunde komma sig att den främste av medici-
narna kunde uppföra sig som en skolgosse.41 

På Vetenskapsakademiens uppdrag avslutade Martin debatten med ett 
sakligt inlägg där han tillbakavisade Martinaus angrepp på en älskad och re-
spekterad ledamot av Akademien. Debattinläggens hätskhet visar hur hård 
striden var om metoderna att operera starr vid den tiden.42 

En annan läkare, som trots att han saknade kirurgutbildning, blev en 
framgångsrik ögonoperatör var Johan Lorentz Odhelius. Han var överläkare 
vid Serafimerlasarettet i 50 år från 1763 till 1813. Under hans tid ökade antalet 
patienter som sökte sig till lasarettet på grund av ögonsjukdomar kraftigt. 

Joseph Rainery 
Ännu så sent som 1792–1793 gästades Sverige av en utländsk oculist, såvitt 
känt den siste. Joseph Rainery kom från Holland till Göteborg, där han vis-
tades i tre månader och opererade starr. När han sedan kom till Stockholm 
hade han med sig ett intyg på latin utfärdat av överläkaren på Sahlgrenska 
sjukhuset Pehr Dubb. Han kallas i intyget ”Borussiæ Regis oculista perce-
lebris D:r de Rainery”, vilket får tolkas som att han utgav sig för att vara ocu-
list vid Preussens hov. 

I Stockholm fick han tillstånd att operera på Serafimerlasarettet, men det 
gjorde han inte på den dag som var utsatt, utan valde själv dag för operationen. 
Närvarande vid operationen var Acrel, Carl Fredrik von Schulzenheim och 
Odhelius. I Dagligt Allehanda står att det gjordes en starroperation enligt ex-
traktionsmetoden och att operationen gick långsamt. Den 7 mars 1792 var pa-
tienten redo att resa hem, ”han ser någorlunda på det högra ögat, men är blind 
på det vänstra af ett hypopion (bulning i ögat)”.43 

Rainery blev rasande över detta och lät trycka ett ”Utdrag öfver Hr de Rain-
eri journal” där han kastade skulden för det olyckliga resultatet på läkarna på 
Serafimerlasarettet eftersom han inte själv fick sköta efterbehandlingen.  

                                                 
41 Anon (Martinau, Johan Chrysostomus): Reponse à l´etudient de médecine de son ami, par 
laquelle on detruit les raisons captieuses du premier par de vraies touchant une cataracte, que 
mr Rönnow pretend avoir été osseuse ou pierreuse. Stockholm 1769. 
42 Anon. (Roland Martin): Remarques sur la critique d'un anonyme contre le discours de mon-
sieur Rönnow, tenu à l'Académie royale des sciences, faites par l'ordre du College royale de 
medicine de Stockholm. Stockholm 1770. 
43 Dagligt Allehanda 10 mars 1792. 
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I september 1792 befann sig Rainery i Örebro, där enligt provinsialläkaren 
Johan Wadströms rapport till Collegium medicum ett stort antal blinda infun-
nit sig för att bli botade.  I rapporten riktades skarp kritik mot Rainerys 
snikenhet och att han tillskansade sig hög betalning även av de fattiga. Den 
slutar: ”herr Professorn får hålla till godo att här finnas få, som numera tro 
honom vara verklig oculist, om icke af det slaget, hvaraf Tyskland har så godt 
förråd”.44 

Liksom John Taylor hade Rainery en förmåga att ställa sig in hos över-
heten. Den 5 februari 1793, sex veckor före attentatet på Operan, förlänade 
Gustav III honom professors namn.45 

Bråcksnidare 
Bråckoperationer var ett annat område som fältskärer i allmänhet inte sysslade 
med. Vid Amiralitetet fanns under åren 1666–1680 en bråcksnidare vid namn 
Johan Amfert. Samtidigt (1663–1675) fanns en ”nagelskierrer”, det vill säga 
nagelskärare som hette Isak Bengtsson, av namnet att döma var den senare 
svensk.46 De så kallade bråcksnidarna blev också ställda under Collegium 
medicums tillsyn. År 1709 fick en ”Bruchsneider” Nicolas Kettig kungliga 
senatens, det vill säga riksrådens, tillåtelse att utöva sin specialitet i Stockholm 
om han blivit examinerad av Collegium medicum. Den Kirurgiska societeten 
protesterade, men han godkändes i examen. Collegium förklarade: ”[...] och 
ehuru väl han har gamla methoden, kan han dock passera, allenast att vid svåra 
tillfällen han alltid en doctor till curen kallar”. Vad doktorn skulle kunnat ha 
gjort under operationen framgår inte. 

Kettig lät trycka ett litet reklamblad med titeln ”Notification om operatören 
Nils Kettigs approberade curer” där det står att han med eller utan skärande 
hjälper dem som är besvärade av bråck. Han har också bekväma bråckband. 
”Wärcket prijsar mästaren”.47 

En mycket beryktad operatör var Bernhard Ostermeyer, som senare också 
kallade sig Hvittfelt. Han hade redan 1721 fått tillstånd att verka som 
starrstickare på villkor att han ”icke beblandade sig med andra Curer, inwärtes 
eller utwärtes, ehwad nampn dhe hafwa må, dem han eij grundeligen lärdt 
eller förstår”.48 

Ännu år 1756 reste Ostermeyer runt i Östergötland och företog ganska stora 
operationer. Linnélärjungen Johan Otto Hagström, som var provinsialläkare i 

                                                 
44 Inrikes Tidningar 5 mars 1792. 
45 Key, Axel: Till oftalmiatrikens historia i Sverige och särskilt vid Karolinska institutet. 
Stockholm 1892 s. 56. 
46 Riksarkivet. Kammarkollegiet. Flottan Referenskod SE/RA/522/16/12. 
47 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 133. 
48 Forsström, Carl: Linné i Stockholm. Stockholm 1915 s. 67. 
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Linköping skrev då ett brev till preses i Collegium medicum Abraham Bäck. 
I brevet meddelade han att kirurgerna i Norrköping och Linköping försökt få 
myndigheterna att förbjuda hans verksamhet, men förgäves.  

I en broschyr som Ostermeyer gav ut står det att han botar alla slags sjuk-
domar; bröst- och lungsjukdomar, vattusot och magsjukdomar, han botade döv-
het och dåligt luktsinne, bråck och frossa botade han med sympatikurer. Hans 
”purgationspilla uträttade otrolige Underwärch” och hans ”hufvudstyrkande 
Kryddemössa” skyddade mot slag. 

Alla dessa charlataner använde samma metod, en radikaloperation som 
innebar kastration både hos barn och vuxna, en ytterst rå metod. I Tyskland 
var det möjligen ännu värre än hos oss. Fischer beskriver att en enda bråck-
snidare stympade 200 barn i Breslau. Att han kastrerade barnen genom opera-
tionen fick föräldrarna inte veta.49 

 
Figure 13. Radikaloperation av bråck. Bild ur Die Handschrift [Practica Copiosa] 

des Schnitt- und Augenarztes Caspar Stromayr. UUB Waller 9317 s. 301. 

                                                 
49 Fischer, Georg: Chirurgie vor 100 Jahren. Leipzig 1876 s. 53. 
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Det dröjde länge innan svenska kirurger började operera bråck. Den förste var 
Abraham Kringfors, som efter fältskärsutbildning i Sverige 1729 begav sig ut 
på en åttaårig studieresa till Schweitz, Tyskland, England och Frankrike. När 
han återkom till Sverige genomgick han fältskärsexamen och blev sedan re-
gementsfältskär vid Gardet, men avled redan 1741. Olof af Acrel skrev om 
honom att han var synnerligen skicklig och ”gjorde de lyckligaste bråck-
skärningar och uppmuntrade både mig och andra att göra samma resa i lika 
ändamål. För[e] hans tid var denna Operation, ehuru bekant, dock icke 
utöfvad”. 

Acrel själv redogör i sin bok Chirurgiske Händelser för ett 10-tal 
bråckoperationer han företagit fram till 1759 som överkirurg på Serafimerlas-
arettet. Flera bråck var inklämda, en av dessa patienter dog. Det fanns dock 
inga barn med bland dem som opererats.50 

Stensnittare 
Stenar i urinblåsan var ett ytterst smärtsamt tillstånd som fältskärer i allmänhet 
inte befattade sig med. Liksom när det gällde starr och bråck lämnades 
marknaden fri för allehanda charlataner, men mycket lite är känt om dem. Ofta 
utgav de sig för att samtidigt vara goda oculister, bråcksnidare och stensnit-
tare. 

Redan från 1672 finns det en patientberättelse om en ”balberer” Anders 
Bengtsson från Göteborg som befriade en patient vid namn Sven Håkansson 
från ett svårt lidanden av blåssten genom att han ”skar upp rören”. 

Joachim Ziervogel, bror till Johan Martin Ziervogel i Collegium medicum, 
anges redan 1694 ha genomfört en lyckad stenoperation. Han var rege-
mentsfältskär men senare inte känd som stensnittare. 

Acrel skrev om ”stenskärning utur urinblåsan” att han inte kände till några 
sådan operationer under 1700-talet förrän Herman Schützercrantz redogjorde 
för några i Vetenskapsakademien.51 I sin bok Chirurgiske händelser redogör 
Acrel för ett flertal operationer han själv utfört, även på barn i sexårsåldern.  

Den som Acrel framhöll som den skickligaste blåsstensoperatören var 
överdirektören i Kirurgiska societeten Daniel Théel, den man som tillsam-
mans med Anders Johan Hagström skickades till Karlskrona 1788 för att 
bringa ordning i amiralitetets sjukvård. Acrel skrev också att det var angeläget 
att ett så viktigt ingrepp inte var beroende av en enda mans insatser. Théen 
hade emellertid bidragit till att den lovande unge kirurgen Pehr af Bjerkén fick 
ett stipendium för en vistelse i England 1793–1796.  

                                                 
50 Acrel, Olof: Chirurgiske händelser anmärkte uti Kongl. Lazarettet. Stockholm 1759. 
51 Acrel af, Olof: Tal, om de lysande framsteg, som läkare-vetenskapen tilvunnit sig i Sverige, 
inom de senare sextio åren: hållet för Kongl. Vetenskaps Academien den 5 Junii 1793 s. 9 och 
13. 
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Figure 14. Pehr af Bjerkén. UUB Waller 12975.  

Bjerkén blev överkirurg vid Serafimerlasarettet och var en av sin tids främsta 
kirurger. Per Henrik Malmsten skrev om honom: 

Som överfältskär vid Serafimerlasarettet och som kirurgisk praktiker förvär-
vade sig Bjerkén en sällspord berömmelse. Han hade ett synnerligen stort an-
seende för diagnostisk skärpa och operativ skicklighet. Bjerkén lyckades ofta 
i de mest äventyrliga, hittills icke vågade, och högst grannlaga operationer.52 

Den bekante hovmålaren Pehr Hörberg började omkring 1805 få besvär av 
blåssten. Besvären visade sig först genom att han inte tålde skakningarna när 
han åkte vagn. Genom arkiatern Johan Westrings förmedling blev han den 2 
mars 1807 opererad av Bjerkén i en bryggares bostad i Norrköping. Stenen 
vägde två och en fjärdedels lod, strax under 30 gram. Efter 12 veckor var han 
så återställd att han kunde resa hem, men var ännu ett par år efter operationen 
svag.53 Patienten själv tecknade sedan operationen ur minnet. 

                                                 
52 Malmsten, Per Henrik: Minnesteckning öfver Pehr af Bjerkén. Stockholm 1878. 
53 Hörberg, Pehr: Min lefwernes beskrifning. Författad år 1791. Linköping 1955 s. 82─83. 



 49

 
Figure 15. Pehr Hörbergs operation. Från vänster hans dräng Jan som vänder bort 

huvudet. Med ryggen mot åskådaren arkiatern Pehr af Bjerkén. Lavyr 1807.  
Växjö fornsal. 

Bjerkéns plikttrogna och osjälviska läkarinstser under finska kriget har Rune-
berg förevigat i Döbeln vid Jutas i Fänrik Ståls sägner med de i Georg von 
Döbelns mun lagda orden: ”Två ting dock lärt mig akta läkarns yrke, min 
bräckta panna och min vän Bjerkén”. 
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Barberare och fältskärer vid Kopparberget 

Sveriges kungar har i äldre tider alltid varit angelägna om att ha skickliga bar-
berare eller fältskärer vid armén och flottan. Det fanns emellertid en annan 
verksamhet där deras tjänster lika väl behövdes. Det var vid gruvorna, som 
svarade för en stor del av kronans inkomster. Under de bästa åren på 1500-
talet producerades mellan tre och fem ton silver per år i Sala silvergruva, som 
enligt Karl IX var Riksens förnämsta Clenodium. I mitten av 1600-talet bröts 
två tredjedelar av världens koppar i Stora Kopparberget, som var mycket 
viktigt för kronans finanser. Ras i gruvorna var emellertid mycket vanliga och 
varje år inträffade 150–300 svåra olyckor.54 

 
Figure 16. Ett gruvras. Detalj ur Hans Ranies karta över  

Stora Kopparberget 1683. 

Det mest kända raset inträffade vid midsommartid 1687, då praktiskt taget 
hela gruvan rasade ihop och ”Stora Stöten” bildades. Den ser idag ungefär ut 

                                                 
54 Naucler, Olof: Stora Kopparbergets gruva och kopparverk. (Avhandling på latin 1702) 
Svensk översättning av Engelbert Nordenstam 1941 s. 50. 
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som för 330 år sedan. Eftersom arbetsfolket var ledigt för att fira helgen om-
kom emellertid ingen. Karl XI besökte ofta gruvan för att försäkra sig om att 
gruvdriften sköttes på bästa sätt. Vid ett besök såg kungen hur sju sönderslitna 
arbetares kroppar plockades ihop i korgar och fördes bort. Han skrev därefter 
i ett kungligt brev om armbössemedel, det vill säga medel som samlades i hop 
på frivillig väg för att tilldelas de fattiga: 

[...] deras villkor, som arbeta i gruvor, ofta intet är varken mindre besvärligt 
eller äventyrligt än deras, som för Riksens fiender livet våga. 

Det var inte bara de många olyckorna som hotade gruvarbetarnas liv och hälsa. 
Den svavelhaltiga röken från gruvan och malmrostningen låg som ett töcken 
över gruvan och staden. När Linné 17 augusti 1734 besökte Kopparberget 
skrev han: 

Aldrig har någon poet kunnat beskriva Styx, Regnum Subterraneum och Plu-
tonis eller någon theologus helvetet så fasligt, som det här synes. Ty utanför 
går en förgiftig, stickande svavelrök upp, som långt ikring förgiftar luften, att 
man ej utan möda må komma dit. Denna fräter jorden, att inga örter kunna växa 
omkring. 

Nere härunder äro oräkneliga mörka, av solen aldrig åskådade konkamera-
tioner [gruvgångar] med os, damm och hetta uppfyllde till 450 alnars djup un-
der den tunga och hårda jorden. I dessa gå över 1200 solifugi, (olim) ad metalla 
damnati, ljusskygga, dömda till gruvorna, och som djävlar svarta laboranter, 
vilka sot och mörker omgiva med rök och os på alla sidor. Väggarna äro mörka 
av sot, golvet slipprigt av sten, gångarna trånga, ingrävda såsom av mullvader, 
på alla sidor av ett skarpt vitriolo veneris inkrusterade [belagda med vitriol], 
och taken drypa av det korrosiva vitriolvattnet. Ras fruktas stadigt, utan spe-
rans, hopp, på en minuts tid av ett säkert liv, vilket vid minsta knäpp befaras 
och då momento citius, på mindre än ett ögonblick, allas liv förockte kunde, 
utan refugium, tillflyktsort, för en av dessa fördömda. Dessutom vet jag ej, vad 
ängslighet enom påkommer nere vid porten av detta regno, eller otrolig längtan 
att komma upp. De här varande damnati [dömda] gingo nakna till medianen, 
havandes för munnen en ullen lapp, att rök och damm alltför hoptals ej måtte 
insupas. Här gavs icke rådrum få taga ett rent anddrag, svetten rann ur deras 
kropp som vatten ur en påse. Hur snart var icke här att gå fel ett steg, ned i de 
underliggande oändliga hål, hur snart kunde icke en liten sten nedfalla på ditt 
huvud, hur snart kunde icke en svimning komma över en, då man gungade på 
de sviktande stegar, som 2 à 3 voro fästade i varandra. 

Men huru svårt och fasligt det är, fattas aldrig arbetare, utan människorna 
söka med force och största iver få arbete här, på det det kära brödet må vinnas.55 

                                                 
55 Linné von, Carl: Iter Dalecarlium. Iter ad Exteros (Ungdomsresor II). Stockholm 1929. 
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När drottning Kristina besökte Falun 1646 varnades hon av landshövdingen 
för röken kring gruvan och lär då ha svarat ”Gud låte sådan rök aldrig tryta”. 
Hon tänkte mera på sina inkomster än på arbetarnas hälsa. 

Den ohälsosamma miljön vid gruvan gjorde att det säkerligen fanns många 
sjukdomar som en medicus och inte en barberare hade att sköta. Den förste 
stadsmedicus i Falun tillsattes 1649. Det var en tysk medicine doktor som 
hette Johannes Steiner. I hans fullmakt stod uttryckligen att han förbjöds att 
syssla med friska skador och därmed konkurrera med barberaren. När han dog 
1651 efterträddes han av Zacharias Wattrangius, senare adlad Wattrang. Han 
stannade emellertid inte länge i Falun utan flyttade till Stockholm där han blev 
stadsfysicus och så småningom livmedicus och till slut preses i Collegium 
medicum. Linnés blivande svärfar Johan Moræus tillträdde tjänsten som 
gruvmedicus år 1709 och från 1739 var han dessutom provincialmedicus i 
Kopparbergs län tills han dog 1742. 

I början av 1600-talet var Jacob Otto barberare och fältskär på Åsen vid 
Stora Kopparberget. Jacob var född omkring 1550 i Wollgast i Pommern och 
dog 1612 i Falun. Han efterträddes av sonen Ludvig Otto, som var barberare 
vid Stora Kopparberget 1608–1622 och rådman i Falun 1628 och bisittare i 
gruvrätten 1637. Han betecknas i stadsmatrikeln för Falun som ”Germanus”, 
vilket tyder på att han fötts i Tyskland innan fadern kom till Sverige och Kop-
parberget. 

All gruvnäring i Sverige styrdes av Bergskollegium i Stockholm. Därifrån 
tillsattes bergmästarna, som ansvarade för sina bergmästardömen. Stora Kop-
parberget hörde till det andra bergmästardömet. Under Bergskollegiet lydde 
också den så kallade konststaten som svarade för ”konsterna” eller 
uppfordringsverken och de mer komplicerade mekaniska anläggningarna 
inom gruvan. 

Under 1600-talet fanns det tidvis två barberare vid Stora Kopparberget, en 
gruwebarberare för Berglagets arbetare och en kronokonststatsbarberare för 
konststatens folk, som avlönades av Kronan, oftast in natura. Det fanns också 
redan 1625 ett litet hospital för de svårast skadade. Det ersattes 1696 med ett 
nytt, som byggdes med bidrag från Kronan. Vid en ombyggnad 1747 fick det 
fyra rum med vardera 12 sängar. Där vårdades 100 patienter om året. Det var 
ett för tidens förhållande stort sjukhus. När Serafimerlasarettet invigdes 1752 
hade det åtta sängar. 

Lorens Franck fick den 19 december 1622 kunglig fullmakt på båda 
tjänsterna, men avsade sig kronokonststatsbarberartjänsten på äldre dar. Den 
övertogs då av hans svärson Christoffer Voigt. Den andra tjänsten behöll 
Franck till sin död 1676. Lorens var tydligen en vital man, 1669, efter 47 år i 
tjänst, fick han svara i rätten för ett slagsmål med prästen. I motsats till prästen 
var Franck mycket omtyckt och fick av gruvrätten eftermälet att han ”sina 
patienter med den vaksamma sorgfällighet hanterat, förbundit, uppvaktat och 
kurerat, som hans skyldiga plikt fordrat och oss till nöje och godt behag varit 
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haver”. Lorens Francks äldre bror Johannes Franckenius var professor i 
medicin i Uppsala. 

En originell fältskär var Emanuel Grossman, som var född i Berlin 1673. 
Han studerade först orientaliska språk i Köningsberg, men övertalades av sin 
bror, som var kirurg, att ägna sig åt det yrket. Han förkovrade sig snabbt och 
trädde först i dansk, sedan holländsk tjänst för att till sist komma i rysk tjänst. 
Vid slaget vid Narva blev han tillfångatagen och skickades 1701 till Sverige 
där han lärde känna Urban Hjerne. År 1706 examinerades han vid Kirurgiska 
societeten och efterträdde därefter kronokonstbarberaren Andreas Levin 
Timme i Falun, vars dotter han gifte sig med. 

Grossman imponerade stort på prästerskapet, som inte väntade sig att en 
barberare skulle kunna de klassiska språken och dessutom arabiska.56 Han var 
omtyckt som läkare men skaffade sig också andelar i gruvan och bedrev ett 
lönande bergsbruk. Det pågick samtidigt en omorganisation av Bergslaget un-
der ledning av bergmästare Anton Swab, som de enskilda bergsmännen ansåg 
vara mycket ogynnsam för dem. Grossman opponerade sig mycket kraftigt 
mot förslagen. Striden kallades den Swabiska oroligheten. Den slutade med 
att Grossman förlorade och dömdes för uppviglig mot sin arbetsgivare, men 
blev benådad. Hans efterträdare Zacharias Schlu gifte sig med företrädarens 
dotter. Sådan släktförbindelser var mycket vanliga på den tiden bland fält-
skärer. 

Fältskärerna Schultz 
Jacob Schultz var född i Tyskland 1681 och kom 1703 i svensk tjänst. 1707 
var han regementsfältskär vid Dalregementet och deltog i kriget i Ryssland. 
Vid ett slag i Ukraina skadade Karl XII foten och Schultz var den fältskär som 
tillsammans med tre gesäller skötte kungen. Vid slaget vid Poltava blev han 
tillfångatagen och förd som fånge till Sibirien. Efter nio år lyckades kungen 
köpa sin fältskär fri i utbyte mot två ryska majorer. På hösten 1718 kom 
Schultz till Ystad och begav sig omedelbart till Norge, där kungen och armén 
då befann sig. Kungen utnämnde honom omedelbart till hovfältskär. Efter 
skottet i Fredrikshald, då kungen dog, återvände Schultz med regementet till 
Falun. Han tog avsked 1744 och dog 1766.  

Jacob Schultz hade sex söner, varav fyra blev läkare. Mest känd är David 
Schultz, adlad von Schulzenheim, som 1761 utsågs till barnmorskeinstruktör 
och Sveriges förste professor i obstetrik. von Schulzenheim blev Allmänna 
barnbördshusets förste läkare och direktör, men han avgick redan 1778, offi-
ciellt av hälsoskäl (han levde ända till 1823 och återkom senare som ord-
förande för sjukhusets direktion och president i Sundhetskollegiet). Den verk-
liga orsaken sades vara att han kände sig förbigången vid kronprins Gustaf 
Adolfs födelse, då Herman Schützercrantz fick biträda vid drottningens för-
lossning. 

                                                 
56 Tidningen Dalpilen 31 juli 1885 s. 6. 
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En annan son var Johan Jacob Schultz. Han tjänstgjorde redan som 19-årig 
som kompanifältskär vid faderns regemente. Han reste sedan på en åttaårig 
utbildningsresa till kontinenten. När han kom tillbaka blev han innehavare av 
sin fars gamla tjänst. Släkten ändrade 1771 namnet till Schultzen. Efter 43 års 
tjänstetid avgick Johan Jacob 1797, men åtnjöt full lön som pensionär tills han 
dog 1815. 

Johan Jacob Schultzen efterträddes av chirurgie magister Gottlieb Grave 
Wurster, som blev både lasarettsläkare och stadskirurg. Wurster var en av de 
unga studenter som hade snabbutbildats som fältskär i Uppsala 1789. 
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Kirurgiska societeten och Collegium medicum 

Collegium medicorum bildades 16 maj 1663 med Grégoire François du Rietz 
i spetsen tillsammans med läkarna Bernhard Below, Zacharias Wattrang och 
Peter Gripenflycht från Stockholm.57 Kollegiet kan närmast betraktas som ett 
skråämbete för huvudstadens lärda medicinare som fick vissa myndighetsbe-
fogenheter. Kollegiet skulle sammanträda vid uppträdande av svåra sjuk-
domar och farsoter, under närvaro av en magistratsrepresentant pröva och ex-
aminera läkare, kirurger och apotekare i Stockholm samt hålla uppsikt över 
kvacksalvare. Kollegiet fick även i uppgift att utarbeta en farmakopé. 1680 
inträdde överståthållaren i magistratens ställe som en kollegiet överordnad 
myndighet. Det ombildades 1688 till Collegium medicum, som då bestod av 
Zacharias Wattrang, som 1682 efterträtt Du Rietz som preses, Bernhard Be-
low, Gustaf Lohreman, Anthon Friderici, Urban Hjerne, Olof Bromelius och 
Johan Martin Ziervogel.58 

Syftet med Collegium medicorum var även att det skulle vara en un-
dervisnings- och prövningsanstalt och genom förnyade stadgar av 1684 och 
1688 ålades Collegium undervisningsskyldighet i anatomi, botanik och far-
maci samt erhöll rättighet och skyldighet att låta varje ”doctor medicus, som 
ville blifva practicus i Stockholm, provinsial- eller stadsläkare” genomgå en 
examen practicum. 

 

                                                 
57 Kungl. Maj:ts resolution rörande Collegium medicorum 16/5 1663. 
58 Loca nonulla legis Collegii regii medici. Auctoritate regia anno MDCLXXXVIII. 
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Figure 17. Urban Hjerne. UUB urn:nbn:se:alvin:portal:record-95285 (nbn). 

Barberarmästerexamen inför Collegium medicum 
Den första gång mästarexamen i barberarämbetet avlades inför Collegium 
medicorum var den 23 mars 1665. Det synes emellertid som examinationen 
var mera slapphänt när det gällde blivande kirurger till armén och flottan än 
när det gällde blivande medlemmar av barberarämbetet i Stockholm. Karl XI 
utfärdade därför ett öppet brev till dåvarande preses i Collegium Gustav 
Lohreman den 25 mars 1685. Kungen skrev där ”att han med särdeles stort 
missnöje erfarit att det verkar som det vore mindre angeläget att utse erfarna 
kirurger för de många tusentals officierare och redliga krigsmän som riskerade 
liv och blod för fäderneslandet än för Stockholms invånare”. Lohreman upp-
manades att se till att Societati Chirurgicæ brukade samma stränghet vid alla 
examinationer av blivande kirurger. Det är första gången benämningen Kirur-
giska societeten användes. Under de kommande hundra åren förekom den 
omväxlande med det gamla namnet barberarämbetet.  

Medlemmarna av den Kirurgiska societeten betraktades av kungen som 
stående lite över andra hantverksyrken. Barberarämbetet hade 1683 anhållit 
hos Kungl. Maj:t om befrielse från vissa beskattningar med motiveringen att 
de inte bedrev någon borglig verksamhet. Kungen biföll detta 21 juni 1683 
eftersom de också under tidigare kungar varit befriade från sådana pålagor. 
Han skrev: 
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[...] Ty kunne Wij inte Låthe dem nu någet nyt påbördas, helst emedan dee en 
svår bestälning hafua, och äre furbundne icke allenast att försee wårt Ammiral-
iteet och wåre Regimenter medh godhe Mestare och Geseller uthan både seent 
och bittiga natt och dagh tiena och upwachta dem, som deras hielp och biståndt 
wiidh en och annan Olycklig tillstötande händelse betarfua; Och fördenskull 
befalle eder hermedh Nådeligen att I den på Stockholms Stadh kommande 
Summa så fördhelen att ingen last på Barberar Embetet kommer. 

En förnyad ansökan om befrielse från borglig beskattning 11 januari 1699 till 
Karl XII avslogs däremot. Kirurgiska societeten skulle, liksom andra Kungl. 
Maj:ts undersåtar, bidraga till rikets försvar genom att betala skatt. 

Den Kirurgiska societeten hade genom en kungliga resolution den 13 april 
1685 fått ansvaret för regementskirurgernas utbildning och verksamhet liksom 
över regementsfältkistorna och medikamentförråden. Det gav kirurgerna en 
maktställning, som de hela tiden försökte utnyttja. Situationen komplicerades 
av att de samtidigt var underställda Collegium medicum, vilket gav upphov 
till ständiga konflikter de kommande 100 åren. 

Den Kirurgiska societeten fick också överinseende över alla barberare, 
fältskärer och kirurger i hela landet. Sålunda avskaffades de särskilda privi-
legier barberarämbetet i Malmö haft sedan den danska tiden. Alla skulle lyda 
under den Kirurgiska societeten i Stockholm. Alla som ville bli mästare måste 
resa till huvudstaden för att där undergå examen inför societeten och i närvaro 
av Collegium medicum. 

När kungen 30 oktober 1688 stadfäste nya ”Medicinalordningar och privi-
legier, som Kongl. Maj:t förunnat collegium medicum” stadgades i §30 att 
ingen kirurg eller barberare skulle få befatta sig med invärtes sjukdomar om 
det fanns någon medicus till hands. En ytterligare inskränkning i barberarnas 
privilegier var att det stadgades att ingen svårare kirurgisk operation fick 
företags utan att en medicus var närvarande. Den bestämmelsen var i högsta 
grad besvärande för kirurgerna och dessutom svårtolkad. Baltzar Salinus d.y., 
som var direktör för den nyligen grundade Kirurgiska societeten, klagade 
därför hos kungen som befallde Collegium medicum och societeten att träffas 
för att överlägga om hur paragrafen skulle tolkas (mera om societeten i det 
följande). 

Gustaf Lohreman, som då var preses i Collegium medicum inledde mötet 
med att säga att 

fältskärerne hade icke lärt sig sådana ting, som medici, uthan all den flit de 
användt i deras profession, var att förstå praxin chirurgicam, hvilken först 
begynnes att läsas i barberstugorne, dit dhe allesammans kommo uthan några 
studier och sedermera vid chirurgiske skadors handterande. Hvarföre de altså 
willde pretendera att idka sodant som de aldrig lärde och intet förstodo, emedan 
ock sodant var en samvetssak, att påtaga sig det man aldrig lärt hade. 
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Det går inte att ta miste på den nedlåtande inställning medicinarna hade till de 
obildade barberarna med deras utbildning från rakstugorna. Mäster Baltzar å 
sin sida framhöll bland annat 

att ingen chirurgus var rätt chirurgus, om han icke förstode att ingifva medica-
menter, hvilket han ej lära kunde, om icke genom praxin det skedde och 
fördenskull dem ingalunda praxis förbjuda kunde, ty eljest konungen inga ca-
pable karar kunde fåå til regementene. 

Parterna stod således långt ifrån varandra, men de hade ju kungens befallning 
att komma överens. Protokollet skrevs under av alla närvarande och lyder: 

Anno 1691 d. 18 Maij. 
Wore wij underskrefne tillsammans trädde, at öfwerläggia medh hwarannan 

någre Nödwändigheeter, då bland annat proponerades af Chirurgis, huruwijda 
Medici wille extendera förståndet af d. 30§ uthi Kungl. Maj:tz Aller Nådigst 
gifne Constitutiones. Därpå Medici swarade, at dhe eij annat förståndh däraff 
taga kunde, än som Wår Allernådigste Konung sielf därom förmähler och 
Nådigst intenderar; utlåtandes sigh däröfwer uthi underdånighet oförgijpeli-
gen, at alla Regimentz Feltskerer, eller desamme som hos Nådige Öfwerheten 
wore engagerade, skulle hafwa fritt tilstånd at practicerad, såsom Kongl. Mai-
jestät dem sielf därtil förordnat hafwer och punkten dem därifrån eij exclude-
rar. I det öffrige at samptl. Chirurgi skulle hafwa Macht at idka alt detsamma 
som under Chirurgien hörde och j så måtto dem ingalunda förbudit wore at 
ingifwa inwärtes Medicamenter så wähl som uthwärtes. 

Lohreman och Salinus lämnade in en skrivelse till kungen och frågade om inte 
§30 skulle tolkas på det sätt som protokollet visade. Av Kungl. Maj:ts svar 
framgick att barberarna fick betjäna de sjuke bäst de kunde om ingen medicus 
fanns till hands. De fick också rätt att behandla allt som hörde till kirurgien. 

Därmed ansågs konflikten vara löst, men formuleringarna var allt för oklara 
för att inte otaliga tvister om dess tolkningar skulle uppstå. Det fanns inte hel-
ler så många medici i landet, att de kunde sköta allt, medan det fanns gott om 
barberare och fältskärer i varje landsdel. Trots fältskärernas okunnighet an-
litades de vid allehanda invärtes och utvärtes sjukdomar. Baltzar Salinus d.y. 
avled året därefter. Kirurgiska societeten hade under hans kraftfulla ledning 
fått en organisation som den behöll under de drygt hundra år som den fort-
farande existerade. 
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Figure 18. Protokoll från 18 maj 1691 från överläggningarna mellan Collegium 

medicum och Kirurgiska societeten om rätten till ”medicorum praxis”. Undertecknat 
av Mikael Hein, Christian Hezaeus, Urban Hjerne, Gustaf Lohreman, Mathias Bern-
hard Ribe, Johan Martin Ziervogel, Magnus Baltzar Salinus d.y. och Johan Schultz. 

UUB Waller Ms se-0139. 
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Kirurgiska societeten befäster sin ställning 
Bardskärarämbetet klagade över att många kvacksalvare och andra obehöriga 
utgav sig för att vara bardskärare. Kungl. Maj:t beslutade därför den 16 ok-
tober 1669, i enlighet med den nya allmänna skråordningen, att ingen fick utge 
sig att vara bardskärarmästare som inte undergått vederbörlig examen. I en 
resolution den 19 juli 1680 beslöts att antalet mästare i Stockholm skulle vara 
som tidigare, det vill säga högst 18. Än viktigare var emellertid § 4 i resolu-
tionen. Där står att kungens och änkedrottningens livkirurger Carl och Baltzar 
Salinus skulle vara ämbetets åldermän och direktörer. Dessutom bestämdes 
det att varje stad skulle ha bardskärare och gesäller. Om någon stad ville 
antaga en bardskärarmästare skulle staden först ”correspondera” med 
bardskärarämbetet i Stockholm så att staden skulle få godkända mästare. Det 
innebar att ämbetet i Stockholm fick makten över tillsättningen av bardskärare 
i hela Sverige och närmast funktionen av ett statligt ämbetsverk. 

Alla bardskärarämbetets medlemmar var från början tyskar och alla proto-
koll var skriva på tyska ända fram till 1756. De var alla utbildade av äldre 
mästare enligt skråväsendets principer med lärlingar och gesäller, som så 
småningom själva blev mästare. De hade därför naturligtvis inte heller den 
allmänbildning eller vetenskapliga skolning, som läkarna hade, om också den 
i vår mening var mycket begränsad. En del bardskärare hade emellertid sådana 
personliga egenskaper att de kunde utöva inflytande på skråets utveckling från 
hantverk till profession. En sådan var Baltzar Salinus, som kom att få mycket 
stor betydelse för bardskärarämbetet och för kirurgernas ställning i Sverige. 

Baltzar Salinus och hans söner 
Baltzar Salinus var född i Danzig och avlade mästarprov som medlem i 
bardskärarämbetet i Stockholm. Det var inte lätt att vinna inträde i skrået annat 
än genom arv eller gifte. Han gifte sig därför med änkan till en nyss avliden 
mästare, Paul Kratell, men änkan dog kort därefter.59 1614 var han bårdskärare 
vid Den Helige Andes hospital vid Danviken.  

Baltzar Salinus komponerade och sålde ett undergörande medel, som han 
kallade Clissus. Det bestod av antimonhaltigt kli och användes med stor 
framgång för att bota soldater som insjuknat i pesten under kriget 1622–1623. 
Som en erkänsla för sina insatser under kriget fick han 1628 Mellangården i 
Ranhammar i nuvarande Bromma som förläning. Det är dock inte sannolikt 
att han själv befunnit sig på slagfältet. 

Då Gustav II Adolf skulle deltaga i det trettioåriga kriget utrustande Salinus 
kungens medicamentkista för ”att preparera medici saker med på resan” till en 

                                                 
59 Simonsson Ivar: Ett gammalt bårdskärarhus. Sankt Eriks årsbok 1915 s. 80. 
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summa på 1 100 daler silvermynt, vilket väl egentligen var en uppgift för 
hovaptekaren.60  

1633 blev Baltzar Salinus livbarberare åt Drottning Kristina. Han kallades 
fram till 1640-talet bårdskärare eller barberare i officiella dokument, men 
därefter allt oftare ”chirurg”. Själv skrev han den latinska titeln chirurgus re-
gius, det vill säga kunglig kirurg. Han avled 1660 och begravdes i Riddar-
holmskyrkan den 10 april. 

Uppsala universitets rektor Carl Yngve Sahlin (1824–1917) var ättling i 
sjunde generationen i rakt nedstigande led till Baltzar. 

Carl Salinus 
Carl Salinus var äldste sonen till Baltzar d.ä., född 1629 och död 1682. Han 
fick en gedigen utbildning, både som gesäll hos fadern och genom utrikes 
studieresor. Det framgår av en begravningsskrift som trycktes vid hans död 
med titeln: Wälförtjänt Ähreminne [...] då H. Kongl. Maj:t trotjenare och Lif-
medicus Carl Salinus afsomnade uthi Stockholm uppå sin femtiotredje åhr d. 
16 Aprilis 1682. Där står om honom: 

Han i fierran Land sin Wettenskap tillökt 
i Tyskland, Frankerijk Wälskland allstädz warit. 
[...] Wår tijd han är en Mahl som gnager wåra Dagar i tyst och sachta mi-

ugg.61 

Carl hade således studerat både i Tyskland, Frankrike och Italien (Wälskland). 
När han återkom till Sverige blev han 1661 medlem av barberarämbetet och 
sedan hovbarberare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Han följde kung Karl 
X Gustav på resor i Sverige. På kungens Eriksgata hade Carl Salinus med sig 
två hästar med medicinkistor. Han var senare också hovkirurg åt Karl XI och 
övertog faderns praktik i Gamla stan. Om hans tjänst som direktör för 
bardskärarämbetet är ingenting känt. Det var hans bror Baltzar som var helt 
dominerande i den funktionen. 

Baltzar Salinus d.y. 
Magnus Baltzar Salins d.y. var ett par år yngre än Carl och hade sannolikt 
också studerat utomlands men det finns inga skriftliga bevis för detta. Han 
blev antagen till mästare efter avlagda prov samma dag som brodern. Liksom 
Carl var även Baltzar d.y. liv- och hovkirurg hos änkedrottningen. Han var 
”såsom förfaren Chirurgus och Anatomicus” närvarande vid den obduktion 

                                                 
60 Nordholm, Uno: Bland apotekare och barberare vid det svenska hovet under 1600-talet. Far-
macihistoriska sällskapets årsskrift 1975 s. 50. 
61 UUB: Verser över enskilda 1682. 
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som Johan Martin Ziervogel förrättade på prins Fredrik, som avlidit endast 15 
dagar gammal i december 1685.62 Han stod högt i gunst hos Karl XI och kunde 
därigenom påverka bardskärarnas ställning, vilket visas av de resolutioner 
kungen utfärdade, framför allt den om Kirurgiska societeten 1686, som 
framgår senare. 

Den 27 april 1682 utfärdade kungen en resolution från Kungsör, som ”bard-
berare Ehrlig och wähl erfahrne Mr. Balthazar Saliunus uppå helha Embethes 
wägnar underdånigast insinuerat hafwer”. Insinuerad betyder här anhållit om 
eller påpekat. I första paragrafen står att mästarna i ämbetet ska komma 
tillsammans regelbundet för att dryfta gemensamma ärenden, alltså ett 
förebådande om den kommande Kirurgiska societeten.  

I § 2 står att eftersom kirurgerna måste grunda sin verksamhet på anato-
mien, får de tillstånd att använda ”den Rundeln, som ståår öfwer Södreport” 
såsom ett lämpligt rum för dissektioner på lik, som ska ställas till deras för-
fogande av överståthållaren. De kroppar som kom ifråga tillhörde avrättade 
missgärningsmän. Det är första gången det officiellt uttalas att kirurgerna ska 
studera anatomi, vilket får ses som ett första steg till att höja deras kompetens. 
Salinus skrivelse har inte kunnat återfinnas i arkiven och man vet därför inte 
hur han motiverade behovet av anatomistudier eller varifrån han fått uppslaget 
till skrivelsen. Möjligen kan han ha diskuterat den med kungens rådgivare Erik 
Lindsköld, som då befann sig i Kungsör. Lindsköld hade som informator till 
kungens utomäktenskaplige son greve Gustaf Carlsson gjort en nioåring bild-
ningsresa i Europa 1658–1667 och då besökt bland annat Leyden med dess 
berömda Theatrum Anatomicum. De hade också besökt Frankrike och Italien, 
där offentliga dissektioner var mycket populära.63 

I det privilegiebrev som Henrik VIII gav till The Company of Barbers och 
Guild of Surgeons i England redan 1540 stod att sällskapet hade rätt att offent-
ligt dissekera fyra avrättade brottslingar varje år. 

Det räckte emellertid inte med en kunglig resolution, inte ens från en en-
våldshärskare. Ingenting hände de närmaste åren. Ledamöterna i Collegium 
medicum ansåg sig som höglärda och disputerade doktorer vara mycket mera 
kvalificerade än de hantverksmässigt utbildade bardskärarna. I Collegium 
medicums privilegier, senast förnyade 1680, fanns inte ett ord skrivet om rät-
tigheter att hålla demonstrationer på människolik. Läkarna ansåg sig vara bät-
tre skickade att befrämja studiet av anatomi. Någon gång under 1684 lämnade 
därför Collegium medicum en underdånig skrivelse till Kungl. Maj:t där dels 
framhölls de intrång som gjordes av kvacksalvare, badare och bardskärare i 
”praxis medicorum”, dels en anhållan om att få ett hus för anatomiska dissek-

                                                 
62 Bergius, Peter Johan: Inträdes-Tal, om Stockholm för 200 år sen, och Stockholm nu för 
tiden, i anseende til Handel, och Vetenskaper, särdeles den Medicinska: hållit för Kongl. Vet. 
Academien D. 20. Aug. 1758. Lars Salvius 1758 s. 241. 
63 Djurberg, Vilhelm: När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm 
1685─1748. Stockholm 1927. 
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tioner och vad för sådan verksamhet behövdes, inklusive tillgång till männis-
kokroppar. Som ett svar på detta beslöt Kungl. Maj:t den 17 september 1684 
att bifalla Collegiums ansökan och gav denna rätt att bestämma över dissek-
tionsverksamheten: ”[...] skall Directionen af Anatomien och Anatomiehuset 
med alla dess appertinentier dependera af Eder”. 

På hösten 1684 hade således både bardskärarämbetet och Collegium medi-
cum ett kungligt brev som gav dem rätt att hålla anatomier i Rundeln. 

Collegium medicum skrev nu ett brev till Bardskärarämbetet och påpekade 
att det skulle bli dyrt för dem om de överträdde kungens påbud om läkarnas 
ensamrätt till ”medicorum praxis”. Vidare meddelades det kungliga beslutet 
om överlåtandet av anatomierna i Stockholm till Collegium medicum och det 
föreslogs att bardskärarna skulle utse några medlemmar att överlägga med 
collegium ”hur ett så nyttigt Werk bäst kunde befordras”. Den 3 november 
1684 möttes de två konkurrenterna, men det skulle inte bli det sista mötet dem 
emellan under de närmaste hundra åren innan de förenades 1797. 

Från Collegium medicum deltog dess preses Zacharias Wattrang och alla 
deras fem övriga ledamöter: Gustaf Lohreman, Anthon Friderici, Urban 
Hjerne, Christian Hezaeus och Johan Martin Ziervogel. Bardskärarena repre-
senterades av nio mästare med åldermannen Baltzar Salinus d.y. i spetsen. De 
övriga var Mikael Hein, Hans Schultz, Niclas Heijer, Johan Hempelman, Jo-
han Kraner, Hans Mikael Hoffman, Anton Prossi och Hessel Tileman Ros. 

Wattrang öppnade mötet med att upprepa vad han skrivit, att kungen 
förbjudit all intrång på Collegum medicums och dess läkares verksamhets-
område och att kungen också bestämt att collegium helt och hållet hade ansvar 
för de anatomiska dissektionerna. 

Åldermannen Baltzar Salinus svarade på bardskärarnas vägnar att de ville 
på allt sätt bidra till att dissektioner skulle kunna hållas. Beträffande intrånget 
på medicinarnas område sa han att naturligtvis kunde alla fältskärer vid rege-
mentena och flottan förbjudas att kurera någon soldat, det skulle endast 
doktorerna göra. Alla närvarande insåg att detta i praktiken var omöjligt att 
genomföra eftersom det inte fanns så många läkare. Mötet slutade utan att 
något beslut protokollfördes. 
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Figure 19. Zacharias Wattrang. Oljemålning av David Klöcker Ehrenstrahl. 

Anatomiska demonstrationer i Stockholm 
Collegium medicum skrev omedelbart till Kungl. Maj:t om att få hålla en of-
fentlig anatomisk dissektion i Rundeln vid Södreport. Inga som helst åtgärder 
hade emellertid vidtagits av överståthållaren för att inreda tornet för detta 
ändamål trots § 2 i den kungliga resolutionen av den 27 april 1682. Nicodemus 
Tessin d.y. tipsade förmodligen sin svåger Urban Hjerne om ett annat ställe, 
ett rum i Södermalms stadshus, som kunde vara lämpligt. Efter många turer 
bestämdes att den offentliga dissektionen skulle äga rum där den 24 januari 
1685 i stället. Eftersom förberedelserna hade dragit ut på tiden var man 
tvungen att skriva till chefen för fängelset och begära att avrättningen av den 
dödsdömde skulle uppskjutas. Ziervogel skrev i programmet att vidskepelsens 
mörker skulle lysas upp av den anatomiska vetenskapens ljus. I likhet med 
Leiden och andra europeiska kulturstäder hade Stockholm äntligen nu fått ett 
forum för uppvisandet av människokroppens alla hemligheter. 

Ett antal fribiljetter delades ut till överståthållare, riksmarskalk, kungliga 
rådet greve Erik Lindschöld och andra ståndspersoner. Bardskärarämbetet fick 
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endast tre biljetter medan resten såldes till nyfikna. Baltzar Salinus fick en 
fribiljett, men han fick aldrig uppleva en dissektion i Rundeln vid Södreport 
som han själv föreslagit. Själva dissektionen gjordes av fältskären Daniel For-
ster. 

Ytterligare fyra offentliga dissektioner ägde rum i Stockholm, den sista i 
januari 1729. Linné var då närvarande vid alla sex föreläsningarna och demon-
strationerna och förde anteckningar, som nu i original förvaras i Linnéan so-
ciety i London. En avskrift finns i Vilhelm Djurbergs bok.64 

Den tredje demonstrationen har ett särskilt intresse ur ett uppsalaperspek-
tiv. Den ägde rum 23–30 mars 1705. Demonstrator den sista dagen var Lars 
Roberg. Han visade bröstkorgens organ och hjärnan. Efter avdrag för omkost-
naderna skänkes resten av intäkterna, 160 caroliner, till ”Upsala academies 
sjukstuga”. Det motsvarar 23 000 kronor i dagens penningvärde. Den avrät-
tade och sedan anatomiserade Anders Flygare begravdes i en fattiggrav på 
Maria Magdalenas kyrkogård. 

Samma anatomisal i Södermalms stadshus användes från 1777 för de anat-
omiska dissektionerna i den Kirurgiska societeten. 

Karl XII:s reglemente för Kirurgiska societeten. 
Kungen hade visserligen utfärdat resolutioner och skrivelser om den Kirur-
giska societeten, men det var först genom ett reglemente utfärdat 17 augusti 
1717 som det gamla barberarämbetet fick fasta regler. I 45 paragrafer slog 
kungen fast vad som gällde. Enligt Hjelt utgjorde reglementet ”den urkund, 
som gaf Kirurgiska societeten den fasta organisation och stadga, som hon 
behöfde för att fortbestå i de stormar, hvilka i följd at vetenskapens och sam-
fundslifvets utveckling senare bröto ut öfver henne.65 

I § 2 stadgades att den som ville bli mästare skulle förete bevis på att han 
var född i äkta säng, att han lärt sig ämbetet och minst fyra år tjänat som gesäll. 
Det måste också finnas ett ämbete ledigt eftersom antalet privilegierade 
mästare i Stockholm inte fick överstiga 18. Man kunde dock överta en avliden 
mästares ämbete genom att gifta sig med hans änka eller dotter. 

Examen skulle ske inför hela ämbetet och Collegium medicums preses eller 
dennes ersättare och en representant för stadens magistrat. Då skulle också 
uppvisas ”alla manuala operationer och handgrepp chirurgien tillhörige”.  

Ämbetets angelägenheter skulle som tidigare skötas av en ålderman med 
två bisittare. En mängd disciplinära stadganden togs liksom tidigare också in 
i reglementet. Rättighet att utexaminera gesäller och utfärda gesällbrev togs 

                                                 
64 Djurberg, Vilhelm: När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm 
1685─1748. Stockholm 1927 s. 128─164. 
65 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 236. 
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ifrån de enskilda mästarna i hela landet och överlämnades uteslutande åt den 
Kirurgiska societeten i Stockholm, som således fick en mycket betydelsefull 
maktposition, närmast som ett statligt ämbetsverk. 

Barberarna blev också skyldiga att biträda befolkningen när pest eller an-
nan smittsam sjukdom inträffade och det gällde inte enbart den yngste mästa-
ren. Minnena från pesten 1657 levde kvar och med den skrivningen i § 36 ville 
man förvissa sig om att barberarna i framtiden inte skulle smita iväg i nödens 
stund. Den paragrafen kom senare att åberopas av kirurgerna i striden med 
Collegium medicum som ett medgivande att de även skulle kunna få ägna sig 
åt invärtes sjukdomar. 

Adolf Fredriks reglemente för Kirurgiska societeten 
Vid varje tronskifte ansökte rikets olika myndigheter om förnyade privilegier. 
Ewald Ribe d.ä., som vid Adolf Fredriks tronbestigning 1751 var societetens 
överdirektör, ansökte därför om kungens stadfästelse på stadgarna. Han fram-
höll då att vissa förändringar var angelägna och att societeten ville få bort ”de 
gröfre handtvärks ordasätt”, som utmärkte de tidigare stadgandena. 

Nytt i stadgarna, som stadfästes 16 maj 1755, var att den fältskär som ge-
nomgick examen för att arbeta som fältskär i Stockholm inte behövde koka 
plåster och salvor och dela ut dem till ledamöterna, utan i stället kunde få 
erlägga 100 daler till societetens kassa. För dessa medel skulle societeten in-
köpa böcker, instrument och anatomiska preparat (§3 och 31). 

Antalet privilegierade kirurger med rätt att verka i Stockholm skulle som 
tidigare få vara högst 18, men med hänsyn till befolkningsökningen fick även 
andra skickliga kirurger rätt att arbeta där, men de fick inte ha några gesäller. 

Bestämmelserna om arvsrätt och giftorätt till kirurgiska privilegier eller 
försäljning av sådana rättigheter behölls som tidigare. Kirurgiska societetens 
skråmässiga organisation med elever och gesäller bibehölls således, vilken 
säkerligen var ett väsentligt hinder för att societeten skulle kunna uppnå jäm-
ställdhet med Collegium medicum. Ett led i denna societetens strävan var att 
den bestämde att lärobreven skulle skrivas på pergament med societetens stora 
sigill vidfästat och att det skulle vara avfattat på latin. Med detta avsågs 
naturligtvis att ge det en prägel av lärdom. 

Societeten förklarade sig önska att inga andra lärlingar skulle antas, än de 
som i skolor och gymnasier lärt sig latin och ”blifvit öfvade i studiis humani-
oribus”. 

Som synes infördes inga stora förändringar. De gamla bestämmelserna om 
att lärotiden för lärgossar skulle vara tre år bibehölls liksom att ingen kunde 
bli mästare utan att ha varit gesäll i fyra år. Jämfört med studietiden för me-
dicinare var det ändå en kort utbildning. I båda fallen ägnades mycket tid åt 
ämnen som hade ganska liten betydelse för det framtida yrket. 
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Enligt Linné kunde en medicinstudent behöva upp till 12 år för att ta slut-
examen, han inberäknade då de förberedande examina vid teologiska och 
filosofiska fakulteterna − medicofilen. 1758 kom ett förslag om att 
medicinstudenterna också skulle avlägga en examen i juridik. Möjligen i ett 
försök att avvärja denna nya pålaga skrev Linné i en inlaga att en student som 
kom till Uppsala i 20-årsåldern först fick ägna ett par år åt språken, sedan 
ytterligare två år för den teologiska examen eftersom han måste åhöra alla de 
fem teologiprofessorernas föreläsningar och därpå merendels fyra år för den 
filosofiska examen, som skulle avläggas för 8–9 professorer. Efter att ha ägnat 
8-9 år åt förberedande studier kunde han börja de egentliga medicinska stud-
ierna, som fordrade 4–5 år för vardera av de två professorerna. Därefter kom 
en kurs i anatomi och obstetrik och en kurs på lasarettet i Stockholm. Hela 
studietiden för en läkare kunde därför uppgå till 18–20 år. 

Även om Linné överdrev för att avvärja hotet om examen i juridik, så var 
det stora krav som ställdes på studenterna. Linné uttalade vid flera tillfällen 
sin ovilja mot alla onödiga förhör. Linnés protester var förgäves; den 9 januari 
1759 infördes krav på förhör i svensk statsrätt (jus publicum patriæ), men 
redan 1772 togs den bestämmelsen bort. Anders Johan Hagström hann under 
sin korta studietid i Uppsala avlägga examen i jus publicum. 

Hade Johan Lostbom, professor i ”trästockar och gödning” som professorn 
i matematik och astronomi Daniel Melanderhielm sade, fått sin vilja igenom, 
hade medicinarna även förhörts i ”oeconomia privata”, men det avvärjdes av 
hans egen fakultet. 

Kongl. Maj:ts reglemente av den 27 februari 1771 
Sedan mycket länge hade benämningarna ”lärgosse” och ”gesäll” använts om 
dem som ägnade sig åt studier i kirurgi. Kirurgiska societeten försökte så 
småningom bli av med dessa beteckningar, som var nästan 150 år gamla och 
allt för mycket erinrade om det hantverksmässiga skråväsendet. De ord-
ningsstadgar som gällde för gesällerna hade utfärdats av magistraten i Stock-
holm 18 augusti 1625. Gesällerna var mycket missnöjda med att fält-
skärsmästarna hade närmast oinskränkt makt över dem och skrev ett långt 
(odaterat) klagobrev, till Kungl. Maj:t. De påpekade det godtyckliga ut-
nyttjande de var utsatta för från mästarnas sida. Kungl. Maj:t utfärdade därför 
ett reglemente som ordnade förhållandet mellan mästare och gesäller 
”hvareffter Studiosi chirurgiæ hafva sig i underdånighet att rätta”. Det var 
första gången termen studiosi användes och därmed hade societeten uppnått 
ett litet mål, att lämna skråväsendets beteckningar. Ordet gesäll var dock svårt 
att få bort, det användes ända in på 1800-talet i arméns mönstrings- och avlö-
ningsrullor. Av reglementet framgick att den studerande skulle vara inskriven 
hos en mästare i tre år och därefter kunna få ett betyg och genomgå examina-
tion för att själva bli mästare. Trots att de flesta mästare och studiosi chirurgiæ 
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inte förstod latin var betygen under en tid skrivna på latin och därtill på per-
gament för att därigenom ge ett imponerande intryck av lärdom. 

Ynglingens första uppgift var att lära sig raka skägg och klippa hår, således 
fortfarande hantverksmässiga åtgärder, men han fick också bevista före-
läsningar och tjänstgöra på Serafimerlasarettet. 
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Direktörer i Kirurgiska societeten 

Kirurg- och läkarsläkten Ribe 
Enligt Kungl. Maj:ts beslut från 1680 skulle den Kirurgiska societeten ledas 
av en eller två överdirektörer. Efter Salinus död blev Mathias Bernhard Ribe 
direktör för Kirurgiska societeten.  Han var född 1625 i Mecklenburg och blev 
1666 efter avlagda prov ledamot av barberarämbetet och senare drottningens 
hovkirurg. Hans tid som direktör blev kort eftersom han avled 1696. Han hade 
tre söner och från honom härstammar en hel rad framstående läkare. Äldste 
sonen Ewald blev överdirektör för den Kirurgiska societeten, den andre Johan 
Bernhard blev mästerfältskär och dog i Indien, den yngste, Mathias, adlad Ri-
ben, blev arkiater och preses i Collegium medicum. Trots rivaliteten mellan 
medici och fältskärer förekom således nära släktband mellan dem. När Ewald 
var överdirektör i Kirurgiska societeten var samtidigt brodern Mathias preses 
i Collegium medicum tills han dog 1723. 

Som vanligt när en ny regent tillträdde skulle alla reglementen stadfästas på 
nytt. Den nye direktören och åldermannen för Kirurgiska societeten Hans 
Schultz begärde därför att Karl XII, som efterträdde sin far 1697, skulle 
fastställa societetens reglemente från 1686. Kungl. Maj:t valde emellertid att 
uppskjuta detta ända till 15 oktober 1717, då kungen i en resolution från Lund 
gav dåvarande överdirektören Ewald Ribe vissa utvidgade befogenheter. Dess-
utom upphävdes bestämmelsen att det högst skulle få finnas 18 fältskärer i 
Stockholm. Det skulle få finnas så många som behövdes. 

Karl XII:s reglemente var inte gällande mer än några år utan upphävdes av 
Ulrika Eleonora 26 november 1719, då allt återgick till 1686 års bestäm-
melser, även beträffande antalet fältskärer i Stockholm. Den gamla 
benämningen ”Barberarämbetet” försvann för gott och organisationen kal-
lades i fortsättningen ”Kirurgiska societeten”. Några ändringar i dess organi-
sation gjordes därefter inte förrän 1755. 

Ewald Ribe d.ä. 
Ewald Ribe var född 1667 och blev från barndomen genom sin far undervisad 
i kirurgi. Sina färdigheter utvecklade han ytterligare genom flera utrikes resor. 
Efter avlagda prov blev han 1696 ledamot av barberarämbetet och utnämndes 
av Karl XII till hovkirurg. År 1715 blev han överdirektör för Kirurgiska so-
cieteten och var det i 38 år ända till sin död 1753. 
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Ewald Ribe har sagts vara den förste av barberarna eller fältskärerna som 
förde in kirurgin på en mera vetenskapligt grundad bas även om han själv inte 
efterlämnat några vetenskapliga skrifter. Han ivrade för att unga kirurger 
skulle resa utomlands för studier och inte bara utbildas i det gamla bar-
berarämbetets skråsystem.66 Ewald d.ä. hade sönerna Ewald d.y. och Carl 
Fredrik Ribe. 

Ewald Ribe d.y. 
Den yngre Ewald Ribe var född 1701 och studerade först för sin far och sin 
farbror arkiatern Mathias Riben. När han sedan kom till Uppsala för att studera 
väckte han uppmärksamhet genom en lyckad starrstickning. Han botade en 
blind soldat, vilket han redogjorde för i en avhandling De Cataracta den 31 
mars 1722. I avhandlingen finns också tryckt en hyllning till Ribe på franska 
från Gerhard Boltenhagen, senare känd fältskär i Stockholm. En annan stu-
dent, Pierre Lundman, sannolikt identisk med Petter Lundman, som blev 
provinsialläkare i Kristianstad, skrev också en hyllningsdikt där det bland an-
nat står: 

[...] que vous n´aurriez pas pu choisir une matière plus fameuse & plus celèbre 
pour mettre un œuvre les bonnes instructions, que vous devez à Monsieur vôtre 
Père sur cette operation, aussi bien que pour faire paroitre vôtre propre esprit. 

Ordalydelsen i hyllning måste tolkas som att även fadern Ewald Ribe d.ä. 
utfört kataraktoperationer. Ribe d.y. lämnade emellertid Uppsala eftersom 
läkekonsten där gav på den tiden ”föga tillfällen till förkovran”: 

[...] den akademiska trädgården så godt som öde; sjukhuset var sjelft i ett 
sjukligt, jag menar ömkligt tillstånd, anatomi-salen oftast öfverdragen med 
spindelväfvar.67 

På faderns uppmaning och med ett stöd av 1 000 daler från kungens egen kassa 
gav han sig därför ut i Europa för fortsatta studier. Först stannade han två år i 
Leiden, som var den tidens ledande medicinska centrum, sedan till Paris och 
Reims, där han 1725 blev medicine doktor. Efter att ha uppehållit sig i London 
i ett år återvände han till Sverige, där han dels öppnade egen praktik, dels 
föreläste över hjärnan och ögats sjukdomar. Han blev 1732 kunglig livmedi-
cus och 1740 preses i Collegium medicum. Hans far var då överdirektör i Ki-
rurgiska societeten.  

                                                 
66 Martin, Roland: Åminnelsetal i Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar 1776 (över 
Ewald Ribe den yngres son Carl Fredrik Ribe). 
67 Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenske men. Upsala 1845 s. 108─111. 
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Figure 20. Starrstickning. Handkolorerad bild i Lorenz Heister: Chirurgie, in 

welcher alles, was zur Wund-Artzney gehöret, nach der neuesten und besten Art, 
gründlich abgehandelt, und in vielen Kupfer-Tafeln der neuerfundene und 

dienlichste Instrumenten, nebst den bequemsten Handgriffen der chirurgischen  
Operationen & Bandagen deutlich vorgestellt werden.  

Nürnberg 1719 s. 404–405. UUB Waller 4236. 

Ewald Ribe d.y. verkade inom Collegium medicum för att öka intresset för 
anatomi och kirurgi. Han adlades 1746 men hans barn fick först 1772 
bekräftelse på adelskapet och antog då namnet Ribben. 

Carl Fredrik Ribe 
Carl Fredrik Ribe var yngre bror till Ewald d.y., född 1708, och studerade 
också utomlands. Han reste 1729 till Halle, Leipzig och Nürnberg. Han 
besökte också Strassburg och Bern, som var berömda för sina ögonkirurger. I 
Paris studerade han för den berömde oftalmologen Charles Saint-Yves, som 
var den tidens ledande expert på katarakt. När han kom hem 1735 blev han 
regementsfältskär vid livregementet och efterträdde sin far som kungens liv-
kirurg.  
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För att höja den svenska kirurgins vetenskapliga nivå började Ribe 1746 att 
utan ersättning hålla fria föreläsningar över kirurgiens alla delar tillsammans 
med ytterligare tre av Kirurgiska societetens ledamöter ”för att följa 
preussiska, franska och engelska föredömen”. De läroanstalter som var 
förebilder för denna undervisning var dels Académie royale de chirurgie i 
Paris, dels collegium medico-chirurgicum i Berlin. De tre andra kirurgerna var 
Olof Acrel, Mathias Ramström och Carl Gustav Schenbom. Upphovsmannen 
till föreläsningarna var enligt vissa uppgifter Acrel, enligt andra Ramström. 
Acrel föreläste om friska sårs egenskaper och skötsel, Ramström om alla slags 
svulster, bölder, excrescentier, rötsår och fistlar, Ribe om ögonens sjukdomar 
och Schenbom om skelettets sjukdomar. Föreläsningarna hölls i Kirurgiska 
societetens sal. Kirurgernas undervisning väckte oro hos representanterna för 
den medicinska bildningen, de medicinska fakulteterna och Collegium 
medicum, som fruktade att kirurgerna skulle växa till jämbördiga 
konkurrenter. 

Carl Fredrik Ribe var 1745 den förste kirurg som blev invald i Vetenskaps-
akademien. Hans presidietal 22 oktober 1748 hade titeln Tal om ögonen. Han 
anses vara den som infört den vetenskapliga oftalmiatriken i Sverige. 

Andra direktörer i Kirurgiska societeten 
Salomon Schützer 
Salomon Schützer var född i Danzig 1676 och kom till Sverige i slutet av 
1600-talet. Han reste sedan utomlands och studerade anatomi och kirurgi, men 
återkom 1704. Under kriget mot Danmark var han generalstabskirurg vid 
Magnus Stenbocks armé. År 1715 blev han mästare och medlem i Kirurgiska 
societeten, där han 1753 efterträdde Ewald Ribe d.y. som preses. Han var då 
77 år gammal och begärde själv hos Kungl. Maj:t att bli utsedd till direktör. I 
sitt avskedstal till societeten 16 januari 1758 begärde han att den skulle utse 
hans son Herman till sin efterträdare. Societeten biföll hans begäran, men höll 
ändå en omröstning. De flesta rösterna tillföll sonen, som den 7 februari fick 
förordnade som preses i Kirurgiska societeten och överdirektör för kirurgin i 
riket. 

Herman Schützercrantz 
Herman Schützer (adlad Schützercrantz 1769) föddes i Stockholm 1713 och 
kom 1732 till Uppsala där han studerade anatomi och botanik under två år. 
Därefter lärde han sig till kirurg under faderns ledning och blev 1735 vice 
stadskirurg i Stockholm. Åren 1738 till 1742 tillbringade han i Tyskland, 
Frankrike och England med studier i anatomi, allmän kirurgi och ögonsjuk-
domar. Av betydelse för hans framtida verksamhet var emellertid att han hade 
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enskild undervisning i förlossningskonsten hos en av den tidens mest berömda 
obstetriker, Jacob Fried i Strassburg. 

När han kom hem till Stockholm genomgick han mästerfältskärsexamen 
och blev ledamot i Kirurgiska societeten. Samtidigt blev han livkirurg hos 
kung Fredrik I och åt kronprinsen Adolf Fredrik. 

Han blev medlem av Vetenskapsakademien 1748 och vid Lunds universi-
tets jubelfest 1768 kallad till medicine hedersdoktor, ett tecken på att den 
gamla skiljelinjen mellan fältskärer-kirurger och medicinare höll på att 
utsuddas. När han utnämndes till arkiater och därmed formellt till läkare 1753 
reagerade Linné mycket starkt. I ett brev till Abraham Bäck skriver han 20 
november 1753 

Min Ki[är]aste Broder 
Gud förlåte den som förledt wår nådigsta öfwerhet at giöra en Chirurgus till 

Archiater. Han har aldrig warit öfwerheten trogen. och jag har i alla tider aldrig 
hört det exemplet skedt i werlden, ej en gång i Frankrike, där Chirurgi så segrat 
hos sin öfwerhet. Ändamålet af den som rådt öfwerheten här till kan jag ej se 
warit något annat, än på en gång giöra hos alla Medicos ett kalt hierta för öf-
werheten, och de hafwa influence hos de mäste i riket. Kan intet Min Broder 
råda öfwerheten att giöra honom till Cammarherre, så får han det samma, men 
öfwerheten slipper påfölgden. 

jag ligger siuk på sängen och skrifwer detta. vale. Min egen Broders trogne 
Linnaeus68 

I ett Tal om chirugiens nu varande tilstånd 1755 hävdade Schützercranz att 
tudelningen mellan kirurgi och medicin var konstgjord och att den borde up-
phöra. Han var då mera framsynt än Linné. 

Schützercranz åtnjöt stort förtroende vid hovet och kallades att biträda 
drottning Lovisa Ulrika vid alla hennes förlossningar. I hans bok Märkvärdiga 
händelser i den practiska förlossningsvetenskapen 1785 finns ett sextiotal 
fallbeskrivningar, bland annat drottningens förlossningar i lätt genomskinlig 
skepnad. Han utförde också liköppningar och balsameringar av de kungligas 
kvarlevor, bland andra Fredrik I, Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika balsa-
merades av honom. I sitt stora arbete om Svenska konungars olycksöden 
skriver han om alla svenska kungar från Gustav Vasa till Adolf Fredrik. Att 
beskriva den sistnämndes dyrbara balsamering tycks vara huvudsyftet med 
boken.69 

                                                 
68 Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1668 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 November 1753 
n.s. 
69 Herman Schützercrantz, urn:sbl:6422, Svenskt biografiskt lexikon (art av Margareta 
Åman), hämtad 2017-09-04. 
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Figure 21. Herman Schützercrantz. Teckning av Anton Ulrik Berndes.  

Foto Svenska porträttarkivet. 

År 1758 blev Schützercrantz överdirektör för Kirurgiska societeten efter sin 
far, en befattning som han innehade i nio år. Omdömet om honom i den rollen 
är inte helt positivt. Det sägs att han var en ytterst nitisk man som ihärdigt 
arbetade för den Kirurgiska societetens intressen, kanske rätt ofta alltför hän-
synslöst och med en iver som inte fullt motsvarades av förmågan. 
Schützercrantz tid som kirurgernas ledare, från slutet av 1750-talet och ett de-
cennium framåt, var en tid präglad av kamp med olika medel: presspolemik, 
anonyma broschyrer och inlagor till ständerna och Kungl. Maj:t, allt i syfte att 
få kirurgerna likställda med läkarna. Partipolitiska ställningstaganden spelade 
in: läkarna var ofta hattar, kirurgerna mössor. En anteckning i Kirurgiska so-
cietetens handlingar indikerar att det vid den stormiga riksdagen 1756 
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förekom mutor, som utbetalats av Schützercrantz i egenskap av societetens 
direktör. Enligt anteckningar i Kirurgiska societetens bevarade handlingar 
betalades under den riksdagen ut 5 902 daler kopparmynt, motsvarande 221 
000 kronor idag. Bland andra fick ”O. O.”, bonden Otto Olofsson, som lade 
fram ett av Schütercrantz förslag i bondeståndet, 802 daler. Det har sagts om 
honom att han ”skydde inga medel, var smidig och hänsynslös och en mästare 
i intrigspel”. 

Trots att han gav ut ett stort antal skrifter, mest fallbeskrivningar, anses han 
inte ha lämnat några bidrag till den kirurgiska vetenskapen. Anders Johan 
Hagströmer skriver om honom i sina minnesanteckningar: 

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

Herman Schützer ansågs vara en skicklig kirurg, framför allt vid sten- och 
starroperationer, som på den tiden vanligen inte kirurger gärna ägnade sig åt 
(se det avsnittet). 

Mathias Ramström 
Mathias Ramström var född 1701. Han var först gesäll hos en stadsfältskär i 
Arboga, sannolikt Johan Christian Törning. Efter studier i Tyskland, bland 
annat i Hamburg, blev han överfältskär vid generalhospitalet i Petersburg och 
dessutom regementsfältskär vid ryska artilleriet.  

Ramström var en av de kirurger som 1746 startade den frivilliga, mera vet-
enskapliga utbildningen av fältskärselever. Han lämnade också in ett förslag 
till societeten 1756 om att den två gånger om året skulle låta trycka och ge ut 
Observationes chirurgicas öfver märkvärdige Casus, som i Practiquen före-
falla. Det skulle öka societetens och kirurgins anseende och därmed göra den 
jämbördig med medicinen. Det dröjde dock ytterligare 13 år innan hans 
förslag genomfördes. Först 1769 utkom Chirurgiske händelser, inlemnade af 
fältskärerna i riket til Chirurgiska Societeten. Skriften, som var på 256 sidor, 
upptog korta fallbeskrivningar, de flesta av Ramström själv. Av Stockholms 
alla mästare var det i övrigt bara två som lämnade några bidrag till publika-
tionen. Skriften hade samma titel som Acrels bok från 1759, men fick inte alls 
samma genomslag som kirurgisk lärobok. Ramström var från 1767 till sin död 
1772 överdirektör för den Kirurgiska societeten. 

Daniel Théel 
Daniel Théel var född 10 februari 1744 i Stockholm och dog 4 november 
1795. Han studerade under några år kirurgi hos Olof af Acrel och gjorde från 
1764 en flerårig resa till Frankrike, England och Tyskland. Han blev medicine 



 76

doktor i Reims och kirurgie doktor i Leipzig 1767, trots det måste han söka 
dispens hos Kungl. Maj:t för att kunna bli mästerfältskär eftersom han inte 
fullgjort hela den föreskrivna tiden i en fältskärsstuga. Han genomgick en ex-
amen rigorosum för mästerfältskärerna i Stockholm innan han godkändes. 
Han blev 1772 preses i Kirurgiska societeten och samtidigt överdirektör för 
kirurgin i Sverige. I 1788 års krig deltog han som förste fältkirurg och anställ-
des sedan tillsammans med Anders Johan Hagström som lärare vid den 1789 
i Stockholm inrättade kirurgiska skolan. Théel var känd som skicklig kirurg, 
speciellt som operatör av blåssten. 

Anders Johan Hagström 
Anders Johan Hagström, 1812 adlad Hagströmer, föddes 1753 och skickades 
redan som 12-åring till Uppsala som så kallad kautionsstudent, det vill säga 
en minderårig som inskrevs som student vid universitet med borgen av sin 
informator eller annan person för att han under vistelsen vid universitetet 
skulle inhämta de nödvändiga kunskaperna. Eftersom fadern inte längre kunde 
bekosta hans studier avbröt han dem 1769. I ett brev från provinsialläkaren i 
Östergötland och Linnélärjungen Johan Otto Hagström till vännen Peter War-
gentin, där han meddelar att brorsonen Anders Johan skulle lämna de medicin-
ska studierna för att bli fältskär, uppges att en regementsfältskär hade en lön 
av 100 tunnor spannmål om året plus boställe medan en provinsialläkare fick 
15 tunnor.70 

Anders Johan Hagströms farfar hade varit regementsfältskär och sonsonen 
började nu som lärling under tre år hos regementsfältskären Tuvid Christian 
Lilljenvaldh. Soldaterna måste vissa veckodagar underkasta sig rakning och 
allmän översyn, vilket förde med sig långa och bråda dagar för regementsfält-
skärens lärlingar och gesäller. Redan efter ett år gav han därför ut en skrift 
med titeln Förslag till ett bättre och lindrigare lärosätt uti chirurgien eller 
den utvärtes läkarekonsten. Han hävdade att hellre än att lära sig raka och att 
springa ärenden borde de som skulle bli kirurger göra som medicinarna − stu-
dera. 

Redan i en skrivelse från Collegium medicum till Kanslikollegium den 21 
november 1747 skildras fältskärselevernas utbildning på ett sätt som överens-
stämmer med Hagströms uppfattning: 

Läroåren äro nödvändigt 3:ne, men dragas gemenligen ut till 4, 5 och 6, alt som 
de komma öfverens och lärjungen har at betala med. När åhren äro til ända får 
han sitt bref, stält efter et visst tryckt Formulär, lika antingen han är mer eller 
mindre skickelig. Första åhren gå mästadels bort med små ärender och uppass-
ning så i hushållet, som af gesällerne, tils han efter hand wänjer sig föra 

                                                 
70 Lennmalm, Frithjof: Karolinska mediko-kirurgiska institutets uppkomst och utveckling. 
Stockholm 1910 s. 70. 
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rakknifven, omsider öpna ådern, breda plåster och til det högsta förbinda ett 
sår eller benbrott, kunnandes der jemte då och då ha tilfälle at se en eller annan 
operation giöras af sin mästare. Det öfriga måste han lära genom läsning och 
öfning samt vissa manuskripters afcopierande, der besynnerlig flit och håg 
emellan kommer, dock som oftast, sedan han först blifvit utlärd eller gesäll.71 

Rakning och rakstugor var så intimt förknippade med fältskärer och frågan så 
känslig att Hagström gav ut sin skrift anonymt i Gävle. Svaret på hans skrift 
kom snabbt, även det anonymt och utgivet i Gävle. Författaren identifierades 
emellertid som överdirektören för Kirurgiska societeten Herman 
Schützercrantz som kämpade ihärdigt för bibehållande av ”tvålkoppen och 
rakknifven”. 

Hagström åhörde också David von Schulzenheims, Peter Jonas Bergius och 
Roland Martins föreläsningar.  Bergius var professor i naturalhistoria och far-
maci och assessor i Collegium medicum. Efter tre år studier avlade Hagström 
1772 chirurgiæ studiosiexamen och blev underfältskär vid Kungliga livgardet 
i Stockholm. 

 
Figure 22. Anders Johan Hagströms gesällbrev på latin 1772.  

                                                 
71 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 272─273. 
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Endast 20 år gammal vann Hagström en silvermedalj med en uppsats i en 
pristävlan som Vetenskapsakademien utlyst över ämnet Om rötfeberns 
förekommande och botande. Den uppsatsen bidrog till att Åbo universitets 
kansler Ulrich Scheffer 1781 gav order att han skulle tilldelas medicine 
doktorsgraden i Åbo. Han ansåg nämligen uppsatsen och andra skrifter av 
Hagström vara ”jemngoda snilleprof med dem, som vanligen vid universiteten 
afläggas”. 

Hagström var intresserad av anatomi och engagerade sig också mycket i un-
dervisningen. Han blev 1782 prosektor vid den anatomiska institutionen och 
1793 ordinarie professor i anatomi. I december 1795 blev han överdirektör 
och preses i den Kirurgiska societeten. I samma brev som utnämningen stad-
fästes meddelade också Kungl. Maj:t sitt beslut att Collegium medicum och 
societeten skulle gemensamt utarbeta ett förslag till nya statuter för de två or-
ganisationerna. Hagström visste det inte då, men därmed inleddes avveck-
lingen av den societet där han just blivit direktör. 

Hagström sökte, liksom Herman Schützercrantz 24 år tidigare (se avsnittet 
om Roland Martin) att öka Kirurgiska societetens anseende genom att värva 
professorn i förlossningskonsten Jakob Alm som ledamot 1794. Alm hade inte 
det bästa ryktet. Hans tid som professor vid Allmänna barnbördshuset från 
1782 till hans död har betraktas som en nergångsperiod för förloss-
ningsvården. Christoffer Carlander skrev till sin vän Jonas Henrik Gistrén, 
som då var adjunkt vid barnbördshuset 

Den nytta jag väntade att Chirurgi skulle hafva af Almens examens-rättighet i 
societeten (den kirurgiska m.a.) är nu als ingen. De få examen i ars obstetr. 
utan att ha sett Accouchementshuset, knappt en gång hört Professorns lection. 
Almen tar dem allenast till sig hemma ett par timmar dagen före examen, då 
han går igenom med dem det, som han tänker fråga; förmodligen deponeras då 
lite pecunier och härmed är allt acheverat. 

Samma anklagelser för att ta betalt av de studerande för att godkänna dem 
riktades ofta mot societetens fältskärsmästare. 

Anders Johan Hagströmer blev 1818 Karolinska institutets förste rektor, 
men titeln var då inspektor. Hagströmerbiblioteket i Stockholm är uppkallat 
efter honom. Det bildades 1997 under överinseende av bokexperten Ove 
Hagelin för att föra samman Karolinska Institutets och Svenska Läka-
resällskapets äldre boksamlingar under ett tak. 
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Figure 23. Hagströms mästerfältskärsbrev på svenska 1776. 
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Andra ledamöter i Kirurgiska societeten  
Det finns flera fältskärer som utmärkt sig under 1700-talet även om de inte 
varit direktörer för societeten. 

Gerhard Boltenhagen 
Gerard Boltenhagen tillhörde en släkt som redan i två generationer före honom 
tjänstgjort som fältskärer eller barberare under krig och fred. Farfadern Paulus 
tjänstgjorde som fältskär under Lennart Torstensson i kriget i Schlesien och 
var sedan fältskär i svenska flottan. Sedan han en tid tjänstgjort vid Upplands 
regemente blev han ålderman i barberarämbetet i Stockholm. Fadern Gustaf 
Boltenhagen följde Karl XII i kriget mot Ryssland, men stupade för en kula 
1708. 

Gerhard var född 1692 och studerade först medicin och grekiska i Uppsala. 
Han disputerade 1722 för Lars Roberg med avhandlingen Dissertatio Chirur-
gica de Pernionibus. Efter en studieresa till Berlin blev han fältskärsmästare i 
Stockholm och medlem i Kirurgiska societeten. Han blev känd som en skick-
lig och lärd kirurg som blev lärare för flera senare berömda män, främst kan 
nämnas Olof Acrel, som varit gesäll hos honom. År 1747 blev han invald i 
Vetenskapsakademien och skrev i samband med det en Berättelse om en svår 
halssjukdom, inlämnad till Kongl. Vetenskaps Academien. Enligt Vetenskaps-
akademiens personförteckning dog han under fälttåget i Preussen 1757. Detta 
har inte kunnat beläggas i andra källor och är osannolikt, eftersom han då var 
65 år gammal.72 Fältskärsyrket gick vidare i fjärde generationen då två av hans 
söner också blev fältskärer. 

Constantin Soem 
En av de mera framträdande fältskärerna under första hälften av 1700-talet var 
Constantin Soem. Han hade redan 1675 antagits av Krigskollegiet som fält-
skär vid Österbottens regemente och tjänstgjort i Karl XI:s skånska krig. Efter 
kriget vistades han i många år utomlands och förvärvade mästarbrev vid Ki-
rurgiska societeten i Amsterdam. 

När Soem 1704 återvände till Stockholm ansökte han om att få bli fält-
skärsmästare där. Den strid som då utbröt är så karakteristisk för Kirurgiska 
societetens försvar av sitt revir att den förtjänar att redovisas. Societeten sva-
rade att Soem kunde få bli mästare först när det fanns någon ledig plats till 
förfogande. Dessa gick i första hand i arv till sönerna till en avliden fältskär. 
Man kunde också få överta en fältskärssyssla genom att gifta sig med änkan 
eller en dotter till den avlidne. 

                                                 
72 Dahlgren, Erik Wilhelm: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Personförteckningar 
1739─1915. Uppsala 1915 s. 179. 
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Soem nöjde sig inte med societetens besked utan vände sig till kungen, som 
i sin tur gav Collegium medicums preses Urban Hjerne i uppdrag att, tillsam-
mans med några andra medlemmar i Collegium och några barberarmästare 
examinera Soem. Till den anbefallda examen dök endast fältskären Daniel 
Forster upp. Han kom trots att Kirurgiska societeten hade förbjudit honom att 
delta i examinationen.  Soem klarade examinationen med goda vitsord. Hjerne 
skrev i sin rapport om den till sekreteraren i kungens kansli Johan Schedeman: 

Högtährade Herr Broder kan iag icke underlåta at tiännstligen berätta, det iag 
i går effter middagen lätt sammankalla Collegium Medicum, sendandes tillijka 
efter Mester Daniel Förster, som en snell och förfahren chirurgus, och af de 
öfrige in Societate chirurgica temligen förfölgd worden, hwilken wij dertill 
brachte, at han, ehuruwäl af Directoren och de andre chirurgi högt förbuden at 
bijvista den examen, som skulle hållas med Feltskeren Soem, lijkwäl då honom 
bleff föreläst Kongl. Senatens befallning intet fördristade sig at tergiversera 
[invända emot] deremot, skred altså till denne discours eller Examen honorar-
ium, hwar uthi han procederade med denne Mester Soem, såsom med en gam-
mal förfaren Practico, intet med sådana små kraftlösa frågor, såsom andre uthi 
chirurgiska Societeten med de nya mästare pläga, uthan proponerade de aldra 
svåraste casus, som någonsin kunna uptänckias i de wahnlige partibus Chirur-
gicis, såsom tumöres, ulcera, vulnera, fractura och luxationes etc. och sedan 
han hade fördt sina discourser till ända, som warade mot halffiärde tijmar, så 
foro Medici fort i anatomien och de andra saker, af de aldra swåreste, som i 
denne Professionen fordras, alt inemot klockan 7 oom aftonen. Jag kan med all 
sanning betyga, at han wijste sig uthi sina swaar och några handgrep wara en 
förfahren och ogemeen Mann, som är så bekant med sådane wetenskaper, som 
fåå andra skola kunna roosa sig utaf. I anatomien haar han den kunskap, som 
uthaf en så förfahren Chirurgo någonsin kan fordras.73 

Kirurgiska societeten vägrade emellertid att godkänna denna examen, utan 
fordrade att han skulle genomgå en sådan som var i enlighet med societetens 
stadgar. Dessutom började de förfölja Forster, uteslöt honom från ämbetet och 
uppeggade hans gesäller emot honom.  

Sedan rapporten om Soems examen inkommit beslöt Kungliga rådet att han 
skulle få börja sin fältskärsverksamhet i Stockholm, vilket bekräftades av 
kungen i en skrivelse från huvudkvarteret i Ravitz 4 mars 1705. Kungen skrev 
vidare att han med stort misshag upptagit societetens otillbörliga och straff-
bara uppträdande i ärendet. Han befallde rådet att kalla till sig societeten och 
ge dess ledamöter en allvarlig reprimand. De skulle också gottgöra Forster för 
sitt handlande emot honom. 

                                                 
73 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 261. 
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Soem finns inte med i societetens matrikel, men han bedrev ändå en 
framgångsrik fältskärsverksamhet i Stockholm, både privat och vid Danvikens 
hospital och som Stockholms stadsfältskär. Han var också ”primarie chirurg” 
vid amiralitetet till sin död 1727. 

Fältskärer i armén och flottan 
Redan på 1500-talet måste man tillgripa tvångsrekrytering för att få barberare 
till armén och flottan. De första fältbarberare man känner till var Peter von 
Här, som hade en lön på 40 daler, en klädning om 20 daler och fri kost och 
Marcus Zadoch som också var hovbarberare. Båda antogs 1611 i krigshärens 
tjänst av Karl IX. De första åren av Gustav II Adolfs regering fanns ännu inga 
barberare upptagna i regementenas stater, men redan år 1613 fanns en anställd 
vid varje ryttarfana och vanligen två vid varje regemente fotfolk. Inom kort 
ökades antalet barberare vid fotregementena till fyra vid varje, och en av dem 
fick titeln regementsbarberare medan de andra kallades kompanibarberare. 
Deras medicinska kunskaper var sannolikt ytterst begränsade och de sysslade 
huvudsakligen med att förbinda småsår. Om det som var viktigast i fält, hy-
gien, hade de lika dåliga kunskaper som resten av hären. Sjukdomar skördade 
mångdubbelt flera offer än vad som förlorades i strid. Som exempel kan 
nämnas att i den svenska hären vid Gunzburg 1634 under befäl av hertigen av 
Weimar dog 12 000 av totalt 22 000 man utan att ens ha sammanträffat med 
fienden.74 

Den ende fältskären som är känd från Gustav II Adolfs tid är Franciscus 
Chemnitius, adlad von Chemnitz. Han var född 1609 i Stettin och blev medi-
cine doktor 1631 och fältmedikus vid svenska krigshären under kungens sista 
år. Han var länge i svensk tjänst men blev nedsablad 1656 vid Braunsberg i 
Polen av fienden.75 

Behovet av förbättringar av sjukvården under fälttågen föranledde 
Krigskollegium att den 17 augusti 1654 utfärda en instruktion för 
bardskärareämbetet i Stockholm, genom vilken man ville åstadkomma en ord-
nad tillsyn och kontroll över hela riket. För detta ändamål utsågs tre in-
spektörer, nämligen mäster Baltzar Salinus (d.ä.) från bardskärarämbetet i 
Stockholm, med ansvar för regementsfältskärerna och deras gesäller i Upp-
land, Södermanland, Västmanland, Närke, Värmland och hela Norrland. 
Mäster Christian Oldekneckt, som var regementsbarberare i Jönköping, fick 
ansvar för Småland, Östergötland, Västergötland och Dalarna, medan Andreas 
Zart, som inte kunnat identifieras, ansvarade för Ingermanland, Livland och 
Finland. 

                                                 
74 Kongl. Vitterhetshistorie- och Antiquitetsacademiens handlingar 1846 vol. XVII s. 50. 
75 Döbeln von, Wilhelm: Historisk öfversigt af läkarevården vid Kungl. Flottan. Tidskrift för 
Militär Helsovård 1895 s. 22. 
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Instruktionen hade säkert kunnat vara till stort gagn för den militära 
hälsovården om den följts och fortlevt, men tyvärr åtlyddes den på sin höjd 
endast en kort tid. Inledningen till instruktionen lyder sålunda: 

Såsom man, med Kongl. Maj:ts och Cronones store skada, hafwer måst see 
och spörja huruledes Soldatesquen, serdeles warande i Fält och Guarnisoner, 
äre, utlii förledne tider, under deras åkomne siukdom och andre tillstötande 
skader, utaf Regementz Fältschärerne och deras underhafwande dels af en parts 
Mestares och deras Gesällers oflijt och oförfarenheet, dels mangel af gode och 
duchtige medicamenter, icke som sigh hafwer bordt, curerade och skötte 
wordne, hwar utaf förorsakat är, at månge så Officerare som Gemene, till häl-
san och liifvet omkomne äre. Altså hafwe wij ibland annat, som på wårt Em-
betes wegna oss åligger, warit på wägar och medel betänkte huruledes sådan 
Cronones skada, med Soldatesquens förlust, härefter skulle wara att möta och 
föreböija; [...] 

Här används ordet fältskär som beteckning för barberare vid krigsmakten, men 
fältskär kom sedan även att användas om barberare i allmänhet. Under mycket 
lång tid framöver användes båda benämningarna utan någon klar åtskillnad 
mellan dem. 

År 1674 fick åldermannen vid barberarämbetet i Stockholm Herman Fuchs 
i uppdrag av Karl XI att ha överinseendet över alla militärbarberare. Han var 
dessutom kungens livkirurg och amiralitetskirurg, men han dog redan 1676, 
så han hann förmodligen inte uträtta så mycket. 

I flottans eller som det då hette Amiralitetets läkarestat fanns sedan drott-
ning Kristinas tid tio barberare, 1650 tillkom en ”Amiralitetsmedicus”. När 
flottan skulle gå till sjöss rekvirerades tre barberarmästare, vardera med två 
gesäller. Dessutom fanns tio barberargesäller i tjänst och en bråcksnidare. 

Under Karl XII:s mångåriga krig hade armén stora svårigheter att rekrytera 
fältskärer. Man valde då att skicka elever direkt till hären där de fick lära sig 
yrket handgripligt. Efter att ha examinerats i armén antogs de till kom-
panifältskärer, men deras kompetens inskränkte sig till att i bästa fall kunna 
förbinda sår. Kungen utsåg sin livmedicus Samuel Skragge till Præses Colle-
gii Chirugici Castresis, som väl fritt kan översättas med preses för kirurgerna 
i fält. Skragge följde med kungen i fält och adlades efter kalabaliken i Bender 
till Skraggenstierna. Han är numera mest känd för att ha upptäckt källan vid 
Sätra brunn och där anlagt en hälsobrunn. 

Det var även problem med samarbetet mellan amiralitetsmedicus, amiral-
itetsapotekaren och fältskärerna vid flottans huvudbas, Amiralitetet i Karls-
krona. I början av september 1698 kom den sextonårige Karl XII med sin svit 
till staden. I sällskapet ingick också Urban Hjerne, som var preses i Collegium 
medicum. 

Amiralitetsmedicus Johan Gottschalk Traneus ville examinera den nye 
apotekaren Gustaf Treutiger, trots att denne redan var godkänd av Collegium 
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medicum och utnämnd av kungen. Flottans kirurger var missnöjda med att 
Traneus skaffat fram ett beslut på att han fick ha uppsikt över dem. Även bland 
fältskärerna inbördes rådde missnöje över att äldste mästerfältskären tagit sig 
makt och myndighet över sina yngre ämbetsbröder. Kungen tillsatte då en 
kommitté med Urban Hjerne som ordförande och överkommissarien Salomon 
von Otter, hovfältskärerna mäster Mikael Heijn och Johan Kraner som le-
damöter. Efter att ha hört de stridande parterna och Kirurgiska societeten var 
Hjerne i februari 1699 färdig med ett förslag till reglementen för att bringa 
klarhet i tvisterna. Det innehöll ett förslag till reglemente för amiralitetsmedi-
cus i nio paragrafer, ett för apotekaren i åtta paragrafer och ett för amiral-
itetskirurgerna i elva paragrafer. Karl XII skrev till de stridande i Karlskrona 
att han med särdeles missnöje förnummit ”irrigheterna” i sjukvården där och 
beordrade dem att allvarligen efterleva reglementena och umgås med varandra 
i god sämja.76 

Hans Roslin, far till konstnären Alexander Roslin, var amiralitetsmedicus i 
Karlskrona från 1727 och skrev 1733 ett memorial till Amiralitetskollegium 
med en specifikation över de instrument som behövdes på ett skepp med 300 
mans besättning.77 Skrivelsen skickades till Collegium medicum, som 
emellertid svarade att man borde vända sig till Kirurgiska societeten med mo-
tiveringen att Collegium ”ej sådana behöver”. 

Förteckningen innehöll en hel del örtmediciner, men det är den kirurgiska 
utrustningen som här är av intresse: 

Specification på dhe Instrumenter år 1733, som behöfves på ett skiepp af 300 
man: 
l cauntheriserjärn, brett 
l d:o runt 
afbitare 
2 roundsprutor med fodral 
l bensåg med spännare 
huvudsåg med spännare 
Trepan med tillbehör 
Axell-zug 
l krumknif 
l kugeltång 
l Messingsmortel med stöt 
l d:o av tenn eller glas med stöt 
elystirspipor 
l Mundskruf 

                                                 
76 Djurberg, Vilhelm: När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm 
1685─1748. Stockholm 1927 s. 65─73. 
77 Lindskog, Inga: Amiralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna. Forum navale, 10. Upp-
sala 1951 s. 116─121. 
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l tandtång 
l snabeltång 
l bistouri 
Incisionssax 
litet viktställ med vikt l gran till jmf 
l kopparplåsterpanna 
l förtent kopparkittel med lock till dekokt 
l sond eller Catheder af silfver 
Nålar större och mindre. 
 

Melchior Neumann och Karl XII:s blessyrer 
I slutet av 1699 skrev generalmajoren och översten för Kongl. livregementet 
till häst Jacob Spens till Kirurgiska societeten och anhöll om att den skulle 
examinera bardskärargesällen Melchior Neumann så att han skulle kunna bli 
fältskär vid regementet. I närvaro av Collegium medicums preses Urban 
Hjerne och flera av Kirurgiska societetens ledamöter hölls sedan förhör med 
Neumann 16, 23 och 30 januari år 1700. 

Den första dagen fick Neumann redogöra för vad en kirurg är och vad ki-
rurgi är och sedan för de fyra viktigaste så kallade apostemen: flegmone, ery-
sipilas, ödem och scirrhus. På den tiden ansågs alla dessa vara yttringar av 
samma art och skiljde sig endast i graden av inflammation ifrån varandra. 

Den andra dagen rörde examen människokroppens anatomi, färska yttre 
sårs komplikationer och behandling. Dessutom frågades om skottsår och om 
brännsår genom eldgevärsverkan och det som kallades brand genom pulver. 

Den sista dagens förhör handlade om luxationer och frakturer och deras 
diagnos och behandling med kurer och bandage och operativa ingrepp. Av 
protokollet att döma fick Neumann inga frågor om bandageringen av lårbens-
brott, en behandling som han två år senare fick genomföra på Karl XII. 

Neumann godkändes enhälligt och fick den 31 januari 1700 ett av societe-
tens direktör Hans Schultz undertecknat examensbetyg, försett med societe-
tens sigill. 
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Figure 24. Kirurgiska societetens protokoll från 16 januari 1700. Examination av 

Melchior Neuman. Kirurgiska societeten A1:1 (1689-1716) s. 217. 

 
Figure 25. Kirurgiska societetens sigill år 1700. Texten i periferin lyder Sigillum  

Societatis Chirurgorum Holmensis. I den inre cirkeln står Hic duris dura medentur 
vilket kan översättas med Här botas hårt med hårt.  

Neumann följde sedan med regementet ut i kriget mot Ryssland. I lägret vid 
Krakow kom kungen den 20 september 1702 ridande i fullt sporrsträck med 
hängande tyglar då hästen snavade på en tältlina och störtade med sin ryttare 
under sig. Alla på olycksplatsen var mycket bestörta, endast kungen tog saken 
lugnt och tröstade sin omgivning med att skadorna snart skulle vara läkta. Han 
bars av drabanterna till ett tält och flera fältskärer tillkallades, bland dem Neu-
mann. 
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Neumann fann att kungen hade blödande sår i ansiktet och nacken och vid 
närmare undersökning ”vänstra benet avbrutet en handsbredd ofvan knät”. Dia-
gnosen ställdes med hjälp av syn och känsel. Förband lades sedan och kungen 
bars till ett hus i närheten. Elva dagar efter olyckan byttes förbandet på benet. 
Vilhelm Djurberg, som redogjort för olyckan med ledning av Neumans egna an-
teckningar, skriver att bandaget byttes på elfte dagen enligt Hippokrates föreskrift, 
som ännu gällde i början av 1700-talet. Då skulle enligt Djurberg första förbandet 
vid ett benbrott bytas på 9:e, 10:e eller 11:e dagen. Det stämmer emellertid inte 
med vad som verkligen står i Om Frakturer i Corpus Hippocraticus. I avsnitt 26 
står istället att bandaget ska bytas på den tredje dagen. När en fraktur fixeras 
enbart med yttre bandage är det naturligtvis viktigt att bandaget är stadigt. Efter 
11 dagar kan det bli så löst på grund av rörelser i höften och knäleden att det inte 
fyller sin uppgift, vilket Hippokrates visste. Där står också att läkaren inte ska vara 
rädd för att dra för mycket för att korrigera frakturläget om benet blivit kortare 
genom frakturen. Kraften i lårmusklerna var starkare än bandaget, så att eventuell 
överkorrektion rättade till sig spontant. Det var därför viktigt att jämföra båda 
benens längd. Om de inte var lika långa skulle patienten komma att lida av hälta 
i framtiden.78  

Benets tillstånd var den 3 oktober så gott att kungen gav order om uppbrott. 
Han bars sedan i en säng av 48 dragoner, som bytte av varandra i skift om åtta 
karlar. Efter sex veckor började kungen kunna gå med kryckor och vid jultid 
1702 var han återställd. 

Vid den undersökning av Karl XII:s kvarlevor, som gjordes i samband med 
Riddarholmskyrkans restaurering 1917 togs sammanlagt 17 röntgenbilder. 
Dessa bedömdes av professor Gösta Forsell. På mitten av vänster lårben fanns 
ett läkt brott med åtta centimeters brottyta utan vinkelfelställning. Man fann 
också att det vänsta benet var cirka tre centimeter kortare än det högra. Kungen 
bör därför efter olyckan ha haft en lätt hälta. Neumann hade således lyckats 
tämligen väl med sin behandling av frakturen med endast yttre bandagering. 

                                                 
78 Hippocrates: On fractures. The Internet Classics Archive by Daniel C. Stevenson. 
Översättning till engelska från grekiska av Francis Adams 1994. 
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Figure 26. Röntgenbild av Karl XII:s vänstra 
lårben. 79  

Några år efter olyckan vid Karkow, på mor-
gonen 17 juni 1709, på kungens 28-årsdag, 
ledde Karl XII motståndet mot ett ryskt anfall 
som påbörjats under natten för att försöka 
komma över floden Worskla utanför den be-
lägrade staden Poltava. När kungen red ner 
mot floden för att personligen leda försvaret 
träffades han i vänstra foten av en kula från 
ett ryskt gevär. De som var nära honom såg 
att han plötsligt blev blek och ropade att 
kungen var sårad. Han svarade att det endast 
var ett köttsår och att ingen fick säga något 
om att han var träffad. 

Kungen red sedan 12 kilometer för att in-
spektera hela försvarslinjen innan han kunde 
förmås söka vård. När han steg av hästen föll 
han avsvimmad till marken. Den första 
vården gavs av upplänningarnas fältskär 
Martin Rolfer. Kulan hittades i strumpan 
mellan stortån och andra tån. Rolfer gjorde 
många insnitt i foten och tog bort bensplitter 
och andra fragment och lade förband. 
Kungen uppmuntrade sin omgivning och sa 

att när såret nu var omskött skulle han säkert sitta till häst igen inom några 
dagar. 

Så blev det emellertid inte. Efter två dagar tillkallades Neumann och fann 
då att kungens allmäntillstånd var försämrat. Neumann skrev själv: ”Ihro 
Maij:st mit einem sehr starcken Wundtfieber und die blesseur von brande an-
gegriffen”. Det var naturligtvis inte bara Neumann som skötte kungen utan 
där var ytterligare fältskärer och läkare närvarande. En av dem var Jacob 
Schultz från Dalregementet. 

Efter tio dagar hade emellertid tillståndet förbättrats och kungen lät sig 
bäras omkring för att inspektera trupperna. Den 27 juni fattade han det 
avgörande beslutet att leverera batalj mot fienden. Han följde på sin bår trup-
pernas rörelser. Åtminstone två gånger under slaget skiftades bandagen. 

Efter nederlaget i slaget bröt kungen upp från Poltava och fördes starkt ut-
mattad söderut över steppen och över floden Dnieper mot Bender. I ett tält där 
utförde Neumann en operation på foten. Han skar bort skadad vävnad och la 

                                                 
79 Key-Åberg, Algot och Stille, Arthur: Konung Karl XII:s banesår. Stockholm 1918 plansch 
32. 
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om såret upprepade gånger. I början av september kunde kungen stödja på 
foten och den sjunde september red han på sin häst och inspekterade området 
kring Bender. Det hade således tagit omkring två och en halv månad innan 
skottskadan blivit läkt. 

Vid kalabaliken i Bender 1 februari 1713 träffades kungen av en kula i vän-
ster hand mellan tummen och pekfingret. Han fick också ett sår i nacken och 
vänstra örat skadades. Även då var det Neumann som skötte om såren.  

I mitten av juli 1713 drabbades Karl XII av en pestliknade feber som varade 
i sex veckor. Enligt Neumann var han ensam om att vårda kungen under den 
tiden. I samband med febern fick kungen en stor svulst eller svullnad på halsen 
och trots att Neumann själv var sjuk kallades han till kungen för att behandla 
även den. Ända från första februari till jultiden 1713 var kungen så svag att 
kan knappt kunde gå eller stå. Neumann skötte om honom under den tiden och 
skriver ingenting om att några andra fältskärer eller läkare deltagit i vården.80 

Vid slaget vid Stresow på Rügen, även känt som landstigningen vid Gross 
Stresow, som ägde rum den 9 november 1715 träffades kungen av en kula till 
vänster i bröstet. Neumann, som sedan 1713 var livkirurg, fick även den 
gången ta hand sin höge patient. 

1718 utnämndes han till hovfältskär och generalstabskirurg med en 
månadslön på 200 daler silvermynt, men glädjen och äran varade inte länge. 
Den 30 november samma år träffades kungen av en dödande kula i huvudet. 
Liket bars till Uddevalla där Neumann fick göra sin härskare en sista tjänst 
genom att balsamera honom. 

Neumann hade inte fått någon lön från 1713 till 1718. När han kom tillbaka 
till Stockholm var han närmast utblottad och utan tjänst. Två år senare skrev 
han till kung Fredrik I och redogjorde för alla sina år i Karl XII:s tjänst och 
bad om en pension, vilket också beviljades. Han levde sedan ett stilla liv i 
Stockholm tills han avled 1741. 

                                                 
80 Djurberg Vilhelm: Om regementsfältskären Melchior Neumann och Karl XII:s blessyrer. 
Karolinska förbundets årsbok 1912 och 1913. 
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Figure 27. Melchior Neumann. Oljemålning av J. Klopper 1718. Originalet  

finns i Jäders bruk. Bilden ur Karolinska förbundets årsbok 1912. 

Gustav III:s ryska krig 
Slutet av 1780-talet var en orolig tid i Sverige, som fruktade ett anfall från 
Ryssland. Kriget inleddes 17 juli 1788 med slaget vid Hogland i Finska viken 
mellan den svenska och den ryska flottan. Svenskarna erövrade då det ryska 
fartyget Wladislav. Besättningen visade sig vara smittad av en dödlig farsot, 
återfallsfebern, som beror på bakterien Borrelia recurrentis och sprids av kläd-
lusen. Sjukdomen spred sig snabbt till den svenska besättning som tog över 
fartyget, till Sveaborg och vidare till Karlskrona dit fartyget senare fördes. Varje 
dag insjuknade mellan 70 och 80 personer och upp mot hälften dog. Under tiden 
november 1788 till december 1790 vårdades i Karlskrona 26 249 personer, 
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varav 5 286 dog.81 Från Tjurkö sjukvårdsinrättning sydost om Karlskrona finns 
inga rapporter om hur många som var sjuka och dog eftersom situationen var så 
kaotisk att ingen kunde lämna några uppgifter. Det anges emellertid att 14 000 
lik kastades i sjön. De läkare och fältskärer som fanns i staden räckte på långa 
vägar inte till för det stora behovet. 

Storamiralen, hertig Carl, utfärdade därför en order till Kirurigska societe-
ten att snarast sända kirurger till Karlskrona. 

 
Figure 28. Hertig Carls brev till Kirurgiska societeten. (Riksarkivet) 

                                                 
81 Faxe, Arvid: Wecko-Skrift för Läkare och Naturforskare 1797 band 12 s. 144. 
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Texten i brevet lyder: 

Som mängden av Sjuka bland Cronans manskap härstädes så tiltagit, at den 
omöjeligen kan betjenas utaf den härvarande tilgång på Chirurger; så har Chi-
rurgiska Societeten, at med vanlig nit tilse, det at ett så stort antal deraf som 
möjeligen kan stå at ärhållas, må med görligaste skyndsamhet anskaffas och 
hitsände blifva, kunnandes de om vilkoren och nödige resepenningar och 
anmäla sig hos Kongl. Utrednings Commissionen i Stockholm. Gudi befallad. 
Carlscrona den 13 augusti 1789. Carl 

Flottans ordinarie läkarkår utgjordes av tre amiralitetsmedici, två mästerfält-
skärer, tre underfältskärer och nio fältskärsgesäller, totalt 17 man, vilken var 
alldeles otillräckligt vid den epidemi som rådde. 

Amiral Otto Henrik Nordensköld beskrev läget i en rapport den 31 augusti 
1789.82 

Hafregryn fattas nu för både sjuka och friska. All slags sjukprovision fattas på 
flottan och måste nödvändigt anskaffas. Medikamentskistorna äro tomma och 
böra förses med två månaders förråd. Femton fältskärer hafva dels under ex-
peditionen, dels sedermera i land på Tjurkö dödt och är sjuka till ett ansenligt 
antal, som af expeditionsdoktoren Gersdorff uppges till 15 af första och 30 af 
andra klassen, hvilkas remplacerande blir således en nödvändighet. Äfven 
fordras flera tusen hängmattor, emedan en del åtgått till dödas begrafning för 
brist på bräder. 

Vid finska krigets utbrott hade professor Anders Johan Hagström fått be-
fallning att tillsammans med Daniel Théel undervisa ynglingar som armén 
behövde i sjukvården. Théel var 1769–1792 regementsfältskär vid 
Livdrabantkåren och utnämndes 1772 till preses i Kirurgiska societeten och 
överdirektör för kirurgin i Sverige. Inom kort utgick över sjuttio unga fält-
skärer från deras skola. 

Omedelbart före utbrottet av kriget mot Ryssland tillsatte Gustav III en sär-
skild utredningskommitté som fick i uppdrag att ombesörja att trupperna fick 
de resurser som behövdes när det gällde utrustning och proviantering med 
mera. En viktig del i kommitténs arbete var att föreslå och vidtaga åtgärder 
mot de stora bristerna inom sjukvården. Ansvarig för den delen av kommitténs 
arbete var överdirektören vid arméns medicinalverk Pehr Afzelius. 

Det stod snart klart att behovet av erfaren personal inte kunde tillgodoses 
enbart med svenska fältskärer. Kungl. Maj:t gav därför i december 1789 Sve-
riges minister i London, friherre Gustaf Adam von Nolken, order försöka 
rekrytera 50 à 60 erfarna engelska fältskärer till den svenska flottan. Deras 
lönevillkor skulle vara lika som de svenska fältskärernas. Vidare önskade 

                                                 
82 Tidskrift i Sjöwäsendet. Carlskrona 1839 nummer 4 s. 28. 
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Kungl. Maj:t att några fältskärer som kunde brygga ”sprout beer” skulle 
rekryteras, det vill säga några som kunde brygga öl på tallskott.83 En svensk 
översättning av Cooks metod att undvika skörbjugg hade utkommit 1778. Där 
fanns på sidorna 53–65 en Pharmacopea navalis.84 Det var således väl bekant 
att kapten Cook redan 1773 bryggt öl på Nya Zeeland på unga skott och 
därmed förhindrat utbrott av skörbjugg inom sin besättning. I Cooks bok 
kallas det sprucebeer och översattes med grandricka. På Cooks första resa 
1768–1771 hade 30 dött av en besättning på 85 man, medan under hans andra 
resa 1772–1775 hade endast en av 118 man dött. 

Endast 30 av de rekryterade fältskärerna inställde sig till tjänstgöring, elva 
av dem fördes över till Finland med briggen Charlotte. Flera av dem framförde 
klagomål, både över inkvartering och löner, en del gick över till fienden och 
andra dukade under för sjukdomar. En av de engelsmän som kom till Sverige 
med briggen Charlotte var överfältskären N. B. Avent, som senare blev medi-
cine doktor i Uppsala. 

Även svenske ministern i Köpenhamn anmodades att försöka få fältskärer 
till Sverige. I maj 1788 anlände 30 fältskärer från Weimar till Karlskrona, men 
de var till största delen äventyrare, som studerat på rakstugorna i Danzig, Wei-
mar och Hamburg. Det var svårt att upprätthålla disciplinen bland dem. 
Storamiralen, sedermera kung Karl XIII, skrev att ”de skulle bestraffas med 
25 fuktel, Skulle dessa medel icke hjelpa, doubleras receptet och så vidare till 
dess de fullgjort hvad mensklighet och deras skyldighet kräfva”. Fuktel är det 
samma som prygel. 

Assessor Carl Ribben och blivande livmedicus Sven Anders Hedin från 
Collegium medicum skickades till Karlskrona för att föreslå och vidtaga 
åtgärder i den katastrofala situationen. En särskild instruktion utfärdades för 
dem i juli 1789, med vidsträckta befogenheter. De hade rätt att ändra kosten 
för både de friska och konvalescenterna, de skulle se till att skilja smittade 
sjuka från andra sjuka och att trängseln skulle åtgärdas genom att flytta 
sjuklingar till baracker och andra logement, de fick också rätta läkarnas recept 
m.m. 

I en ämbetsberättelse skrev de att de inte hade några allvarligare 
anmärkningar mot läkarna. Amiralitetsfältskären assessor Brandenburg däre-
mot fick kritik: 

Assessor Brandenburg är en i många af de förekommande handlingar utmärkt 
för benägenhet till missämja. Han följer sin egen och orediga metod i sina 
föreskrifter, reqvirerar dyra och emot Författningarne stridande medicamenter, 

                                                 
83 Hahr, Gösta: Engelska fältskärer i svensk tjänst 1790. Sjöhistoriska samfundets årsbok 
1963. www.sjohistoriskasamfundet.se/fn_split/fn18_a05.pdf 
84 Cook, Jacob: Sätt att bibehålla sjöfolkets hälsa, försökt på engelska krigsskeppet Resolution 
under en resa af tre år och 18 dagar, med sådan framgång att ingen enda af 118 mans 
besättning dödt af skörbjugg. Beskrifn. uti bref till J. Pringle af Capit. Jacob Cook. Svensk 
översättning J. L. Odhelius. Stockholm 1778. 



 94

i dess ställe han kunde förskriva med lika nytta de minst dyra och simpla 
metoder. 

Det synes af allt huru svårt han vill låta beqväma sig till den eftergifvenhet 
han är Amiralitets-Medici skyldig. 

Trots den stora sjukligheten och att hösten närmade sig planerades för att flot-
tan skulle gå till sjöss. Det innebar att många läkare och fältskärer skulle lämna 
sjuklägren i Karlskrona. Assessor Hedin lämnade därför den 3 september in 
ett förslag till avhjälpande av bristen: 

Det är en alldeles afgjord sak, att bristen på Fältskärer, särdeles till betjening 
inom sjukvården måste afhjelpas. [...] 

Men förr jag än uppger något förslag, måste jag säga hvad med Fältskärer 
här förstås, ty om frågan vore om sådana, som förstå kirurgien egentligen och 
medicinen i den mon, som man kan påfordra, så vore saken ej lätt, ty sådana 
tillskapas icke fort; men frågan här är endast om sådan hjelp inom sjukhuset, 
som fordras för att gifva in de af Läkaren förordnade medel, att kunna hålla 
den journal som fordras, och skrifva rapporterne; härtill fordras att hafva 
någorlunda studerat, för att förstå namn på sjukdomar och medikamenter, 
hvilka lätt kan läras. I öfrigt behöfves det blott att vara af godt och odladt be-
grepp och att hafva god vilja. Det vore önskligt att kunna säga, det de fleste af 
våra Fältskärer vore så qvalificerade. När man kommer ihåg, att de äro hop-
samlade af snart sagdt allt slags folk, så blir mitt förslag genast antaget, och till 
och med jag smickrar mig med att det skall blifva ansedt för det bästa. 

Jag föreslår att ett cirkulär genast skulle affärdas till samtlige rikets Bis-
kopar, med begäran att de ville uppmuntra de studerande af Gymnasiernas 
ungdom att hitkomma, för att såsom biträde gå Läkarne tillhanda. [...] 

De skulle då, utom hvad Kronan ger dem, få rekommendationer till stipend-
ier vid Akademierna och i Stiften, samt äga i framtiden befordringsrätt för det 
biträde de gjort Kronan. 

Assessor Hedins förslag togs väl emot. Kungl. Maj:t skrev till universiteten i 
frågan. Konsistoriet i Lund svarade den 10 september att de flesta medicine 
studerande redan var engagerade vid armén och i flottan, men att av de fem 
kvarvarande, hade ingen vägrat bege sig till Karlskrona. 
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Figure 29. Sven Anders Hedin. Litografi av Otto Henrik Wallgren. 

Överdirektören för arméns medicinalverk Pehr Afzelius besökte 3 december 
1789 Uppsala för att överlägga med medicinska fakulteten om hur utbild-
ningen till fältskärer för arméns behov skulle organiseras. Han kände väl till 
Uppsala efter att ha studerat där i början av 1780-talet och promoverats till 
doktor 1785, när han befann sig på sin stora utländska resa, bland annat till 
Edinburgh. Afzelius hade varit underfältskär vid Serafimerlasarettet i slutet av 
1783 och blev kirurg vid Akademiska sjukhuset 1788 när han kom tillbaka 
från sin resa. I början av det ryska kriget hade han varit regementsfältskär och 
stabskirurg innan han utnämndes till överdirektör för arméns medicinalverk. 
Han blev kirurgie magister 12 februari 1799 och professor i praktisk och te-
oretisk medicin 1801. Afzelius var en av de mest meriterade läkarna i början 
av 1800-talet och innehade en hel rad hedrande uppdrag, till exempel som 
generalinspektör för arméns medicinalvård 1812. Han var också kungens 
förste arkiater och adlades von Afzelius 1815. 

Behovet att snabbutbilda fältskärer motiverades med att flera av dem som 
antagits till läkare och fältskärer i Finland hade med döden avgått, åtskilliga 
antingen fått avsked eller inte kunnat fullgöra sina åliggande på grund av sjuk-
dom. Andra hade blivit tillfångatagna av fienden och några av de utlänningar 
som kommit föregående år hade gått över till fienden. Trots dessa dystra prem-
isser anmälde sig elva ynglingar till kursen. Möjligen var det lönen som lock-
ade. Studenterna fick fem riksdaler i månaden, motsvarande 1 800 kronor 
idag. 

Av de studenter som anmälde sig till kursen gick flera dystra öden till mö-
tes. Petrus Bodén från Kalmar nation var född 1764 och dog 1790. Johan Ulrik 
Trolle från Östgöta nation var född 1765 och dog i fångenskap i Finland 1790 
liksom Carl Hierpe från Södermanlands nation.  
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En av de som överlevde kriget var Johan Lorentz Gezelius som var född i 
Stora Tuna 1770 och dog som bergslagsläkare i Smedjebacken 1824. Gottlieb 
Grave Wurster var född i Stora Tuna och var under kriget underläkare vid 
Thölo fältlasarett vid Hälsingfors. 1796 blev han stadskirurg och fältskär i Fa-
lun, där han dog 1835. Pehr Albert Acksell, som var född 1764, tjänstgjorde 
som underläkare vid armén i Finland. Vid krigets slut 1790 fortsatte han sina 
kirurgiska studier i Stockholm. År 1793 blev han av Kirurgiska societeten ex-
aminerad till mästerfältskär. Han tjänstgjorde sedan några år hos major Carl 
Mannerskrantz på Värnanäs säteri i Kalmar län (där han efterträddes av fält-
skären Carl Flyth) innan han blev stadskirurg i Kalmar.85  

 
Figure 30. Pehr von Afzelius (1760-1843). Konstnär Ludvig Persson Lundgren, 

chefsgravör vid Kungliga myntet. Överlämnad av Svenska läkaresällskapet till Afze-
lius 15 juni 1835 i samband med att han promoverades till jubeldoktor. Inskriptionen 
PRUDENTI AUDACIA betyder Insiktsfull dådkraft. UUB Erik Wallers samling av 

medicinhistoriska medaljer, 5 s. 16–17. 

Med anledning av de stora bekymren med de importerade fältskärerna anhöll 
Anders Johan Hagström i maj 1790 ”att Konungen, ministrar och de flere, som 
hitskickat läkare, måtte underrättas, att inga flere från utrikes orter behövas”. 

Det var emellertid inte bara från utlandet och de medicinska fakulteterna 
som fältskärer till armén rekryterades, utan även bland apotekare och veter-
inärer.86  
                                                 
85 Sacklén, Johan Fredrik: Sveriges läkarehistoria, ifrån konung Gustaf I:s till närvarande tid. 
Nyköping 1822─1824. 
86 Noreen, Adolf: Anteckningar om K. Hallands regemente (f.d. Västgöta-Dals) åren 
1625─1910. Stockholm 1919 s. 694─697. 
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Gustaf Ljungdahl 

Gustaf Ljungdahl föddes i Stockholm 1748 och undervisades i farmaci i 
Lovisa vid Finska viken och i Stockholm. Han avlade därefter provisorsexa-
men 1768, en fortsättning på farmaceutexamen, och apotekarexamen 1779. 
Ljungdahl tjänstgjorde som fältapotekare i rysk tjänst under kriget mot tur-
karna och satt under den tiden fången ett halvår. 1778 köpte han apoteket i 
Ekenäs. Vid kriget mot Ryssland 1789 tjänstgjorde han som extra fält-
skärsgesäll för Västgöta-Dals regemente vid sjukhuset på Ladugården i 
Ekenäs. Efter kriget blev han 1792 fortifikations- och fästningsfältskär på 
Hangö. Några uppgifter om och var han skaffat sig fältskärsutbildning har inte 
hittats. I dödboken för Ekenäs 1820 står han angiven som apotekare. 

Lars Hollberg 

Lars Hollberg föddes 1768 i Sandhem och var från 1783 lärling hos 
hovapotekaren Johan Fredrik von Aken i Göteborg. Som pharmaciæ studiosus 
antogs han som extra kompanifältskär vid Svea livgarde och följde gardet un-
der hela finska kriget, bland annat vid slaget vid Svensksund 9 juli 1790.  

När Hollberg återkom till Stockholm avlade han chirurgiæ studiosi examen 
och blev sedan ordinarie fältskär vid Västgöta-Dals regemente och las-
arettsläkare i Vänersborg. Han deltog också i fälttåget i Pommern 1806 och i 
Norge 1814, där han var överfältläkare. 

Karl Magnus Jægerström 

Karl Magnus Jægerström föddes 1773 och studerade veterinärvetenskap i 
Skara från 1788. År 1790 följde han som skvadronsfältskär Västgöra kavalleri 
till Karlskrona, där han tjänstgjorde vid fältlasaretten till krigets slut. Därefter 
antogs han som fältskärsgesäll vid Västgöta-Dals regemente innan han bör-
jade den kirurgiska kursen i Stockholm 1798 och blev kirurgie magister 1803. 
Han var regementsläkare vid Skaraborgs regemente i Pommern tills han 1807 
tog avsked och blev praktiserande läkare i Hjo. 

Akademifältskärer och andra fältskärer i Uppsala 
Uppsala universitet hade allt från 1600-talet haft en akademifältskär, men 
någon lön på stat hade denne inte haft. Den förste akademibarberaren var Mat-
thias Fasholt, som fick kunglig fullmakt den 17 oktober 1664 och tjänstgjorde 
fram till 1676. Både Fasholt och hans hustru verkar ha haft lätt att råka i gräl 
med människor och förekommer därför ofta i konsistoriets protokoll, men den 
1 mars 1671 förkom ett ärende som berörde hans ersättning för bardskärartjän-
ster. 
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Matthias Fasholt bardskäraren klagar sig wara obetalt för det han hade läkt 
Johannem Rudbeck, begärte derföre 2 rdr. 

Rudbeckii praeceptor sade honom wara 2 gånger skickade penningar i dis-
cretions wijs, effter Fasholten hade intet wist begärt, men han dem intet 
emottaget, uthan förskutet, såsom förringa, der till brukat någre onyttige ord 
emot den pilten Joh. Rudbeck, men intet talt praeceptoren till. Resolutio. Fans 
skäligt, det omak Fasholten har hafft, betalas med 8 dr kmt. der om Joh. Rud-
beckii praeceptor och barberaren förlijktes.87 

År 1676 efterträddes Fasholt av Peter Trechow, som i sin tur verkade fram till 
1696. Trechow ansökte hos Kirurgiska societeten 8 november 1689 om att 
hans lärpojke Nils Nilsson skulle examineras eftersom han avslutat sin treåriga 
lärotid. Samma dag begärde magistraten i Uppsala att få anställa bar-
berargesällen Jakob Holm som stadsbarberare. Han måste dock först inställa 
sig i Stockholm för att examineras. 

Medicinska fakulteten avstyrkte 1705 hos konsistoriet ett förslag att ha en 
gemensam fältskär med staden, eftersom fakulteten skulle behöva ha sin egen 
fältskär om Nosocomium kom till stånd ”för att uppvakta vid anatomias pub-
licas samt att preparera cadavera”.  

I maj 1709 antog konsistoriet Hans Georg Riedhlin från Ulm till fältskär 
med skyldighet att tre gånger i veckan också besöka de sjuka och utföra oper-
ationer gratis. Med sådan villkor var det inte underligt att han lämnade tjänsten 
redan efter ett år. Efter honom kom Johan Benzin, som anges ha varit en skick-
lig kirurg. 

Innehavaren av akademifältskärstjänsten från omkring 1720 var Justus An-
ders Maellem, som tjänstgjort vid Upplands regemente 1709–1719. Professor 
Lars Roberg var emot Maellems utnämning av den orsaken att han inte kände 
sig säker på att denne skulle lämna regementstjänsten om han blev utnämnd. 
Och även om så skedde skulle hans efterträdare vid regementet sannolikt slå 
sig ner i staden. 

[...] och alltså blir här den tredje tonstrina [rakstugan] inrättad med tyska och 
andra utländska, kommande och farande gesäller opfylt, hvarigenom både 
apoteket ruineras genom chirurgorum menliga, inhysiske medicaments-tillred-
ning, den aldrig någon medicus kommer att visitera eller traktera. 

Maellem hade haft ett anslag på 100 daler silvermynt från den så kallade 
Behmiska godsräntan och cassa studiosorum. Efterträdaren Niklas (Nils) 

                                                 
87 Sallander, Hans: Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671─1672. 
Uppsala 1972 s. 42. 
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Hultman, som också tjänstgjorde på Nosocomium fick lönen mer än fördub-
blad. Han blev därmed en rik man och köpte 1761 Lingonbacka pappersbruk 
i Järlåsa.88 

Hans affärsintressen och höga ålder gjorde att han inte kunde sköta sina 
fältskärssysslor till universitetets belåtenhet; han var 96 år och fortfarande i 
tjänst när han dog 6 januari 1770.89 

Vid Hultmans död ville därför konsistorium försäkra sig om att få en ung 
och dugande kraft och utsåg den 24 november 1770 Kristian Ernst Boecler till 
universitetsfältskär. Han var 28 år och hade just avlagt medicine licentiatex-
amen. Den 27 juni 1772 disputerade han för Linné med avhandlingen De su-
turis vulnerum in genere, det vill säga om sättet att sy ihop sår. 

 
Figure 31. Kristian Ernst Boecler. Porträtt från UUB. 

Det blev emellertid strid om utnämningen till akademifältskär. På förslaget 
hade också regementsfältskären vid Uplands regemente stått. Det var Abra-
ham Söderberg, som före prins Gustavs, den blivande Gustav III:s resa till 
Frankrike utverkat ett löfte om att få tjänsten. Till det medverkade troligen att 

                                                 
88 Pettersson, Algot: Lingonbacka, ett uppländskt pappersbruk. Järlåsa Hembygdsförenings 
skriftserie nummer 1. Järlåsa hembygdsförening 2005 s. 14─15. 
89 Uppsala domkyrkoförsamling, Dödbok F:1 (1741─1776) bild 226. 
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Söderbergs hustru Ingeborg Nesander varit kammarfru hos prinsarna. Om det 
löftet visste konsistoriet ingenting.  När Boecler 27 maj 1774 dessutom ut-
nämndes till stadsläkare i Uppsala tyckte tydligen Söderberg att Boecler borde 
nöjt sig med en tjänst och att det var dags att påminna kungen om det löfte han 
fått fyra år tidigare.  

Gustav III upptog mycket onådigt att konsistoriet på eget bevåg utnämnt 
Boecler till fältskär, han borde själv ha fått ta del av ärendet eftersom han då 
var universitetskansler. Han gav därför den nye universitetskanslern order att 
undersöka hur det gått till, samtidigt som han gav tydligt uttryck för att det var 
Söderberg som skulle ha tjänsten. Konsistoriet försökte försvara sitt agerande, 
men kungen och kanslern ansåg att utnämningen av Boecler inte gått rätt till, 
varför fullmakt för Söderberg utfärdades och denne fick dessutom samma 
höga lön som Hultman haft.  

Konsistoriet protesterade och förklarade att universitets ekonomi inte tålde 
så stora utgifter efter den stora förskingringen några år tidigare. Petter Ju-
linsköld hade nämligen som räntmästare förskingrat stora belopp och var 1768 
tvungen att gå i konkurs. De totala fordringarna på honom uppgick då till 
motsvarande värdet av 30 ton guld. Enbart universitetets fordring uppgick till 
120 643 riksdaler, vilket var dubbelt så mycket som universitetets årliga 
budget. Fordringen täcktes delvis genom att universitetet exproprierade Ju-
linsköldska huset, nuvarande Dekanhuset, som Julinsköld byggt. Konsisto-
riets protester var emellertid lönlösa gentemot Gustav III:s maktspråk och 
Söderbergs utnämning stod fast.90 

Olof af Acrels brorson, Johan Gustaf af Acrel, kom som kirurg till Noso-
comium 1770 efter Hultman. Han undervisade också i kirurgi, tills han 1788 
utnämndes till professor i praktisk medicin. Efter honom blev Pehr Afzelius 
15 januari 1788 utnämnd till akademikirurg, men andra uppgifter gjorde att 
han inte verkade på tjänsten mer än en kort tid. 

Den engelske mästerfältskären N. B. Avent hade kommit till Sverige på 
briggen Charlotte med den grupp av engelska kirurger, som värvades för att 
delta i Gustav III:s ryska krig. Han hade med utmärkta vitsord tjänstgjort vid 
fältlasaretten i Finland och ansökte 1792 om att bli promoverad till medicine 
doktor i Uppsala. Medicinska fakulteten ansökte hos Kungl. Maj:t att Avent 
skulle promoveras till doktor och att han skulle befrias från alla föreskrivna 
examina utom de teoretiskt- praktiska i kemi och medicin. Han disputation 
skulle dessutom äga rum ”inom fakulteten” eftersom hans engelska sätt att tala 
latin skulle väcka åtlöje och minska den heder han var värd på grund av sina 
insatser i kriget. Ansökan beviljades den 29 december av hertig Karl, som var 
regent under Gustav IV Adolfs minderårighet. 

                                                 
90 Annerstedt, Claes: Uppsala universitets historia, del III s. 514─516. 
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Några bemärkta fältskärer 
Erik Schack 
Erik Schack var en av få infödda barberare under 1600-talet. Hans skiftande 
livsbana ger en intressant inblick i den tidens förhållanden. Han föddes i 
Nyköping 1634 och blev efter avslutade studier anställd vid drottning Kristi-
nas kansli och därefter vid generalguvernementet i Pommern. Därefter ”övade 
han sig i kirurgien i Hamburg” vilket gjorde att han anställdes som barberare 
vid Kungliga livgardet och blev 1655 kung Karl X Gustafs livbarberare. 1660 
fick han anställning som barberare vid Sala silvergruva. Där stannade han till 
1675 då han blev utnämnd till bergmästare vid Nora, Skoga, Grythytte, Linde 
och Lekebergs bergslagar. Han adlades Schneckenberg 1684 och dog 1695.91 

Johan Henrik Schönheit – en äventyrlig fältskär 
En fältskär som gått till historien av andra skäl än kirurgisk skicklighet är Jo-
han Henrik Schönheit. Han var livländare och hade deltagit i Karl XI:s skån-
ska krig 1674–1679 som fältskär. Var han hade fått sin utbildning är okänt. 
När freden kom rekryterades han 1680 som landsbarbermäster till Umeå med 
ansvar för sjukvården i hela Västerbotten. Han var direkt underställd 
landshövdingen Hans Abraham Kruse. Umeå var på den tiden en liten stad 
med 99 hushåll och totalt 330 mantalsskrivna personer. Han blev också rege-
mentsfältskär vid Västerbottens regemente under överste Johan Reinhold von 
Fersen. Som löneförmån fick han disponera skattehemmanet Böle gård, 
nuvarande stadsdelen Teg. Han fick 7 mars 1682 också rätt att tullfritt införa 
medikamenter. Där hade han tur, några månader senare skärpte Kungl. Maj:t 
bestämmelsen från 1675 om att apotekarna i Stockholm hade ensamrätt att 
införa läkemedel.92 

Både landshövdingen och översten var nöjda med Schönheits insatser och 
skrev ett brev till kungen där de rekommenderade att han skulle examineras; 
han hade inte företett några bevis om att han avlagt någon examen. Någon 
examination blev det emellertid aldrig men han titulerades ändå mäster i man-
talslängden.  

                                                 
91. Sacklén, Johan Fredrik. Sveriges läkare-historia, ifrån konung Gustaf I:s till närvarande 
tid. Nyköping 1822─1824 del 1 s. 352. 
92 Kongl. May:tz förnyadhe privilegium, för apothekare societeten uthi Swerige och des un-
derliggiande provincier, emoot dhe af quacksalware och andra slijka inritadhe missbruk. Da-
tum Stockholm den 28 junii 1683. 
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Figure 32. Landhbarb: Mr:Joh. Schönh. Mantalslängd för Umeå 1666.  

AD: v840633.b540.s. 629. 

År 1688 utsågs Schönheit av landshövding Kruse till landsfiskal och därmed 
till länets åklagare. Han uppges ha varit lika vacker som namnet antydde, 
kvick och tilldragande med en böjelse för kvinnor. Den ledde honom till en 
mycket uppmärksammd otrohetsaffär med Maria Wilstadia, som var gift med 
den rike köpmannen Östen Östensson Leeman. Köpmannen var ofta ute på 
affärsresor och han var dessutom begiven på starka drycker och misshandlade 
sin hustru. På grund av ”hans naturliga bräcklighet” hade äktenskapet aldrig 
fullbordats.93  

Förhållandet mellan Schönheit och Maria gick inte att dölja när hon blev 
gravid. Maria lämnade då Umeå och reste till Stockholm, där hon 5 december 
1690 födde en flicka. Johan och Maria åtalades för hor vid rådhusrätten, som 
dömde dem till böter. Hovrätten fastställde 1692 domen till böter på vardera 
40 marker silvermynt. De gifte sig 1695 med varandra och fick ytterligare fyra 
barn. När Maria dog 1747 efterlämnade hon emellertid endast sonen Carl Hen-
rik Schönheit, som då vistades i Batavia.94 

Schönheit hade en förmåga att råka i konflikt med sina överordnade. 1693 
anklagade han den nye landshövdingen Gustaf Douglas för att ha betungat 
folket med otillbörliga skatter och att olagligen ha avhyst 305 bönder från sina 
hemman. När Karl XI året därefter besökte Umeå framförde Schönheit sina 
anklagelser till kungen. De kunde emellertid inte bevisas och han dömdes till 
fängelse för falsk tillvitelse. 

Under tiden i fängelse läste Schönheit den tyske författaren Hans Jakob 
Christoffel von Grimmelshausens bok Historie vom keuschen Joseph von 
Egypten, som utkommit 1667. Han översatte den till svenska och kallade 
boken Den kyske Josef. År 1684 hade den enväldige Karl XI infört en fullstän-
dig censur. Tidigare hade lagstiftningen varit ett lappverk av olika påbud och 
förordningar. Nu insattes en ny tjänsteman, Censor Librorum, med uppgift att 
syna all litteratur, inhemsk som utländsk. Hovbibliotekarien och språk-
forskaren Gustaf Peringer Lillieblad, som då var censor, började läsa Schön-
heits manuskript, men gav upp efter några sidor och skrev att han ”ej mera har 
tid till sådana barbarismens och obscenitetens rättande”. Om alla hänvisningar 
till ”främmande och obekanta syndare” togs bort och det svenska språket 
förbättrades, skulle större delen av boken kunna tryckas. Schönheit lydde 
                                                 
93 Olsson, Lars-Gunnar och Haugen, Susanne (red.): Fältskär blev Umeås förste läkare. I 
Umeå 1314─2014: 100 berättelser om 700 år. Umeå 2013. 
94 Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning. Bouppteckning FI:1 140 s. 503. 



 103

emellertid inte rådet utan fortsatte utan censorns godkännande. Senvåren 1696 
var upplagan om 500 exemplar färdig och trycktes hos Joh. Billingsleys 
änckia. Upplagan drogs dock in och Schönheit flydde 1697 till Hamburg för 
att undgå lagen.95 Han ville dock fortsätta diskutera frågan om den olovliga 
publikationen och skickade därför 1701 en pamflett till kanslipresidenten vid 
Svea hovrätt Bengt Gabrielsson Oxenstierna och rådsherren Johan Gabriel 
Stenbock. Han påstod att det inte fanns någon rätt kristlig kyrka i Sverige och 
att nattvarden var en styggelse, att prästerna var själamördare och ogudaktiga 
tyranner, att domarna i Svea hovrätt var tjuvar och nidingar och att Karl XII 
höll svenska folket i neslig träldom. På grund av detta blev han 1703 mer eller 
mindre kidnappad och förd till Stockholm där han blev dömd till livstids straf-
farbete och kåkstrykning. I Marstrands fängelse greps han av religiös väckelse 
och fortsatte med sina smädelser som tolkades som hädelser. Han ansågs av 
överheten sprida vederstyggliga meningar om Jesu lekamen och blod och 
ifrågasätta Guds ord. Vid en ny rättegång dömdes han till döden. Han blev 
avrättad i Marstrands fästning den 30 juli 1706.96 Först brändes hans böcker 
på bål. Därefter fick han den högra handen avhuggen, tungan utdragen med 
en krok och till sist huvudet avhugget, och därefter brändes kroppen på bål. 
Hans hand och tunga spikades upp på skampålen på torget. Det är det sträng-
aste straff som utdömts i Sverige i tryckfrihetsmål. 60 år senare, 1766 infördes 
i vårt land världens första tryckfrihetsförordning. I samband med 250-årsmin-
net 2016 aktualiserades Schönheits namn i många tidningsartiklar. 

Ephraim Koldewey 
Ephraim Koldewey var född i Danzig 1624 och dog i Malmö 1709. Han var 
den siste åldermannen i bardskärarämbetet i Malmö och var säkerligen för sin 
tid en ovanligt kunnig och beläst fältskär. Ett tecken på det är att han vid 66 
års ålder i juli 1690 inför Kirurgiska societeten i Stockholm underkastade sig 
förhör för att få legitimation enligt de nya kraven. 

Ett annat tecken som tyder på att Koldewey bör ha haft en god utbildning 
är hans omfångsrika bibliotek. Där fanns 89 olika nummer varav hälften var 
medicinska böcker. Många av dem handlade om kirurgi, till exempel Chirur-
gische Wegweiser, andra om farmakologi, till exempel Johannes Schröders 
Pharmacopëia medico-chymica. Hans egen bouppteckning finns inte bevarad, 
men böckerna står förtecknade i äldste sonens bouppteckning från 14 augusti 
1725.97 

                                                 
95 Ett exemplar ska dock finnas i Roggebiblioteket i Strängnäs enl. Per Olof Samuelsson 2009 
(http://www.kb.se/Dokument/Samlingarna/S%C3%A4rskilda%20samlingar/Katalog1600.pdf) 
96 Fryxell, Anders: Berättelser ur svenska historien, Tjugonde delen, Karl XI:s historia. Stock-
holm 1833. 
97 Rådhusrätten i Malmö F2A:40 (1723─1725) s. 569─607. 
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Petter Hjelming 
Petter Hjelming levde ett omväxlande och äventyrligt liv. Han föddes i Stock-
holm 18 december 1718 som son till en hovlakej med samma namn och var 
gesäll hos regementsfältskären Christian Wolff från 1734. Fältskärerna ingick 
på den tiden i nära familjeband med varandra. Wolff var gift med Anna Maria 
Hein, som var dotter till hovfältskären Mikael Hein. Hjelming reste 1739 till 
Paris för vidare studier. 

Petter Hjelming återkom till Stockholm 1742 men reste redan året därpå till 
Sankt Petersburg och sedan till Paris för studier i anatomi. Han deltog under 
den tiden i två kampanjer med den franska armén i Flandern. 1748 blev han 
regementsläkare vid ett polskt regemente och återkom till Sverige 1752 och 
blev regementsfältskär vid Västgöta-Dals regemente. Efter avlagda prov fick 
han fullmakt på tjänsten. Vid utbrottet av det pommerska kriget 1757 följde 
Hjelming med regementet till Pommern, men blev tillfångatagen av 
preussarna 1759. Han frigavs emellertid snart och hemförlovades.  

1772 beordrades han till den norska gränsen men insjuknade under vägen 
och måste återvända hem. Han begärde och fick avsked 1773 på grund av 
sjukdom, han led av skorbutiska sår och svår andtäppa och avled 1774.98 

Johan Chrysostomus Martinau 
En ovanlig karriär gjorde Johan Chrysostomus Martinau, född 1733 i Stock-
holm, men han hade franskt påbrå. Fadern var frisör vid kung Adolf Fredriks 
hov.  Linné sade i sina föreläsningar om dietetik ”At taga bort det [skägget] är 
hos oss fältskärernas, men i Frankrike peruquemakarnes förtjenst och 
göromål”. Sonens yrkesval låg nära faderns, båda verkade inom barberar-
skrået.99 

Martinau antogs 1747 som fältskärselev och blev gesäll 1751. Han begav 
sig sedan till Frankrike och anger själv i sin meritförteckning att han vistades 
vid de främsta sjukhusen där till 1756. Han reste då till Strasbourg och antogs 
som Chirurgien major vid prins Johan Adolph av Nassaus regemente. 1760 
överflyttades han till Régiment Royal-Suédois. Det var ett regemente med hu-
vudsakligen tyska soldater och svenska officerare, som grundats vid slaget vid 
Fleurus i Belgien den 1 juli 1690 under det pfalziska tronföljdskriget. 1742 
fick det hedersnamnet Royal-Suédois för att hedra kung Fredrik I. Det var en 
prestigefylld position som Martinau därmed fick. Den bidrog säkerligen till 
att gynna hans framtida karriär vid hovet. 

Regementet deltog vid det för fransmännen segerrika slaget vid Korbach 
31 juli 1760. Drygt 20 år senare, 1783, redogjorde Martinau för hur han 

                                                 
98 Noreen, Adolf: Anteckningar om K. Hallands regemente (f.d. Västgöta-Dals) åren 
1625─1910. Stockholm 1919 s. 692. 
99 Linné, Carl von: Linnés föreläsningar i dietetik − ur ett stort antal lärjungeanteckningar 
samlade och kritiskt ordnade af A. O. Lindfors. Uppsala 1907 s.12. 
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behandlat en löjtnant som blivit träffad i sidan av ett muskötskott. Kulan hade 
gått i en båge under huden men inte trängt in i bukhålan. Anledningen till att 
han skrev om detta var att en provinsialläkare Björnlund hade beskrivit ett fall 
där en dragon fått en kula tvärs igenom underlivet men överlevt. Martinau 
ansåg att Björnlund hade fel i sin diagnos, kulan måste även här ha gått i en 
båge under huden och inte träffat några vitala organ.100 

Efter att ha varit stationerad vid Sveaborg blev Martinau befordrad till re-
gementsfältskär vid livregementet 1772 av Gustav III. Kirurgiska societeten 
hade förgäves protesterat och framhållit att Martinau borde undergå den i 
författningarna stadgade examen. 

Efter ansökan därom blev Martinau genom ett kungligt brev den 18 januari 
1774 utnämnd till medicine doktor i Lund ”utan at derwid wara förbunden til 
den i Constitutionerne ålagde Gradual Disputationens utgifwande och förswa-
rande”.101 

Martinau blev sedan Gustav III:s förste tjänstgörande livkirurg 1782. Han 
var i den positionen närvarande vid drottningens förlossning tillsammans med 
Abraham Bäck och livmedicus Nils Dalberg för att assistera Herman 
Schützercrantz.102 

Martinau var också inblandad i en hätsk debatt om starroperationer, men 
han bedömdes ha bristfälliga kunskaper inom området (se avsnittet om Casten 
Rönnow).  

Martinau tillhörde utan tvekan den inre krets av unga män som omgav Gus-
tav III, de så kallade gunstlingarna. Hans ställning hotades emellertid när Elias 
Salomon, son till en badarmästare, 1783 blev utnämnd till förste livkirurg i 
survivans. I survivans var en gammal benämning som förr användes inom 
rikets förvaltning. Om någon fick fullmakt till en befattning ”i survivans” 
betydde det att denne hade rätt till befattningen när den blev ledig. Elias Salo-
mon var 20 år yngre än Martinau och hade varit elev hos en stadsfältskär innan 
han fick undervisning av Acrel. Under ett sjukbesök vid hovet fick kungen 
upp ögonen för honom och lät utfärda en fullmakt som assessor och därefter 
till förste livkirurg och regementsfältskär vid Svea livgarde. Salomon följde 
sedan kungen på hans italienska resa.103 Efter sin hemkomst 1785 blev han 
utnämnd till medicine hedersdoktor och 1787 tjänstgörande förste livkirurg. 
Han vårdade därefter Gustav III fram till dennes död. Livmedicus Nils Dal-
berg anklagade Salomon för att ha vållat kungens död genom avsiktligt 
vårdslös behandling. 

Martinau var inte den ende bland Gustav III:s gunstlingar, men nu hotades 
hans ställning som förste livkirurg vid hovet av en ny gunstling. Han ansökte 
därför 4 september 1781 om en diplomatisk tjänst i Lissabon och när han inte 
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fick den om en motsvarande tjänst vid det nya konsulatet i Kristiania 1787, 
som Oslo då hette. Möjligen kan hans mycket goda språkkunskaper i franska 
ha bidragit till att han också utnämndes till generalkonsul i Kristiania, där han 
dog 1792.104  

Samuel Fahlberg – en dödsdömd fältskär på S:t Barthélemy 
Badarmästare Jacob Tjäder, som var bisittare i badareämbetet 1783 och sedan 
blev regementsläkare, tog år 1769 en elvaårig föräldralös pojke under sitt 
beskydd. Det var Samuel Fahlberg, som föddes 1758 i Hälsingland. Fadern, 
som var bonde, dog tidigt och modern och Samuel begav sig på vintern 1769 
till Stockholm ombord på en liten slup för att få hjälp av moderns släktingar. 
Slupen förliste och modern drunknade men pojken lyckades ta sig upp på isen 
där han räddades av en fiskare. 

I Stockholm kom Fahlberg i kontakt med Jacob Tjäder, som såg hans 
begåvning och bekostade hans utbildning till kirurg. Han fick lyssna på före-
läsningarna i den Kirurgiska societeten och öva sig i kirurgiska operationer. 
Fahlberg var dessutom mycket intresserad av naturvetenskap och matematik 
och var en skicklig tecknare. Han följde också professor Peter Jonas Bergius 
föreläsningar i botanik under 1779. 

Under de närmaste åren studerade han kirurgi under Olof af Acrel och 
tjänstgjorde vid Serafimerlasarettet. 1782 avlade han sin examen och begav 
sig ut som skeppskirurg på ett fartyg till Frankrike. Därifrån följde han med 
ett franskt fartyg till Hudson Bay, där han blev lindrigt sårad i foten under en 
strid mot engelsmännen. Därefter återvände han till Sverige och tjänstgjorde 
några månader 1784 på Serafimerlasarettet. 

Gustav III hade samma år lyckats förhandla sig till en koloni − S:t 
Barthélemy i Västindien. Möjligtvis på grund av sin tidigare erfarenhet som 
skeppsläkare blev Fahlberg utsedd till läkare på ön. Han visade sig snabbt ha 
flera talanger. Således upprättade han 1785 en stadskarta för den stad som 
anlades runt hamnen Le Carénage och döptes till Gustavia. Han utnämndes 
1786 till guvernementsmedicus, men också till guvernementssekreterare och 
1799 även till lantmäteridirektör. 

Fahlbergs stora naturvetenskapliga och botaniska intresse gjorde att han 
skickade flera vetenskapliga uppsatser om öns flora till tidskriften Läkaren 
och naturforskaren och till Vetenskapsakademien i Stockholm. Han kallades 
därför 9 februari 1791 till medlem av akademien, uteslöts 1814, men återin-
valdes i den utländska klassen 1816. 

Konsistoriet och medicinska fakulteten vid Uppsala universitet fick den 4 
augusti 1796 en skrivelse från universitetskanslern. Det gällde verkställande 
av kungens nådiga vilja att Fahlberg skulle förklaras vara medicine doktor. 
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Motiveringen var att generaldirektören och riddaren af Acrel givit fördelaktiga 
vittnesbörd om guvernementsläkaren på ön S:t Barthélemy Samuel Fahlbergs 
skicklighet i läkarvetenskapen och naturalhistorien. På grund av att han i 13 
år varit läkare på S:t Barthélemy hade han varit förhindrad att avlägga 
lärdomsprovet. Fakulteten lydde kungens nådigaste vilja och befallning:  

Till underdånigaste åtlydnad häraf beslöt Medicinska faculteten att nämnde 
Diplome skulle till bemälte Fahlberg, under detta dato [ den 19 augusti 1796] 
af Herr Decanus, nomine facultatis, utfärdas.105  

Fahlberg utsågs således till medicine doktor vid Uppsala universitet. 
Under franska revolutionen och kriget mellan Frankrike och England var 

emellertid S:t Barthélemy en orolig ö. När Fahlberg kom dit 5 mars 1785 
bodde där endast 500 vita innevånare och 394 slavar. Hamnen i Gustavia hade 
ett strategiskt läge och var en frihamn, vilket gjorde att affärerna blomstrade 
och år 1800 hade invånarantalet ökat till 5 000, men antalet svenskar var 
obetydligt. I början fanns det ett hundratal med tjänstemän, handelsmän och 
familjemedlemmar inräknade, men sjönk sedan till endast ett tiotal. 

 
Figure 33. Gustavia i början av 1800-talet. Teckning av Louis Belanger, gravör 

Louis-Joseph Cordier de Bonneville. UUB. 

Ett stort antal franska flyktingar från andra av engelsmännen erövrade öar kom 
till S:t Barthélemy och bidrog till oroligheterna. De bedrev också en omfat-
tande kaparverksamhet och det rådde närmast upprorsstämning på den lilla ön. 
Guvernören Hans Henrik Ankarheim upprättade därför 1809 en milisstyrka 
med hjälp av öns invånare och utsåg Fahlberg till att föra befälet över ett av 
dess kompanier. På grund av upproret tvingades han lämna ön och fördes 
tillsammans med sin familj till ön S:t Eustache, varifrån hans hustru Elizabeth 
Evory härstammade. 
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Regeringen i Stockholm gav Fahlberg skulden för förhållandena och drog 
in hans lön, vilket naturligtvis gjorde honom bitter. På S:t Eustache träffade 
han den engelske guvernören Hugh Elliot, som väl kände till svenska 
förhållanden efter att ha träffat Gustav III och som engelsk ambassadör i Kö-
penhamn bidragit till att Sverige fick engelskt stöd vid danskarnas anfall mot 
Sverige. 

Elliot påstås nu ha förmått Fahlberg att skriva ett brev, som dock inte var 
undertecknat, till Ankarheim med innebörden att den avsatte kungen Gustav 
IV Adolf skulle erbjudas S:t Barthélemy, som sedan skulle förklaras neutralt 
och ställas under engelskt beskydd. Motiveringen var att moderlandet inte gav 
någon hjälp till den isolerade och utsatta ön. Ankarheim anmälde Fahlberg för 
högförräderi och han dömdes till förlust av liv och sina egendomar inklusive 
slavar. Domen fastställdes sedan av Kungl. Maj:t. Fahlberg uppgav att han 
aldrig ens sett det brev han anklagades för att ha skrivit. Han levde sedan 
resten av sitt liv med dödsdomen hängande över sig, men eftersom han inte 
återkom till svenskt territorium verkställdes den inte.  

Fahlbergs livnärde sig sedan som läkare på S:t Eustache och senare S:t 
Martin och till sist S:t Barthélemy. Han dog på S:t Barthélemy 28 november 
1834. Karl XIV Johan lät den 20 oktober 1834 benåda alla dödsdömda 
politiska fångar för att fira 20-årsdagen av när han landsteg på svensk mark. 
Meddelandet om detta kom fram först efter Fahlbergs död. Man tror än idag 
att han var oskyldig och föll offer för en intrig under de oroliga åren i början 
av 1800-talet. 

En veckarfjäril, Cydia Fahlbergiana, är uppkallad av Thunberg 1797 efter 
Samuel Fahlberg. På S:t Barthélemy finns också en gata uppkallad efter ho-
nom, Rue Samuel Fahlberg. 

Anders Schwabitz – rysk krigsfånge och läkare i Arvika 
Anders Schwabitz var född i Kopiovatska i Zvinogoroctzka i Polen men 
utbildad i Petersburg. Han anställdes som läkare i tsarens första pionjärrege-
mente men tillfångatogs 1808 av svenskarna. Efter kriget blev han svensk un-
dersåte och 1810 svensk kirurgie magister och regementsläkare 1812 och del-
tog som sådan i Närkes och Värmlands regementes i fälttåget i Norge 1814 
för att därefter bli praktiserande läkare i Oscarstad, som grundats 1811. Staden 
kallas numera Arvika och Schwabitz blev dess förste läkare.106 
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Collegium medicum och Kirurgiska societeten 
från 1750-talet 

Serafimerlasarettet 
Statsförvaltningen under 1700-talet växte fram på ett tämligen planlöst sätt. 
Särskilt under frihetstiden tillsattes olika kommissioner för olika ändamål, 
styrda av det just då regerande partiets intressen. En sådan var Sundhetskom-
missionen (1737–1767), som inrättades för att bekämpa utifrån hotande farso-
ter. Pesten 1710–1711 levde ännu i färskt minne och mässlingsepidemier ho-
tade. Sundhetskommissionen föreslog att ett sjukhus skulle inrättas i Stock-
holm, men med uppgift att betjäna hela Sverige. Acrel stödde energiskt försla-
get och hade där stöd av assessorn i Collegium medicum Abraham Bäck. När 
Serafimerlasarettet öppnades den 30 oktober 1752 blev Acrel överläkare i ki-
rurgi och Bäck i medicin. Acrel var ensam överläkare till 1772 då Carl Fredrik 
von Schulzenheim blev hans medhjälpare, medan Bäck avgick redan efter 
något år. Med Serafimerlasarettets tillkomst inträdde en ny era i kirurgin i 
Sverige. Genom kungligt brev 4 april 1753 bestämdes  

att ingen till provincialmedicus, stads- eller regementsfältskär hädanefter anta-
gas må, som icke åtminstone ett och ett halft år varit uti lasarettet [det vill säga 
Serafimerlasarettet], och därstädes vant sig vid medicinska och kirurgiska op-
erationerna [...] 

Stadsfältskärerna kunde få skicka sina gesäller till lasarettet. I den redogörelse 
för sjukdomsfallen och operationerna under de första sju åren som Acrel gav 
ut 1759, finns längst bak en förteckning över de studerande som under minst 
sex månader tjänstgjort vid den kirurgiska avdelningen. Det är sammanlagt 52 
personer, varav tre uppgavs studera medicin i Uppsala. 

Det dröjde emellertid ända till 1802 innan överläkaren och överkirurgen 
genom ett kungligt brev 21 september blev skyldiga att hålla kliniska före-
läsningar för de studerande.  

Efter att Serafimerlasarettet öppnats fick kirurgerna i Sverige en fast bas att 
verka från. Det kom att påverka relationerna mellan Collegium medicum och 
Kirurgiska societeten under hela dess återstående tid. 
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Magnus Hedin 
Kirurgiska societeten var mycket angelägen om att blivande fältskärer skulle 
få undervisning i anatomi och utsåg därför 1754 sin ledamot Magnus Hedin 
till sin ständige anatomicus. Han avlönades till en början ur societetens egen 
kassa. Hedin hade som gesäll åhört de föreläsningar som fyra frivilliga fält-
skärer hållit åtta år tidigare. Därefter fortsatte han sina studier utomlands, 
bland annat vid Kungl. Collegium Medico-chirurgicum i Berlin där han 1753 
fick ett mycket positivt intyg. Han avlade mästerfältskärsexamen 1756 och 
blev då också medlem i Kirurgiska societeten. Hedin övergick sedan till den 
nya statliga prosektorsbefattningen som inrättades 1756. Att en mästerfältskär 
som hade fältskärspraktik och öppen barberarstuga skulle få en anställning 
som lärare vid en under Collegium medicum lydande undervisningsanstalt var 
något som Collegium med alla medel försökte hindra. Collegium fruktade att 
societeten skulle tillvälla sig hela makten över den anatomiska institutionen i 
Stockholm. Slutet på striden blev emellertid att kirurgerna vann och att Hedin 
till slut fick fullmakt 19 mars 1763. 

Kirurgiska societeten var mycket angelägen att höja kirurgernas anseende 
även vetenskapligt och anordnade på frivillig bas en serie av föreläsningar 
under åren 1755 till 1757. Dessa annonserades i Lärda tidningar. Så föreläste 
till exempel Acrel om alla slags bråck och aneurysmer, Ramström om fistlar 
och Hedin om anatomi. 

För att höja kvaliteten på fältskärerna inrättade kung Adolf Fredrik 1756 en 
anatomie- och chirurgieprofession i Stockholm. En kunglig författning från 
26 september 1758 stadgade: 

Althenstund Wi, til Feltskärskonstens thesto bättre uphielpande innom riket, 
låtit här i Stockholm, igenom Wårt Collegii medici föranstaltande, inrätta en 
anatomiae och chirurgias profession tillika med en prosector, hwilka endast 
äro sysselsatta med ungdomens underwisning i the til chirurgien erforderlige 
wetenskaper. Ingen fältskärsgesäll får anställas i här eller flotta, som icke 
åtminstone et år biwistat Cursum anatomicum och chirurgicum och therjemte 
sielf öfwat sig på döde kroppar, samt med anatomiae professorens wittnesbörd 
wisa kan, thet han beflitat sig om anatomien och operationerna. [...] Ingen fält-
skär får anställas vid regementen, städer eller flottan som icke grundeligen 
lärdt anatomien och publice demonstrerat någon del theraf samt therjämte på 
döde förrättat någon operation. [...] 

När denna professur skulle tillsättas utbröt en strid mellan Collegium medi-
cum och Kirurgiska societeten. Societeten ansåg att hela den anatomiska in-
stitutionen tillkommit för att utbilda fältskärer och att därför societeten själv 
skulle få föreslå lämplig person. Slutet på striden blev att Roland Martin ut-
nämndes. 
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Roland Martin 
Roland Martin var son till medicine adjunkten Petter Martin i Uppsala och 
dotterson till Olof Rudbeck d.y. Han studerade medicin i Uppsala under Linné 
och disputerade för Nils Rosén von Rosenstein 1751 på en avhandling om 
smittkoppor. I maj samma år blev han ledamot av Collegium medicum. Han 
var därefter under ett par år provinsialläkare i Halland innan han, med hjälp 
av ett statligt stipendium, begav sig till Paris där han studerade anatomi, ki-
rurgi och obstetrik under några år. 

När han återvände till Sverige utnämndes han till anatomie- och kirurgie 
professor vid Theatrum anatomicum i Stockholm. 

De fordringar som vid den tiden ställdes på en fältskärselev finns angivna 
i en tryckt promemoria undertecknad av Salomon Schützer 1757. Där står 
bland annat: 

Följande bör en lärjunge i Chirurgien åtminstone weta och kunna redogöra för 
i Examen, då han hädanefter wil undfå Lärbref som Gesäll. 

1:mo I Anatomien, bör han weta des indelning, och synnerligen känna alla 
ben i menniskans kropp til deras namn, ställning, förening och nytta. 

2:do Chirurgien hwad den är, des åtskilliga indelning, de mäst och wanliga 
Terminos Artis [mål]. På hwilka ställen kan låtas åder och hwad för delar där-
wid skadas kunna. När och til hwad quantum åderlåtning anställas må? Han 
bör känna de utwärtes inflammationerne i gemen, til deras namn, orsaker, 
åtskilnader, kännetecken, aflop och allmänna botemedel: Alla friska sårs egen-
skaper och tilfällen, huru blod stillas sår häftas och bindor anläggas. Rötsårens 
beskaffenhet efter utflytande wahrets olika förhållande, samt de mest tjenlige 
Botemedel. Ben-Brått och Förränkningar [vrickningar] i gemen, samt huru de 
i första början bör wårdas och förbindas. 

3:tio Materia medica och Pharmacien af följande Simplicia kunna åtskilja 
och namngifva hwilka äro Resolventia, Emillientia, Vulneraria, Balsamica 
o.s.v. och af Composita deras blandning, dosis, wärkan och nytta. Ändteligen 
de mäst brukeliga Characteres Pharmacevtici, Medicinska Wigterna til och 
med en Libro. 

Sedan uppräknas ett nittiotal simplicia, örter, frön, bär, frukter, bark, rötter, trä 
och gummi, följt av ett femtiotal sammansatta läkemedel som lärlingen borde 
kunna. Som synes var det stora krav som ställdes i promemorian, men det var 
inte lika tillfredställande i verkligheten. 

Roland Martin höll, som nyutnämnd professor ett inträdestal den 11 sep-
tember 1756, som väckte stor uppmärksamhet. Det hade titeln Om de gränsor 
som naturligt billighet synes hafva utstakat imellan Medicine och Chirurgie. 
Han uttalades sig i en fråga som diskuterats ända sedan slutet av 1600-talet, 
nämligen om kirurgerna gjorde intrång på medicinarnas områden. Martin 
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hävdade att de inte gjorde det utan att kirurgin var en särskild gren av medi-
cinen, som fordrade sin egen kompetens. Kirurgerna behövde inte den lärdom 
och bokvett som tillhörde medicinen. Han hävdade att all den tid fältskärs-
eleverna tvingats offra på att läsa onödiga böcker borde mycket hellre ha lagts 
på övningar i dissektion och ögats och handens träning på stora operationer. 
Kirurgerna borde ägna sig åt sitt och inte sträva efter att liksom medicinarna 
bli vetenskapsmän. 

 
Figure 34. Roland Martin, gravyr av Fredrik Akrel.  

UUB urn:nbn:se:alvin:portal:record-95742 (nbn) 

Martin återgav utan tvekan de åsikter som Collegium medicums ledamöter 
och de flesta läkare hyste, nämligen att kirurgerna var hantverkare, som inte 
skulle syssla med forskning eller eftersträva lärdom. Kirurgin var underordnad 
medicinen och med invärtes medicin skulle kirurgerna inte befatta sig. 

Martins tal väckte stor uppmärksamhet och gick stick i stäv med Kirurgiska 
societetens strävanden sedan många år. Den som framför allt protesterade var 
regementsfältskären Johan Gustav Hiertzeel. Efter studier i Holland och 
Frankrike avlade han prov som mästerfältskär 1753 och blev assessor i Kirur-
giska societeten 1756. Vid sin första föreläsning 22 september, det vill säga 
två veckor efter Martins tal, framhöll Hiertzeel med skärpa att kirurgerna visst 
behövde boklig kunskap och vara kunniga i tyska, franska, latin och lite 
grekiska, men att den kunskapen inte nödvändigtvis måste inhämtas vid Akad-
emierna. Kirurgerna skulle dessutom ha kunskaper i fysiologi, anatomi och 
patologi. Ingen kan vara en god kirurg om han inte också har kännedom om 
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de invärtes sjukdomarna. Således kan den invärtes och den utvärtes läka-
rekonsten inte skiljas åt. De två föredragen gav upphov till en debatt som va-
rade flera år i tidskriften Den Svenska Mercurius. I en av sina artiklar uppgav 
Hiertzeel att 7/8 av rikets innevånare sköttes av fältskärer under sina sjuk-
domar. 

 
Figure 35. Hiertzeel var en skicklig operatör. Här ett kopparstick som visar en 

lyckad plastisk operation av en piga med vanställd mun. Kungl. Svenska  
vetenskapsakademiens handlingar 1756. 

Adolf Fredriks stadganden från den 26 september 1758 om examinationen 
tillämpades uppenbarligen inte, eftersom Collegium medicum 1760 frågade 
professor Roland Martin om hur den gått till. Martin svarade att han i 
fortsättningen noga skulle övervaka att kungens nådiga befallning följdes. 
Detta hjälpte tydligen inte för Collegium såg sig föranlåten att i ett brev den 
16 augusti 1770 skriva till Kirurgiska societeten att den än en gång skulle 
påminna eleverna om att de skulle närvara vid föreläsningarna i anatomi, 
naturlära och barnförlossningskonsten. En månad senare bestämde sig Colle-
gium att inte längre gå omvägen över societeten utan begärde hos Kungl. Maj:t 
att en författning skulle utfärdas, som stadgade att professorerna kunde få 
anmäla sådana missförhållanden direkt till konungen. 

En av de mera infekterade fejderna mellan Collegium medicum och Kirur-
giska societeten rörde Roland Martin. Han var sedan 1751 ledamot av och som 
professor underställd collegium. Det väckte därför stort uppseende att han an-
höll om säte och stämma i Kirurgiska societeten i oktober 1760. Han var 
lockad till detta steg av societetens överdirektör Herman Schützer med ett 
löfte om han skulle få 2 400 daler kopparmynt per år i lönetillskott från socie-
teten. Han lovade också att avgå ur societeten om han blev utnämnd till asses-
sor i Collegium medicum eftersom det inte var möjligt att vara ledamot av 
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båda. Vid den tiden hade han lämnat in en ansökan om att bli assessor i colle-
gium, men var osäker på om han skulle bli utnämnd. I den skriftliga förbin-
delse han gav om detta 8 maj 1761 skrev han: 

Emot den ynnest, att äga Societetens bevågne försäkran om 2 400 dal. km:ts 
årlig tillökning på min lön, utan hvilka jag skulle vara föranlåten att med mån-
gahanda bisysslor söka min utkomst, försättes jag gerna i följande förbindelse. 
1:o söker jag ej komma i Collegio medico förän en ledighet skulle der yppas, 
som både i heder och utkomst kunde vara æquivalent emot de vilkor, som jag 
af societeten sålunda fått.107 

Detta var stridande mot societetens reglemente eftersom Martin inte uppfyllde 
de villkor som stadgades och han heller inte hade skaffat sig privilegier för 
någon fältskärsstuga. Dessutom skulle det fastställda maximala antalet 18 
överskridas. Beslutet var inte heller förankrat bland societetens övriga le-
damöter, som såg Martin som en inträngling. Ramström och Acrel pro-
testerade i flera skarpa skrivelser, men förgäves. Acrel uteblev i fortsättningen 
från societetens sammanträden och avsade sig sitt ledamotskap 1763.  Medi-
cinarna såg Martin som en förrädare, men han blev trots det fem år senare 
assessor i Collegium medicum. Genom sina olika turer hade han skaffat sig 
en ordentlig löneförhöjning. 

Herman Schützers avsikt med förvärvet av Martin var att få hjälp med att 
ge den Kirurgiska societeten en prägel av lärd akademi. Martin förband sig 
nämligen också att ett par gånger i veckan hålla någon slags disputation och 
dessutom bli redaktör för societetens publikationer. 

Efter Martin sökte flera medicinare inträde i Kirurgiska societeten, bland 
andra sekreteraren i Collegium, Isak Olof Grufberg och David Schultz, men 
deras ansökningar avslogs.  

När sedan medicine adjunkten i Uppsala Johan Acrel 1768 ansökte om att 
få skriva in elever i societeten fick han avslag med motiveringen att han ”nu-
mera innehade en medicinsk syssla”. Acrel anförde medicinska fakultetens 
argument att det borde vara en fördel om de medicine studerande också fick 
insikter i kirurg. Han hade själv 1763 avlagt fältskärexamen och borde därför 
ha varit väl meriterad, men sannolikt låg det honom i fatet att hans farbror 
Olof af Acrel så starkt kritiserat överdirektören Herman Schützer i samband 
med invalet av Roland Martin. Johan Acrel överklagade emellertid till Kungl. 
Maj:t som 19 juli 1768 gav honom rätt att under tre års tid skriva in en lärling 
i societeten men inte fler och att efter tre år få skriva in en ny. 

                                                 
107 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 320. 
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Olof af Acrel − den svenska kirurgins fader 
Olof Acrel, adlad af Acrel, föddes 1717. Fadern dog tidigt och Olof sändes 
som åttaåring tillsammans med sina två äldre bröder till Uppsala. Han blev där 
genom inverkan från Nils Rosén (adlad von Rosenstein) och Linné intresserad 
av medicin och naturvetenskap, men han kunde av ekonomiska skäl inte börja 
studera medicin. Han började därför i stället 1733 att lära sig till fältskär hos 
den kände Gerhard Boltenhagen. Redan 1738 ansågs han så skicklig att han 
till stor del självständigt fick sköta stadskirurgens Salomon Schützers praktik. 

År 1740 begav han sig på en femårig studieresa, som gick till Danmark, 
Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike och England, där han besökte alla den 
tidens mest kända och skickligaste kirurger. I Frankrike fick han anställning 
som militärläkare och var under hela 1743 överläkare i fästningen Lauters-
burg. Han fick därigenom mycket stor erfarenhet av alla de typer av skador 
som uppkommer under krig. 108 

När han återkom till Sverige blev han efter avlagd fältskärsexamen ledamot 
av Kirurgiska societeten och fick mycket snart en stor kirurgisk praktik. År 
1745 gav han ut sin bok på 339 sidor med den långa titeln Utförlig förklaring 
om friska sårs egenskaper, i anseende till deras särskilda natur, kännetecken 
och påfölgder, med bihang af några slutsatser, om deras lethalitet samt huru 
och i hvad form eller ordasätt vittnesbörd däröfver må lemnas. Den byggde 
till största del på hans erfarenheter från Lautersburg. Det anges vara den första 
teoretiska skrift som utgivits i Sverige om den utvärtes läkarkonsten. Nils Ro-
sén, som då var dekanus vid medicinska fakulteten i Uppsalaskrev i förordet: 

Manuscriptet om Friska Sårs egenskaper har jag med mycket nöje igenomläsit, 
och finner, det, i anseende til Sakerna wara så wäl utarbetadt, at jag icke alle-
nast bifaller, utan ock styrker til at det må tryckas. Drottningholm d. 2 Augusti 
1745. 109 

Olof Acrel bidrog också mycket aktivt till de föreläsningar för fältskärselever 
som startats 1746 av några erfarna lärare. 

                                                 
108 Olof Acrel, urn:sbl:5510, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Åkerman.), hämtad 2017-09-
06. 
109 Acrel, Olof: Utförlig förklaring om friska sårs egenskaper, i anseende till deras särskilda 
natur, kännetecken och påfölgder, med bihang af några slutsatser, om deras lethalitet samt 
huru och i hvad form eller ordasätt vittnesbörd däröfver må lemnas. Stockholm 1745. 
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Figure 36. Olof af Acrel. Tryck från UUB  

urn:nbn:se:alvin:portal:record-95306 (nbn). 

Acrel samlade sina erfarenheter som kirurg från grundandet av Serafimerlasa-
rettet till 1759 i en bok med titeln Chirurgiske händelser anmärkte uti Kongl. 
Lazarettet. Den innehåller ett stort antal detaljerade sjukhistorier och opera-
tionsberättelser.110 Innehållsförteckningen visar bredden på Acrels verksam-
het. 

Cap. I:m. De som hänt på hufvudet och halsen. 
Cap. 2:m. De som tildragit sig på bröstet. 
Cap. 3:m. De som yppat sig på buken och vid födslodelarne. 
Cap. 4:m. De som förekommit på kroppens öfre lemmar. 
Cap. 5:m. De som förefallit på kroppens undre lemmar. 
Cap. 6:m. Om några besynnerliga fettsvulster. 

Carl von Linné, som inte hade haft någon hög uppfattning om kirurger skrev 
25 september 1759 till sin vän Abraham Bäck: ”jag har fått Profess[or] Acrells 
Bok, som är rätt wacker och sincer; nu är quaestionen om han skall blifwa 
Doctor. På ena sidan är det wist att han meriterade och att det kunne med alt 
skiähl honom offereras”.  

Linné utbad sig i flera brev till Bäck om dennes åsikt. Det bestämdes till 
sista att Acrel skulle disputera, men disputationen fick en något ovanlig form, 

                                                 
110 Acrel, Olof: Chirurgiske händelser anmärkte uti Kongl, Lazarettet. Stockholm 1759. 
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den ägde rum i form av ett förhör i fakultetens rum inför professorerna Rosén 
och Linné. I ett brev till Bäck redogör Linné för hur det gick till: 

I förgårs war Profess[or] Acrell här, på mitt enwisa påstående; men till olycka 
war min Collega Lifm[edicus] Aurivillius i Stockholm. ty associerade jag mig 
Arch[iater] Rosen, och bod honom med Rosen komma up i Facultets rummet, 
där wij discurerade widlöftigt uti hwariehanda delar af Medicinen; jag förde 
till Protocoll, huru Faculteten funnit han[s] bok för ett extraordinairt specimen; 
och att en som distinguerat sig med insicht uti åtskillige delar af Medicinen till 
ansenlig fullkomlighet borde hedras och distingueras; af faculteten därföre 
åstundat det Doctors hedren måtte honom tilläggas; men som ett sådant praeju-
dicat. intet kunne annat än lägga en öppen wäg äntel för chirurgis, som woro 
utan erudition, till samma heders undfående, hade Faculteten kallat honom till 
examen, som där uti till de mästa delar giort faculteten fult nöje; och därföre 
nu resolverade &c.111 

Genom att låta Acrel examineras i fakultetens rum ville man undvika att det 
skulle bli prejudicerande att en kirurg promoverades till medicine doktor. En-
ligt doktorsbrevet hade Acrel besvarat alla framställda frågor, men han berät-
tade själv efteråt för sina vänner att han på Linnés fråga vilket som var det 
förnämsta emmenagogum [menstruationsframkallande medel] hade räknat 
upp alla de mest använda medlen, men inte det som Linné ansåg vara det kraft-
igaste, Aritolochia rotunda eller den så kallade runda hållroten.112 

Linné ändrade sin uppfattning om behovet av kirurger, möjligen efter mötet 
med Acrel. Han föreslog redan 1759 att en professur i kirurgi skulle inrättas i 
Uppsala. Inför tillsättningen av adjunkturen i medicin 1767 skrev han till uni-
versitetskanslern att de medicine studerande behövde lära sig kirurgi för att 
kunna tjänstgöra som provinsialläkare ute i landet. De tvingades nu lämna 
akademien för att lära kirurgi i Stockholm. ”I sådant afseende finner jag dub-
bel förmon skulle tillflyta academien om den kunne winna en Adjunctum som 
tillika förstodo af grund chirurgien”.113 Det dröjde emellertid ända till 1774 
innan en professur i anatomi inrättades i Uppsala som från 1788 också omfat-
tade kirurgi. Motsvarande professurer inrättades 1783 i Åbo och 1801 i Lund. 

Striden om provinsialkirurger 
På 1750-talet flammade flera strider upp mellan Collegium medicum och den 
Kirurgiska societeten. Societetens mål var att medicinare och kirurger skulle 
vara jämställda. Till 1755 års riksdag föreslogs att det skulle inrättas provin-
sialkirurgtjänster för fältskärerna, två i de större och en i de mindre länen. I en 

                                                 
111 Linnékorrepondensen: L2730. Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 May 1760 n.s. 
112 Key, Axel: Till kirurgiens historia i Sverige, särskildt med hänsyn till den kirurgiska un-
dervisningen i Stockholm. Stockholm 1897 s. 180 fotnot 1. 
113 Linnékorrespondensen: L5691. Carl Linnaeus to Upsala Universitets Kanslerer, [15 No-
vember 1767] n.s. 
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promemoria 30 april 1756 föreslogs att provinsialläkarna och provinsial-
kirurgerna skulle ”niuta lika lön och heder”. Varje fältskär skulle ha två eller 
tre gesäller, som hade godkänts av societeten. Han skulle vara direkt under-
ställd landshövdingen och i rang motsvara regementsfältskär med kunglig 
fullmakt. Societeten krävde vidare att den skulle få privilegiet att tillsätta alla 
civila och militära fältskärer i hela riket och att tillsammans med läkarna visit-
era apoteken. Förslagen gick emellertid inte igenom. 

Medicinalfonden 
Genom beslut av 1756 års riksdag inrättades en fond “för medicinalverkets 
uphielpande i riket”. Fonden utgjordes från början av 15 000 daler silvermynt 
(1 685 000 kronor 2017) och utökades senare något. Kirurgiska societeten an-
sökte genast om att få disponera halva beloppet för att kunna inköpa äm-
betsprivilegier och betala bättre löner till professorn och prosektorn i anatomi. 
Borgarståndet och bondeståndet röstade för societetens förslag men förgäves. 
Deras framställningar avslogs, det enda som beviljades var 1 000 daler silver-
mynt till två resestipendier på vardera två år för kirurger. 

Inom societeten utsågs två kuratorer att förvalta stipendiemedlen. För att få 
ett stipendium måste den sökande undergå ett förhör och noga rapportera till 
societeten hur stipendiet använts. 

Några år senare verkar Sundhetskommissionen ha beslutanderätt i stipendie-
frågorna. Olof Acrel skrev 8 oktober 1760 på uppdrag av societeten till kom-
missionen och anhöll att chirurgiæ studiosus Johan Elias Sjöström, som fått ett 
av dessa stipendier, skulle få även det andra. Motiveringen var att den svenska 
valutans värde nästan halverats. Sundhetskommissionen biföll denna begäran, 
men det är oklart varför överhuvud taget societeten sökte kommissionens bifall. 
Möjligen kan det bero på att man ville ha stöd för ett avsteg från reglerna och 
då inte ville vara beroende av bifall från Collegium medicum. Vid den här tiden 
pågick ju många konflikter mellan de två korporationerna. Genom kungligt brev 
18 november 1766 och 24 april 1767 bemyndigades emellertid den Kirurgiska 
societeten att själv lyfta stipendiemedlen i statskontoret. 

När sedan vid 1793 års statsreglering alla medicinalverkets utgifter över-
fördes till Collegium medicum begärde den Kirurgiska societeten att den själv 
skulle få disponera stipendiemedlen, men det avslogs av Kungl. Maj:t. 

Stipendierna utnyttjades inte alla år i brist på sökande. Det fanns då medel 
att bevilja dubbelt stipendium, vilket till exempel Pehr af Bjerkén fick 1793. 
Pengarna räckte ändå inte. Bjerkén skrev till Daniel Théel att han tvingats 
lägga ut 100 pund sterling, motsvarande ungefär 10 000 daler kopparmynt på 
undervisning och för att få deltaga i operationer. När han kom hem ansökte 
han om att han i efterhand ”såsom uppmuntran för sina förvärfvade kun-
skaper” skulle få ett understöd, vilket han också fick med motiveringen att han 
förkovrats sig som stenoperatör. 

Från 1758 till 1795 hade Kirurgiska societeten totalt fått 111 000 daler och 
kunnat dela ut 27 resestipendier. Flera av dem som blev tidens skickligaste 
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kirurger hade varit stipendiater: Daniel Théel 1767, Daniel Rung 1783–1785, 
Pehr Afzelius 1784–1786, Pehr af Bjerkén 1793–1794 och Fredrik Kreij 
1795–1796. 

David Schultz skrev med anledning av Kirurgiska societetens begäran att 
få halva medicinalfonden: 

Har Chirurgiska Societeten då utgifwit Rön och Samlingar af Chirurgiska Ob-
servationer, som Kongl. Förordningarne dem ålägga? Nej. 

[...] ty at raka skägg, breda ut plåster, tilreda linskaf [sönderrivet linnetyg], 
slå åder, öpna bölder, läka sår, förbinda bandager, afskära ben och wäxter, med 
flere Chirurgiske handöfningar, hafwa wåre Fältskärer altid gjort utan någon 
annan kundskap i Medicinen, än den de sjelfwe skrutit af. 

Societeten återkom sedan flera gånger under de följande decennierna med 
samma klena resultat. En gång såg det dock hoppfullt ut; 5 september 1771 
tillstyrkte Kungl. Maj:t hos ständerna att fonden skulle delas mellan medici-
nare och kirurger, men så kom 1772 års revolution emellan och frågan 
försvann från agendan. 

Andra maktstrider 
Borgarståndet och bondeståndet, som ofta tog ställning för den Kirurgiska so-
cieteten, föreslog till riksdagen 1756 att fyra kirurger och fyra apotekare skulle 
ha säte och stämma i Collegium medicum. Linné var i ett brev till vännen 
Abraham Bäck mycket kritisk till förslaget. I ett brev 29 oktober 1756 skrev 
Linné: 

O Bone Deus, si chirurgi et Pharmacopaei intrabunt Collegium R[egium]! 
Quae tempora? Non audeo me hisce sacris immiscere, sed futura tempora 
video; nec miror, quod Collegae Tui discedere volunt, cum absque sostro sint 
constituti honoris caussa assessores. Si annuum salarium obtinerent Asses-
sores, res longe alia evaderet. Doleo et valde doleo. Si possem, vellem etiam-
num disuadere filium a studio incepto Medico. Certus sum, quod Chirurgi cum 
Pharmacopoliis caussam agant contra Medicos quotidie. 

Tolkning hämtad från Linnékorrepondensen:  

Linnaeus is very critical of a proposal to admit surgeons and pharmacists as 
members of the Collegium medicum. Linnaeus is not surprised that Bäck’s 
colleagues want to leave Collegium if that happens, especially as they are not 
paid for being members. Linnaeus is very sorry, and he would not advise his 
son to study medicine, but that is too late now.  
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Figure 37. Brev från Linné till Abraham Bäck 29 oktober 1756.  

Linnékorrespondensen L2096-a-150-02. 

Under 1760-talet lät Kirurgiska societeten eller personer med nära anknytning 
till den trycka flera skrifter, som sökte påverka riksdagen och allmänheten. En 
sådan person var assessorn i societeten Johan Gustaf Hiertzeel, som 1761 gav 
ut en skrift där han argumenterade för att en direktion för hela medicinalverket 
skulle inrättas och att den inte skulle lyda under Collegium medicum. 114 Mo-
tiveringen till detta var att collegium hade otillräcklig insikt i kirurgi och 
apotekarkonst och att läkarna i collegium allt för mycket skulle se enbart till 
sina egna fördelar. Uppdraget borde i stället överlämnas till Sundhetskommis-
sionen, som inrättats 1737, främst med syfte att förhindra och begränsa epi-
demier. Kommissionen, som var tillsatt av Kungl. Maj:t och bestod av högre 
ämbetsmän samt några läkare och magistratspersoner, övertog i det närmaste 
fullständigt den administrativa ledningen för landets medicinalväsen. Den 
avskaffades 1767 och dess uppgifter övertogs av Collegium medicum.  

Hiertzeels skrift gav upphov till många motskrifter. I en anonym skrift 
författad av David Schultz frågades 

Hvad hade väl kirurgerna att uppvisa mot den literära verksamhet, som 
utöfvats af svenska medici? Jo, den har skaffat gesäller till arméns och flottans 
behof. De hafva vidare hållit en prosektor, som snarare skadat än gagnat den 
rätta anatomiska profession, som upprättats under collegii medicum. 

Författaren menade att hela det gamla kirurgiska lärosättet var förvänt [tokigt, 
bakvänt]. Den kirurgiska ungdomen borde studera i Uppsala, där fullständig 
undervisning kunde lämnas vid den medicinska fakulteten. Läkarekonsten 
borde utövas av en och samma person, men denne skulle vara värdig, det vill 
säga medicine doktor. 

                                                 
114 Hiertzeel, Johan Gustaf: Några sanningar med theraf följande slutsatser, rörande Medici-
nal-Wärket och i synnerhet Chirurgiens förbättring. Stockholm 1761. 
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Collegium medicum klagade 1761 i kanslikollegium över att Censor libro-
rum, som sedan 1686 hade att övervaka all tryckning i landet, hade tillåtit Ki-
rurgiska societeten att trycka dessa skrifter som förklenade collegium. Inten-
siteten i striden var sådan att en kompromiss verkade avlägsen. 

Strider mellan medicinare och kirurger var inget unikt för Sverige. I Dan-
mark hade fältskären Simon Crüger, som var hovkirurg till kung Kristian VI 
lyckats att med dennes medgivande grunda Theatrum anatomico-chirurgi-
cum, med Crüger som ende läkare och generaldirektör. Där skulle alla kirurger 
i Danmark undergå examen för att bli godkända som fältskärer. Han råkade 
emellertid i konflikt med Köpenhamns universitet och sitt eget bardskärarskrå, 
vilket ledde till att danska Collegium medicum inrättades 1740.  

I Frankrike grundades vid samma tid, 1743, L'Académie nationale de chi-
rurgie med samma ändamål, att hävda kirurgernas ställning mot medicinarna. 

I England gav kung Henrik VIII privilegier till barberarna och kirurgerna 
(Company of Barbers och Guild of Surgeons) när de förenades 1540. De hade 
länge konkurrerat med varandra. År 1745 gick de åter skilda vägar. Kirurgerna 
bildade då The company of surgeons, föregångaren till Royal college of sur-
geons. 

 
Figure 38. Henrik VIII ger ett privilegiebrev barberare och kirurger i London 1540. 

Oljemålning av Hans Holbein d.y. Den finns nu i Royal college of surgeons.  

På kungens högra sida står hans två läkare (physicians) doktor John Chambers 
och Sir William Butts och hans apotekare Thomas Alsop. Till vänster närmast 
kungen står hans kirurg, Thomas Vicary, som hade uppmanat kungen att 
utfärda regler för de kirurger som arbetade i London. I privilegiebrevet står 
också att sällskapet hade rätt att offentligt dissekera fyra avrättade brottslingar 
varje år. Undervisning i anatomi var således redan från början en viktig 
uppgift. 
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Peter Hamnerins skrivelse om medicin och kirurgi 
Peter Hamnerin (1712-1766) hade försvarat sin avhandling Vires medicæ 
plantarum quarundam indigenarum 4 maj 1737 under Lars Robergs 
presidium.115  Han var den förste i Uppsala promoverade medicine doktorn 
och tycks ha varit en man med mycket hög uppfattning om sig själv att döma 
av det brev han skrev till medicinska fakulteten 2 mars 1738, där han efter en 
hövlig hemställan om att få undergå promotion skrev: ”Men det förbehåller 
jag mig att ingen owärdig samma gång blifwer framdragen, då jag i widrig 
händelse ex[c]iperar och promotionen så för academiens som för min egen 
heder tils widare ej åstundar”. Han föreslog också den 10 maj 1738 som dag 
för promotionen.116 Fakulteten biföll denna hans begäran, men av fakultetens 
protokoll och flera andra källor framgår att promotionen ägde rum den 12 maj, 
så helt fick han inte igenom sin vilja. Hamnerin utnämndes sedan till 
provinsialläkare i Värmland och fick 1752 fullmakt som Kunglig livmedicus. 

År 1741 ingav han till Kungl. Maj:t en skrift, hvari han uttalade sin 
”oförgripliga tanke, att en doctor medicinæ borde oumgängeligen wara en god 
chirurgus, så wida han skall wara förswarlig att anförtros någon provincial 
medici beställning”. Därför förslog han, att undervisning i kirurgi också skulle 
meddelas vid universiteten. På den tiden ansågs det finnas en oöverstiglig 
klyfta mellan medicin och kirurgi, så det betraktades som nästan otillständigt, 
att en läkare företog några operationer, eftersom sådana endast borde utföras 
av fältskärerna eller barberarna. Hamnerins skrift väckte stor ovilja och 
förbittring. Uppsala medicinska fakultet (d. v. s. Rosén och Linné) avgav först 
1746 ett av den förre författat, mycket avisande utlåtande. Collegium 
medicum, som först 1747 blev färdigt med sitt betänkande, skrädde inte på 
orden; det uttalade visserligen sin förmodan, att Hamnerins ”grofwa 
insinuationer härflöto från pur enfaldighet och icke af argt uppsåt”, men ansåg 
sig också kunna ”wisa, huru litet förenämnda, så widlyftiga och dierfwa, som 
ogrundade och enfaldigt författade skrift förtienar namn af et wälment 
förslag”. Det vore nämligen omöjligt ”att i begge delarne [medicin och 
kirurgi] excellera; sysslade en medicus med kirurgi, blefve detta dens fördärf, 
som hielp söker”. Collegium yrkade därför, att medicinalförordningarna 
framdeles noggrannt skulle efterlevas. 

Hamnerins förslag var alldeles för tidigt väckt, men både Rosén von Rosen-
stein och Linné ändrade så småningom åsikt. Bland annat förslog Linné 1757, 
att universitetets Nosocomium skulle blifva så ”inrättadt, att äfwen Chirurgien 
kunde der demonstreras och practiceras för Medicinæ alumnis”. Hans förslag 
strandade dock på professor Samuel Aurivillius häftiga protester. 

                                                 
115 Lindberg Bo S.: Den första doktorsdisputationen i medicin i Uppsala – och Sverige. Uppsala 
medicinhistoriska förening 2016 s. 123─134.  
116 Medicinska fakultetens protokoll 1738. 



 123

Kirurgiska societetens sista år 
Den skråmässiga prägel som omgav fältskärerna och den Kirurgiska societe-
ten blev med tiden allt mer otidsenlig. Alla de strider som förts mot Collegium 
medicum hade varit mer eller mindre resultatlösa när det gällde att ge ki-
rurgerna en jämbördig ställning med läkarna. Allt flera medicine studerande 
hade också tjänstgjort vid den kirurgiska avdelningen på Serafimerlasarettet 
för att få behörighet till bland annat provincial-läkartjänster. Allt flera läkare 
kom därefter även att ägna sig åt kirurgi. 

Den gamla skråbestämmelserna stadgade att ingen fick ta fältskärsexamen 
som inte hade ärvt, köpt eller gift sig till ett privilegium på en fältskärsstuga, 
gick inte att följa efter kriget 1788. När kriget tog slut 1790 strömmade ett 
antal snabbutbildade fältskärer ut i landet där de slog sig ner och öppnade 
praktik. Collegium medicum uttryckte i ett underdåningt brev till Konungen 
den 30 november 1790 sin oro för att dessa, icke reglementsenligt utbildade 
kirurger, skulle vålla skada bland den enfaldiga allmogen om deras kunskaper 
inte prövats genom examination. Kungl. Maj:t beslutade därför 7 maj 1792 att 
alla som ägde tillräckliga kunskaper skulle ha rätt att anmäla sig till fältskärex-
amen även om det inte fanns något privilegium ledigt. 

Det var emellertid inte lätt att få ynglingar att vilja ägna sig åt fältskärs-
studierna med den långa, hantverksmässiga utbildningen. Collegium medicum 
skrev därför till regementscheferna i landet och uppmanade dem att se till att 
regementsfältskärerna anmälde sina biträden som elever i kirurgi. Förste 
amiralitetskirurgen i Karlskrona, Lars Adolf Palander ansökte 1801 om ett år-
ligt arvode för att meddela undervisning åt fältskärseleverna vid lasarettet. Ge-
nom Kungligt brev 29 september 1802 beviljades medel till detta och en klin-
isk läroanstalt inrättades inom Amiralitetssjukhuset i Karlskrona. Un-
dervisningen fortsatte sedan under ett antal år. 

Vad man tänkte om många kirurgers vetenskapliga verksamhet framgår av 
ett brev från Pehr von Afzelius till vännen Christoffer Carlander 10 augusti 
1795: 

Wåre sist blifne Doctorer äro alla employerade och så förhåller det sig äfven 
med de i Stockholm uppfostrade chirurgi, hvilka dessutom ha den förtjensten 
att vara fullkomligen illiterate. Ibland desse sistnämnde blir annars ingen brist 
på sökande (en regementsläkaretjenst var nemligen ledig i Götheborg) och på 
sådane, som framge de mäst berömmande wittnesbörd från sina lika illiterata 
patroner; t. ex. den, som kom efter mig vid Helsingarne, en stackare, som knapt 
kan skrifva sitt namn, hade af generaldirektör Acrel ett sådant intyg, som skulle 
hans like icke finnas i landet.117 

                                                 
117 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 314. 



 124

Daniel Théel, som efterträdde Schützer som preses för den Kirurgiska socie-
teten och överdirektör för kirurgin i hela Sverige 1772, insåg mer än de flesta 
att societeten överlevt sig själv och att det krävdes förändringar inom hela 
medicinalväsendet. Han skrev till Kungl. Maj:t om behovet  

att efter hand förena den medicinska och chirurgiska corpsen, som till största 
båtnad för Ed. Kongl. Maj:ts tjenst, rikets nytta och begge wettenskapernas 
förmån och tilltagande [...]118 

Daniel Théel avled 1795 och fick inte uppleva den efterlängtade omorganisa-
tionen. Kungl. Maj:t skrev emellertid till Collegium medicum den 3 december 
1795 och begärde att ledamöter från de två sammanslutningarna skulle sam-
manträda och utarbeta förslag till ett förnyat och förbättrat gemensamt regle-
mente. Från Collegiums sida deltog preses Ernst Joakim von Heidenstam och 
dessutom Sven Anders Hedin, Carl Fredrik von Schulzenheim, Johan Lorentz 
Odhelius och Daniel Rung. Från kirurgernas sida deltog Anders Johan Hag-
ström, Tuvid Christian Lilljenvaldh, Fredrik Kreij och Johan Christian 
Haartman.  

Arbetet var inte komplikationsfritt och det var inte två jämbördiga parter 
som möttes. 

Signaturen ”s-s” skrev den 10 februari 1796 en skarpt formulerad artikel i 
Dagligt Allehanda. Efter att ha redogjort för varför regenten anbefallt Colle-
gium medicum och Kirurgiska societeten lägga fram ett förslag till en reform 
fortsatte ”s-s”: 

[...] Det är inget twifwel, at icke Collegium Medicum söker at til intet göra 
Chirurgiska Societeten genom förslag om dess införlifwande til en Corps 
med sig. Jag skulle sannerligen önska at detta skedde och at den usla Skrå 
Författningen en gång upphörde. Detta wore den enda utwäg at hindra de 
starka Taxeringar för Examina, som kanske oftare afgjort Mästare-Brefwets 
utgifwande än skickeligheten. 

Artikeln handlade också om hur undervisningen av de studerande borde gå 
till, men det var formuleringen om att man kunde få ett mästarbrev genom att 
betala tillräckligt som gjorde att den Kirurgiska societeten redan dagen 
därefter begärde att justitiekanslern skulle väcka åtal för ärekränkning. 

Collegium medicum och Kirurgiska societeten hade inte arbetat länge med 
att ta fram ett förslag förrän det kom ett nytt kungligt brev 12 april 1796, där 
societeten underställdes Collegium medicum. Motiveringen var att Collegium 
medicum var ”et redan stadgat Publikt Wärk” och att läkare och fältskärer 
skyndsammast behövde utbildas för arméns och flottans behov. Hertig Carl 

                                                 
118 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 253. 
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hade i färskt minne de förödande sjukdomar som dödade så många i Karls-
krona 1788–1790.  

En person som kanske mest av alla bidrog till det nya förslag som sedan 
verkställdes var Daniel Rung. Han var född 1763 och blev 1778 elev vid Ki-
rurgiska societeten och avlade examen 1783 vid filosofiska fakulteten i Upp-
sala. Han följde därefter Gustav III till Italien och studerade sedan i Paris och 
London. 1787 blev han kungens livkirurg och ett år senare medicine doktor i 
Uppsala och ledamot av Kirurgiska societeten. 1790 utnämndes han till förste 
livmedikus och två år senare till samma befattning hos Gustav IV Adolf. Rung 
utsågs till assessor i Collegium medicum och han var vice preses där 1795–
1804. Gustav III hade nämligen redan 1773 bestämt att förste livmedicus alltid 
skulle vara vice preses i Collegium medicum. 

Rungs förslag, kompletterad med synpunkter från övriga ledamöter i Col-
legium, sändes därefter till Kungl. Maj:t. Enligt förslaget skulle kollegium 
bestå av preses, vice preses och tio assessorer, alla promoverade doktorer. Av 
assessorerna borde fem tillika vara godkända, examinerade och erfarna ki-
rurger och vid deras vakanser skulle platsen återbesättas med mediko-kirurger. 

Kort därefter utfärdade hertigen-regenten ytterligare en skrivelse där kolle-
gium anbefalldes att skyndsamt inkomma med förslag rörande en förbättrad 
metod för den kirurgiska undervisningen, examina med mera. Kollegium 
avgav 8 augusti 1796 såväl förslag till instruktion för kollegium, som till regle-
mente angående den kirurgiska undervisningen och till ny stat. Förslaget hade 
huvudsakligen utarbetats av Johan Lorentz Odhelius och innehöll tre hu-
vudpunkter; den första om hur en yngling skulle lära sig kirurgi, den andra om 
hur en kirurg bäst skulle tjäna fäderneslandet och den tredje hur tillsynen över 
kirurgin bäst skulle ordnas för att vara i Kungl. Maj:ts och landets tjänst. 

Dessutom begärde kollegium att den av rikets ständer anslagna medicinal-
fonden helt och hållet skulle få disponeras av kollegium till medicinalverkets 
”kraftigare bedrifvande”. 

Olof af Acrel ombads yttra sig över Collegium medicums förslag. Han sva-
rade att kollegiets ledamöter var väl meriterade, disputerade och värnade om 
de studerandes utbildning, medan societeten sedan lång tid tillbaka ”varit min-
dre sorgfällig att undervisa nyttiga ämnen till kirurgiska läkares förkofran 
inom riket, Nöjde at införlifva några lärde och skickeliga läkare inom em-
betsrummet, har underbygde och inöfvade lärlingars tilldanande liksom 
aldeles uphört”. Acrel hade uppenbarligen inte glömt det kuppartade invalet 
av Roland Martin 36 år tidigare. 

Ännu en gång gjorde Kirurgiska societeten ett sista försök att avvärja den 
överhängande fara som hotade dess tillvaro. Den 17 september 1796 
inlämnade Anders Johan Hagström, Tuvid Christian Lilljenvaldh, Fredrik 
Kreij och Johan Christian Haartman en besvärsskrift, där de framhöll att Ki-
rurgiska societeten utan ersättning hade ansvarat för kirurgin i riket. Den hade 
vidare ägnat sig åt fältskärernas undervisning och examinering och begärde 
därför att få behålla sina privilegier. 
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Hagström lämnade ytterligare ett yttrande till Kungl. Maj:t. Han skrev att 
Collegium medicums och Kirurgiska societetens förslag inte skiljde sig i sak, 
men att collegium ville åtaga sig societetens göromål och att collegium för 
detta begärde ökade löner för sina ledamöter och för stipendier till unga ki-
rurger till ett belopp som med 5 687 riksdaler om året överskred vad medici-
nalstaten tidigare kostat. Han begärde också att få behålla sin befattning och 
uttalade den grova insinuationen: 

[...] endast hat och afund kan proponera det och om ej chirurgiska societeten 
med sitt val fallit på mig, som den, hvilken bäst kände och flitigast deltagit i 
dess göromål, så torde hända, att denna ändring aldrig blivit proponerad. 

Hagström syftar på hur det gick till vid valet till överdirektör efter Théel 1795. 
Carl Fredrik von Schulzenheim var då föreslagen, men eftersom denne inte 
deltagit aktivt i societetens verksamhet föll valet på Hagström; det var därför 
som collegium ville att societeten skulle läggas ner enligt Hagströms upp-
fattning. 

Societeten lämnade också ett eget förslag till reglemente där det stod att 
den som ville bli antagen som fältskärselev skulle vara fyllda 15 år och äga 
nöjaktiga kunskaper i kristendom, sedelära och språk. Examen skulle som 
förut avläggas inför societeten i närvaro av preses för Collegium medicum. 
Förslaget var ett försök att anpassa sig till kollegiums synpunkter men bifölls 
inte av Kungl. Maj:t. 
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Figure 39. Anders Johan Hagströmer. Litografi,  

 UUB urn:nbn:se:alvin:portal:record-95322 (nbn). 

Den 28 oktober 1797 utfärdades ”Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Instruction 
För Des Collegium Medicum”. Texten var i stort identisk med Rungs förslag. 
Kollegiets ledamöter, läkare och kirurger, skulle också avlägga en Tro- och 
Huldhets- och Ämbetsed till kungen enligt ett formulär som härstammade från 
Adolf Fredriks tid. Medici, kirurger, apotekare, barnmorskor, fältskärer, ba-
dare med flera var skyldiga att vara kollegium ovillkorligt lydiga med risk för 
vite vid olydnad. Den kirurgiska societeten upphörde därmed och inordnades 
i Collegium medicum. 

Anders Johan Hagström, som 1795 efterträtt Théel som överdirektör för 
Kirurgiska societeten, höll ett sista, känslofullt tal inför societetens ledamöter. 
Han uttalade där sitt hopp ”att de förbättringar i den kirurgiska vetenskapens 
handhafvande, som vi ofta fåfängt önskat och äfven flere gånger föreslagit,”, 
nu vid tillgång på tillräckliga medel, måtte kunna genomföras. Därmed var 
sista ordet sagt och en epok var över.119 120 

                                                 
119 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 315. 
120 Kock, Wolfram: Läkare- och kirurgyrkets förening i Sverige. Svenska Läkartidningen 
1942 s. 2681─2708. 
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Figure 40. Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Instruktion För Des Collegium-Medicum 

28 October 1797. Ett av de viktigaste dokumenten i svensk medicinalhistoria. 

De akademiskt utbildade medicinarna hade inte gjort några nämnvärda fram-
steg under de drygt hundra år som gått sedan Collegium medicum bildats. 
Framstegen inom medicinen skedde nästan uteslutande inom kirurgin. 
Kirugerna publicerade visserligen inte några arbeten i nutida vetenskaplig 
mening, men deras beskrivningar av sjukdomsfall och operationmetoder bi-
drog ändå till att sprida värdefull kunskap till alla som verkade som läkare och 
fältskärer-kirurger i landet. Weckoblad för läkare och naturforskare var då det 
viktigaste organet. 
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Ny instruktion för sjukvården i Sverige 

Det nya reglementet för all sjukvård i Sverige från 1797 betydde inte att allt 
omedelbart förändrades. De tidigare utövarna fortsatte sin verksamhet som 
förut, men nu med Collegium medicum som enda övervakande myndighet. En 
skillnad märktes i § 11 där det stod att Kungl. Maj:t ”tillförsäkrar åt magistri 
och studiosi chirurgiæ alla de personliga fri- och rättigheter som akademiska 
konstitutionerna vetenskapsidkare i allmänhet tillägga”. Därmed betonades att 
kirurgerna inte längre uppfattades som hantverkare. 

I § 4 stadgades att även den som inte gått tre år som lärling skulle ha rätt 
att anmäla sig till Collegium medicum för att undergå en ”utskrivnings-exa-
men” med tre förhör.  

Det första förhöret gällde anatomi, naturalhistoria och ”chemia pharmaceu-
tica” i den omfattning de berörde kirurgi. 

Det andra förhöret gällde fysiologi och diagnos och behandling av sjuk-
domar, speciellt de sjukdomar som förekom i fält eller till sjöss. Därtill kom 
”chirurgia theoretica” och barnförlossningsvetenskapen. 

Det tredje förhöret gällde alla slags operationer och anläggande av band-
age. 

Efter avklarad examen blev eleven chirurgie studerande, med kompetens 
till underordnade läkarbefattningar i armén och flottan, men inte självständig 
läkarpraktik. Man måste studera vidare i minst fyra år innan man fick rätt att 
anmäla sig till mästerfältskärsexamen, som också kallades chirurgie magister-
examen. Den examen togs bort 1861. 

Om en medicine licentiat eller doktor ville bli mästerfältskär måste han 
tjänstgöra sex månader på Serafimerlasarettet och genomgå ovan nämnda 
förhör nummer tre. Den bestämmelsen tillkom sannolikt på grund att det ti-
digare varit betydligt vanligare att en fältskärselev började läsa medicin än 
tvärtom. Medicinarna hade inte någon lust, att efter de relativt fria studierna 
vid universitetet, ställa sig i en rakstuga i tre år. Genom att tjänstgöra sex 
månader och sedan genomgå detta förhör fick de tillträde till alla fältskärstjän-
ster i landet. 

Det blev nu allt vanligare att även medicinare avlade denna kirurgiska ex-
amen. År 1806 tillkom fältläkarestaten, som indelades i fyra klasser, där den 
första eller lägsta kunde besättas av sådan som inte var läkare. De hade 
fanjunkares rang och kunde besättas med medicine eller kirurgie kandidater. 
De senare var vad som i 1797 års reglemente kallades kirurgie studerande. 
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Den andra klassen var regementsläkare med löjtnants rang. Tredje klassen ut-
gjordes av fältläkare med kaptens rang och fjärde klassen av förste fältläkare 
med majors rang. Fältläkarstaten lydde först under Krigskollegium, men lades 
1810 under Collegium medicum eftersom det visat sig innebära allvarliga 
nackdelar att två myndigheter delade ansvaret för sjukvården.  

1812 bestämdes att alla civila ämbetsläkare måste vara både läkare och ki-
rurger. 

Den nya instruktionen för Collegium medicum innebar stora förändringar 
för alla de yrkeskategorier som verkade inom sjukvården i landet. Där nämns 
också Badarne-Embetet, som utövare av den mindre kirurgin.  

Badareämbetet 
Collegium medicum ålades 1797 att komma med nya regler för badarna, men 
dessa kom först 19 december 1807. I Ordning för Badare i Riket står om ba-
darnas uppgifter i §1: 

At till Allmänhetens tjänst altid hafva en väl inrättad Badstuga för allehanda 
slags Bad; att äga färdighet i rakning, koppning, åderlåtning, blodiglars, span-
ska flugors och clistirers [lavemang] applicerande samt i liktornars och naglars 
putsande; at känna de medel, som i hast böra tillgripas at stilla blödningar; at 
weta huru skenbart döde skola handteras och uplifvas; huru förste förbanden 
anläggas vid benbrott, friska sår m.m., som hörer til utvärtes åkommors lin-
drande och den mindre chirurgien. 

Den nya stadgan innehöll också noggranna föreskrifter ”för en Yngling, som 
Badarekonsten lära will”. Efter tre år i lära hos en badaremästare kunde 
ynglingen, efter genomgångna prov förklaras för ”Badare-Ämnessven”. Efter 
ytterligare tre års utbildning i ämnet kunde han anmäla sig till badaremäster-
examen hos stadsläkaren och stadskirurgen. Protokoll över förhöret skulle 
insändas till Collegium medicum, som prövade om han kunde godkännas som 
badarmästare. Innan han fick ut sitt bevis skulle han, liksom alla läkare, fält-
skärer, apotekare med flera inför Collegium medicum eller magistraten i 
Stockolm avlägga en Tro-, Huldhets- och Ämbetsed så lydande: 

För öfrigt skall jag obrottsligen fullgöra de skyldigheter Kongl. Collegium 
Medici Ordning af den 19 December 1807 mig såsom Badare-Mästare 
föreskrifver; till Lärlingar inga andra än sedliga och välfrädgade Ynglingar 
antaga, dem troget undervisa, med foglighet handtera, samt vid lärotidens för-
lopp genast till Examination anmäla; med Ämnessvennerna skall jag sag-
tmodigt och vänligen umgås och dem inga göromål, som icke höra till konstens 
utöfning, ålägga; samt i allt mig så förhålla som jag det inför Gud, Kongl. 
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Maj:t, Kongl. Collegium Medicum samt hvar man kan försvara, så sant mig 
Gud hjelpe till lif och själ. 

En badareämnessven kunde också fortbilda sig i anatomi genom att följa 
läkarnas undervisning och därefter hos Collegium undergå en ”Chirurgie Stu-
diosi Examen” och sedan utbilda sig till kirurg. 

Den nya förordningen innebar en ordentlig upprättelse av det gamla ba-
dareämbetet, som i flera hundra år konkurrerat med barberare och fältskärer. 
Flera badare blev kirurger. När Petter Eklund gifte sig i Storkyrkoför-
samlingen i Stockholm 11 mars 1814 anges han vara kirurg och badare. En 
annan kirurg var badarelärlingen Carl Erik Lundgren som anställdes som un-
derläkare vid Västerås lasarett den 29 september 1828.121 

En för oss ovanlig yrkeskombination hade J. N[athanael] Sandel enligt en 
notis om hans död i Dagligt Allehanda 20 april 1824. Det står att han var 
Kongl. hoftand-doktor och badaremäster. Han tycks dock inte ha varit särskilt 
framgångrik. I Post- och inrikes tidningar 15 maj samma år efterlyser hans 
hyresvärd personer som kände honom. Han uppges ha varit utan släkt och an-
höriga i Stockholm och var så utfattig att dödsboet inte hade medel att betala 
hans begravning och tjänstefolkets innestående lön och inte heller upplupen 
hyra. Han var bosatt i kvarteret Deucalen, som tillhörde Storkyrko-för-
samlingen, men han återfinns inte i dess dödbok. 

Genom kungligt beslut 3 juli 1857 fick även kvinnor rätt att avlägga 
badmästarexamen. Efter kungörelsen Ordning för Fältskärsyrkets utöfning 
1861 examinerades inga flera badarmästare, men de gamla mästarna fick 
fortsätta sin verksamhet så länge de levde. 

Badareämbetets siste ålderman var Johan Otto Abrahamsson (1816–1894). 
När hans personarkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1971 innehöll 
det även en volym med Badareämbetets protokoll 1692–1735.122 Den ba-
darmästare som veterligen levde längst var Frans Wilhelm Björck. Han var 
född 1833 och tog badarmästarexamen 13 juli 1860 i Norrköping och fick sitt 
diplom av Sundhetskollegium 28 augusti samma år. I dödsnotisen i Bromma 
församlings bok över döda 17 april 1905 anges han vara badarmästare och 
före detta fältskär. 

Tjenlige böcker för dem som studera Chirurgie 
Collegium medicum hade också ålagts att lämna förslag till en förbättrad un-
dervisning av kirurger. I introduktionen till anvisningar på lämpliga böcker 
för dem som skulle studera kirurgi står följande: 

                                                 
121 Roman, Rolf: Ur det svenska lasarettsväsendets historia. Stockholm 1926 s. 133. Direk-
tionsprotokoll Västerås lasarett 29 september 1828 §5. 
122 Stockholms stadsarkiv accessionsnummer 69/1971. 
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Hans Maj:t Konungen har genom Nådig Skrifvelse af den 28 october 1797 
befalt Dels Collegium Medicum at besörja det til ej mindre Chirurgiske 
Läromästarnes efterrättelse, än Lärlingarnas uplysning, en kort afhandling må 
författas och på Trycket utgifvas, innehållande den Methodus discendi, hvilken 
lämpligen bör följas och i akttagas ifrån Lärlingens första inskrifning och til 
dess han är färdig at taga Mäster-Fältskärs Examen, hvarigenom Lärlingen må 
med lätthet vinna säker underrättelse och anvisning, så väl om de kunskaper, 
han under läro-åren bör inhämta, och de Böcker som dertil böra nyttjas, hvilka 
instrumenter han oumgängeligen bör äga, samt de Chirurgiska yrken honom 
ägnar at vid läro-tidens förlopp kunna förrätta, som ock huruledes han såsom 
utskrefven Studiosus Chirurgiæ må til sin förkofran i kunskap och erfarenhet 
bäst och nyttigast använda den honom inom föreskrifne tid innan han Examen 
Rigorosum får undergå, jämte de skyldigheter, som honom dess förinnan böra 
til upfyllande åligga.123 

Den som vill bli inskriven för att lära kirurgien ska kunna skriva och räkna, 
äga tillbörlig kunskap i salighetsläran och försvarliga framsteg i främmande 
språk, i synnerhet latin. Det vore också nyttigt om han kunde grekiska. De 
flesta böcker i alla vetenskaper var skrivna på latin i äldre tider och på senare 
tid på tyska, franska eller engelska. 

För att få något begrepp om naturen och naturalhistoria bör han läsa Retzius 
Inledning til Djurriket, Thunbergs Beskrifning af Svenska Djur 1793 och 
Hoffberg Anvisning till växtrikets kännedom 1792. 

Inom osteologin bör han kunna Walters Abhandlung von Trocken knochen 
1789 eller Boehmers Institutiones Osteologiæ 1751. Om muskler bör han läsa 
i Walters Myologisches Handbuch 1795 och om blodkärlen i Angiologisches 
Handbuch från 1789 av samme författare.  

Bland anatomiböcker nämns ett tiotal, till exempel Lebers Prælectiones An-
atomicæ 1778 och Loders Anfangsgründe des Medic. Anthropologie. I fysio-
logi Hildenbrandts Lehrbuch der Physiologie 1796. 

Som läroböcker om läkemedlen rekommenderas Björnlunds Materia 
Medica Selecta från 1797 och Linnés Materia Medica Ed V, i kemi Bergmans 
Anledning til Föreläsningar öfver Chemiens beskaffenhet och nytta 1779. 

Som lärobok i diagnostik rekommenderas Cullens Synopsis Nosologiæ Me-
thodicæ 1775 och om hur man vårdar de sjuka Segerstedts Lärobok i Medicin 
1797. 

Efter genomgången kurs för kirurgie studerande bör lärlingen under fyra år 
förkovra sig i konsten, antingen privat hos någon chirurgie magister eller vid 
sjukhusen, regementena eller vid universiteten. För de fortsatta studierna 
rekommenderas närmare 100 läroböcker på olika språk, bland vilka kan 
nämnas Simon Hevins Cours de pathologie et de Therapeutique Chirurgicales 

                                                 
123 Anon: Anvisningar på tjenlige böcker för dem, som studera Chirurgiska vetenskapen. 
Stockholm 1799. 
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1785, Heisters Institutiones Chirugiæ rationalis 1750 och Bells A system of 
Surgery 1783. 

Den studerande rekommenderades också att följa utvecklingen inom ki-
rurgin och medicinen i en handfull utländska tidskrifter. Dessa och de rekom-
menderade läroböckerna fanns att låna hos Collegium medicum. 

Det är slående så mycket högre krav som nu ställdes på blivande kirurger 
jämfört med under de föregående århundradena. Kirurgerna började komma i 
nivå med övriga läkare när det gällde allmänbildning och språkkunskap. 

Kirurgiska undervisningsverket 1797–1810 
I och med Kungl. Maj:ts reglemente 28 oktober 1797 fick Collegium medicum 
ansvaret även för utbildningen av kirurger. De undervisningsanstalter som 
nämns är de redan under kollegium stående professurerna i anatomi och för-
lossningskonst samt professurerna vid Serafimerlasarettet. Största delen av 
tiden tillbringade emellertid de kirurgie studerande hos sina fältskärsmästare. 
Dessa anstalter var inte förenade i någon organisation utan var fristående från 
varandra. Det fanns dock ett behov att ha ett gemensamt namn och som sådant 
kom Det kirurgiska undervisningsverket att användas. Det användes av Carl 
Trafvenfelt i hans motion till 1809 års riksdag (se senare). Ett annat uttryck 
var Den kirurgiska skolan. 

Professor i anatomi och kirurgi var vid denna tid Anders Johan Hagström 
och hans prosektor var Erik Gadelius. Gadelius gjorde en stor insats som 
lärare, först i anatomi, senare i fysiologi, allmän och speciell patologi, i 
rättsmedicin och i medicinens historia. Han gav den kliniska undervisningen 
en praktisk inriktning och krävde att de studerande deltog i sjukvården. Han 
var en flitig obducent, som ville bygga läkarvetenskapen på erfarenhetens 
grund. Hans Handbok i medicinallagfarenheten var en praktisk sam-
manfattning av rättsmedicinen, klar och lättläst som blev mycket använd och 
han lärde läkarna att sätta upp protokoll över rättsmedicinska obduktioner. 
Han var också en av grundarna till Svenska Läkaresällskapet och dess förste 
sekreterare. 

Collegium medicum ansåg att kirurgerna skulle ha användning av kun-
skaper i rättsmedicin eftersom de ofta ombads att vara sakkunniga vid rätte-
gångar. Collegium beslöt därför 15 september 1806 att de kirurgie studerande 
skulle visa upp intyg på att de åhört Gadelius föreläsningar innan de anmälde 
sig till det andra förhöret. 
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Figure 41. Erik Gadelius. Nordiska museet. Miniatyrporträtt målat på elfenben, 

troligen av Fredrik Filip Klingspor. 

Collegium medicum inrättade 1802 en oavlönad adjunktur för Jöns Jacob Ber-
zelius. Han hade studerat medicin i Uppsala och redan 1799 ”skrivits in i ki-
rurgin” av Pehr von Afzelius.124 Redan efter medicine licentiatexamen i de-
cember 1801 hade Berzelius flyttat till Stockholm. Närmaste avsikten med 
flytten var att fullgöra en klinisk tjänstgöring vid Barnsängshuset och Ser-
afimerlasarettet. Den kliniska undervisningen i Uppsala var mycket ofullstän-
dig och han hade under hela sin studietid inte haft tillfälle att se eller sköta en 
enda patient på Nosocomium academicum. 

Vid Serafimerlasarettet var fortfarande den svenska kirurgins fader Olof af 
Acrel överkirurg. Berzelius lämnade in en skriftlig anhållan om att få 
tjänstgöra där, avfattad enligt Svenska Akademiens stavningsregler. Den 
åldrige af Acrel tittade på skrivelsen och frågade sedan: ” Hwilken war er far”? 
”Han var präst och skollärare” svarade Berzelius. ”En usel skollärare, som 
icke kunde lära sin son att skrifva. Ni får ej göra tjänst på lasarettet, förrän ni 
lärt er skrifva”. Berzelius uppvaktade då i sitt beråd David von Schulzenheim, 
som var den egentlige överkirurgen under af Acrels ålderdom och fick rådet 
att inställa sig följande morgon. Där presenterade von Schulzenheim honom 
för af Acrel och tillade att Berzelius den dagen hade börjat tjänstgöra. Något 
intyg var det inte mera fråga om. 

När Berzelius sedan 1807 utnämndes till professor i medicin och farmaci 
ingick i instruktionen, som utfärdades 11 september, skyldighet att föreläsa i 

                                                 
124 Lennmalm, Frithjof: Karolinska mediko-kirurgiska institutets uppkomst och utveckling. 
Stockholm 1910 s. 85. 
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en hel rad ämnen; människokroppens friska och sjuka tillstånd, allmän och 
speciell patologi och särskilt de sjukdomar som uppträder i fält. 

Institutet till danande av fältläkare 
Liksom under Gustav III:s ryska krig 1788–1790 var beredskapen att ta hand 
om sjuka och sårade oerhört dålig i de krig mot Ryssland i Finland och mot 
Danmark som bröt ut vårvintern 1808. Det var liksom tidigare främst infek-
tionssjukdomar som skördade offer under det gemensamma namnet 
lantvärnsjukan. 

För att i någon mån avhjälpa bristerna gavs chefen för fältläkarkåren Johan 
Gustaf Hallman i uppdrag att antaga ynglingar med fallenhet för läkaryrket till 
utbildning i en tillfällig undervisningsanstalt med fem lärare; Anders Johan 
Hagström, Jöns Jacob Berzelius, Erik Gadelius, Nils Almroth och Fredrik 
Kreij. Nils Almroth blev senare medicinalråd och överfältläkare. 

Av de 76 uttagna fortsatte endast sex ungdomar medicinska studier efter 
kriget. Några ströks omedelbart vid ankomsten till armén ur rullorna på grund 
av liderlighet, en stor del dog och resten återgick till sina tidigare yrken. 

De utbildade underläkarna räckte inte till för att fylla behovet av läkare för 
armén, utan även helt medicinskt oskolade ynglingar engagerades. En av 
1800-talets stora kirurger, Carl Johan Ekström, adlad Ekströmer, blev redan 
som 15-årig gymnasist anställd som underläkare vid Tängelunda sjukhus och 
sedan vid Brinkebergskulles sjukhus i kriget mot Norge. Han skrev i sin 
självbiografi att hans närmaste förman på sjukhuset var en barberarlärling från 
Stockholm: ”en så okunnig och impertinent lymmel som någonsin ex officio 
handterat tvålask”. Ekströmer studerade därefter i Lund, där han blev medi-
kofilosofie kandidat 1811, och deltog därefter som kirurg i kriget mot Napo-
leon, sedan han avlagt kirurgie kandidatexamen. Han blev 1836 professor i 
kirurgi vid Karolinska institutet och så småningom generaldirektör för 
Sundhetskollegiet. 

Många förstod att något måste göras för att förbättra tillgången på utbildade 
läkare i landet. Ett av förslagen som föranledde livliga diskussioner var att ge 
präster en basal utbildning i medicin. Ingen skulle kunna få prästvigas om han 
inte genomgått en viss medicinsk och kirurgisk utbildning. Tanken var att man 
därigenom kunde få ut personer med en viss medicinsk kunskap i varje för-
samling i landet och att deras försörjning var säkrad genom prästtjänsten. Den 
utbildningen kom verkligen också igång, men blev aldrig den framgång som 
initiativtagarna hade hoppats. 

Den andra möjligheten var att utbilda flera läkare. Hagström, Hedin och 
Odhelius skrev var för sig artiklar i pressen och påpekade behovet av reformer.  

Den som agerade kraftfullast var Carl Trafvenfelt, som var sekreterare i 
Collegium medicum. Som ledamot av Ridderskapet och Adeln lade han fram 
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ett förslag vid 1809–1810 års riksdag. Det innebar dels en ökning av provin-
sialläkarlönerna, dels nya universitetsstipendier för medicine studerande. Det 
viktigaste var dock ett förslag om ett årligt anslag på 6 000 riksdaler banco till 
ett institut för underläkare. 

Trafvenfelt påpekade att man i andra länder hade inrättat så kallade 
pepinièrer. Så hade till exempel i Berlin en skola för militärkirurger inrättats 
1795 med just den beteckningen, liknande kadettskolorna för utbildning av 
officerare. Han föreslog att ynglingar skulle antas vid 16 års ålder och efter 
två års teoretisk och praktisk undervisning skulle de examineras till chirurgiæ 
studiosi av Collegium medicum för att därefter bli underläkare i armén eller 
flottan. 

Trafvenfelts förslag stöddes av alla ledande läkare, tio av de främsta i 
Stockholm lämnade in följande skrivelse till Riksens Ständers allmänna 
besvärs- och ekonomiutskott för att främja förslaget: 

Undertecknade, som genomläst Professoren Doctor Trafvenfelts förslag och 
anmärkningar angående läkarevården på landet samt vid armén och flottorna 
och på hans begäran, under författandet deraf, med nöje meddelat de underrät-
telser och anmärkningar han af oss äskat, hafva funnit detta ämne föreslaget 
och framställdt på ett sätt, som enligt vår öfvertygelse säkrast och med minsta 
kostnad för staten skall uppfylla dess stora och högst angelägna behof af 
förbättrad läkarevård så väl på landet som vid armén och flottorna. 

Stockholm i sept, 1809. D. von Schulzenheim, Henric Gahn, S. Hedin, A. 
J. Hagström, J. H. Gistrén. Jac. Berzelius, C. E. Weigel, O. J. Ekman, E. Gade-
lius, Pehr af Bjerkén. 

Utskottet lämnade 24 mars 1810 in ett förslag till Ständerna i enligt med vad 
Trafvenfelt föreslagit, men med tämligen kraftiga prutningar av kostnaderna.  

Den som ytterligare stödde förslaget och bidrog till att det bifölls av riks-
dagen var David von Schulzenheim. Han hade dragit sig tillbaka från det of-
fentliga livet 1778, men återkom nu som preses i Collegium medicum. I såväl 
utskottet som i adelns plenum stödde han Trafvenfelts förslag. Samtliga stånd 
godkände i april 1810 utskottsbetänkandet om att inrätta ett institut för att 
utbilda medico-kirurger. I enlighet med riksdagens beslut tillsatte Kungl. 
Maj:t 24 maj 1810 en kommitté med uppdrag att lägga fram förslag till ett 
förverkligande av planerna. 

Ett stort antal förslag lämnades. Arbetet bedrevs mycket aktivt och redan 9 
juli lämnade kommittén sitt första betänkande om inrättandet av ett institut 
och samtidigt ett garnisonssjukhus i Stockholm. 
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Förslag till ett Instituts inrättande för Fält-Läkare-
Korpsen 
För att på tjänligaste sätt förse armén och flottorna med ett tillräckligt antal 
skickliga fältläkare föreslog kommittén att ett Institut för danande av fält-
läkare inrättades i Stockholm i förening med ett garnisonssjukhus. 

För att åstadkomma detta föreslogs att Kungl. Maj:t skulle utnämna ytter-
ligare två professorer utöver de som redan fanns, den ena i de teoretiska 
delarna, den andra i den praktiska utövningen av såväl den invärtes som den 
utvärtes läkarevetenskapen. Båda skulle vara både medicine doktorer och av 
Collegium medicum med beröm godkända kirurgie magistrar. Practices 
professorn skulle dessutom ha beklätt någon betydande tjänst i fält. 

Förslaget innehöll en stor mängd detaljerade regler för hur undervisning 
och sjukvård skulle ordnas. 

Den 17 november 1810 förklarade Sverige, därtill tvingat av Napoleon, 
England krig. Det var därför ytterligt angeläget att förslagen snarast ge-
nomfördes. Den 8 december lämnade kommittén in en ny skrivelse till Kungl. 
Maj:t, som redan den 13 december 1810 utfärdade ett Kungligt brev helt i 
överensstämmelse med detta sista förslag. Detta brev kan betraktas som det 
medico-kirurgiska institutets stiftelseurkund. 

Den viktigaste punkten i detta brev var att den kirurgiska hantverksutbild-
ningen definitivt försvann. Den tvååriga lärotiden hos en fältskärsmästare er-
sattes av en lika lång tids teoretisk-vetenskaplig utbildning och praktisk-klin-
isk tjänstgöring på sjukhus. Kirurgi, som hittills lärts som ett hantverk, lärdes 
nu ut som en vetenskap. Det dröjde dock länge innan de två grenarna av med-
icinen sammansmälte till en enhetlig utbildning vid institutet och de två 
medicinska fakulteterna vid universiteten i Uppsala och Lund. 

Medico-kirurgiska institutet 1810–1815 
Det nya institutet hade olika namn under de första åren. Först Institutet för 
fältskärers danande, sedan Kungliga fältläkarinstitutet, Kirurgiska institutet 
eller medicinska och kirurgiska institutet. I instruktionen för institutet 6 no-
vember 1811 blev namnet Medico-kirurgiska institutet slutgiltigt fastställt. 

I februari 1811 utnämndes Erik Gadelius till medicinæ theoretices profes-
sor och till medicinæ practices professor Carl Fredrik Weltzin. Weltzin, som 
var född 1778, blev medicine doktor 1802, kirurgie magister 1808 och förste 
fältläkare 1810. Han stannade på professuren till 1815 varefter han blev rege-
mentsläkare vid Göta artilleriregemente i Göteborg. 

På grund av det stora behovet av läkare för armén och flottan startade 1 juli 
1811 en tillfällig undervisning av 11 extra elever. Fram till 1815, då den 
utbildningen upphörde, utbildades 111 elever, som undan för undan skickades 
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till hären. Större delen av dessa fortsatte inte sina medicinska eller kirurgiska 
studier efter kriget. 

Institutets egentliga utbildning startade på hösten 1811 med nio elever. 
Fyra av dessa togs in utan vidare. En av dem hade en imponerande meritlista. 
Det var Philip Anders Trendelenburg, vars far var den kände förlossningsläka-
ren i Malmö Caspar Trendelenburg. Han hade först studerat sex år i Lund och 
1808 disputerat pro exercitio på en filologisk avhandling: De discrimine He-
braismi et Arabismi. 1810 disputerade han under professor Anders Jahan 
Retzius för filosofiska graden på avhandlingen Observationes circa præpara-
tionem extractorum officinalium.  Samtidigt hade han börjat läsa medicin i 
Lund men reste genast efter doktorspromotionen 1811 till Stockholm där han 
i augusti avlade chirurgiæ studiosiexamen. Efter tjänstgöring vid Serafimer-
lasarettet och Allmänna Barnbördshuset blev han 1813 kirurgie magister och 
legitimerad läkare. Han disputerade sedan i Lund på avhandlingen De longi-
tudine femoris acuta sine prævia luxatione och promoverades till medicine 
doktor. Trendelenburg tjänstgjorde därefter som bataljonsläkare vid fälttåget 
i Tyskland och Norge. Efter diverse tjänster inom flottan och gardet var han 
en tid amanuens vid Barnbördshuset. 1819 blev han ombudsman i 
Sundhetskollegiet, en administrativ tjänst som innebar stöd till styrelsen i 
fiskala frågor. Befattningen fanns redan i Collegium medicorum från 1663 och 
kallades då syndicus. 

Enligt statuterna från 1688 skulle kollegiets syndicus på collegii vägnar ha  

noga uppseende öfver empiricos, agyrtas, circumforancos, ariolatores, hvilke 
skola från land och rike afhållas och ingen af dem under hvarjehanda prætext 
tillåtas att öfwa den ringaste praxin eller smörja på folket sina förfalskade, 
bedrägliga och högst skadliga medicamenter [...] , såsom ock apotekare och 
deras officinam, bardskärare, kemister, okulister, bråck- och stensnidare, 
hädare, kryddkrämare och materialister eller flera desslikes, som utan 
åtskillnad af något rätt betänkande eller vetskap ingifva de sjuka 
invärtes medicin.125 

Carl Isaac Dellwik togs också in utan att behöva undergå någon prövning. Han 
var född 1789 och blev 1 maj 1806 chirurgiæ studiosus. I mars 1807, endast 
18 år gammal, blev han underläkare på fregatten Camilla på en sjöexpedition 
till Medelhavet. Under kriget mot Ryssland 1808 blev han uppbördsläkare på 
Camilla, det vill säga den av två läkare som är kommenderade till tjänstgöring 
på ett örlogsfartyg och som svarar och redovisar för sjukvården, dess 
medicinförråd och finansförvaltningen. Uppbördsläkaren var vanligen av kap-
tens rang. Den andre var underläkare med löjtnants rang. 

                                                 
125 Hjelt, Otto: Svenska och finska medicinalverkets historia 1668─1812. Helsingfors 
1891─1893 del 1 s. 85─88. 
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I augusti 1809 tjänstgjorde han på sjukskeppet Adolph Fredric, som förliste 
under en återresa från Umeå till Stockholm. Dellwik räddades emellertid och 
skrevs in vid Uppsala universitet samma år. Han avlade medicofilen 4 decem-
ber 1811. De följande åren deltog han i flera ”affärer”, som fältslagen kallades, 
i Tyskland. Hemkommen från krigen studerade han i Lund där han disputerade 
för doktorsgraden med en avhandling De Sanitate Militum et Nauticorum 
tuenda som handlade om hur man skulle bevara hälsan hos soldater och 
sjömän.  

Efter alla dessa äventyrliga år blev han regementsläkare vid Livbevärings-
regementet 1821 och 1832 livmedicus hos kronprins Oscar, sedermera Oscar 
I. Han slutade sin bana som regementsläkare vid Kungliga flottans station i 
Stockholm. 

Den tredje som togs in utan föregående prövning var John Lindén, som var 
född 1788. Han gick i lära hos en kusin som hade apotek i Laholm från 1802 
till 1808, då han avlade farmaceutisk examen i Lund. I augusti 1809 antogs 
han som underläkare vid artilleriet och förlades till Eda skans. Därefter 
fortsatte han sina studier och blev 1814 kirurgie magister och 1815 stads- och 
lasarettsläkare i Karlstad där han dog 1821 av slag, endast 32 år gammal. 

Den fjärde som togs in vid institutet utan vidare var Jonas Trobeck, som 
var född 1787. Efter att han arbetat som bonddräng hemma i Trobro utanför 
Kristianstad tills han var 16 år upptäcktes hans begåvning och han sattes i lära 
hos en präst på hemorten. Han studerade därefter i Lund och avlade medico-
filosofie kandidatexamen 1810. Efter studierna på Institutet i Stockholm och 
tjänstgöring på Serafimerlasarettet avlade han medicine licentiatexamen i 
Lund där han också disputerade 1813. Han tjänstgjorde sedan som 
uppbördsläkare i flottan innan han kommenderades till armén i Tyskland och 
Norge. Efter kirurgie magisterexamen 1815 blev han lasarettsläkare i Växjö, 
där han dog av lungsot 23 januari 1816. 

Alla de fyra första studenterna på det nya Institutet kastades således i unga 
år ut i ansvarsfyllda positioner i kriget och gick sedan mycket skilda öden till 
mötes. 

De sex övriga antogs efter examination i latin, levande språk, matematik, 
fysik, historia och geografi, men det är osäkert om någon av dem utexamin-
erades som läkare; de återfinns i varje fall inte i några matriklar. 

Upplösningen av Collegium medicum och bildandet av 
Sundhetskollegiet 
David von Schulzenheim fann det inte lämpligt att Collegium medicum som 
statlig myndighet skulle examinera kirurgie magistrar vid det nya institutet. 
På hans förslag utfärdades ett kungligt brev 27 januari 1813 som upplöste Col-
legium medicum och förde över dess övervakande uppgifter till det nya 
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kungliga Sundhetskollegiet. Detta skulle ha uppsikt över alla yrkesgrupper 
inom human- och veterinärmedicinen och all den verksamhet dessa bedrev. 
Ur instruktionen för Sundhetskollegium; Stockholm den 6 december 1815: 

§ 15 Här i huvudstaden finns privilegierade fältskärsstugor för att ta hand om 
hastiga åkommor och de barberare som utövar den mindre kirurgin skall stå 
under tillsyn av kollegiet. Utländska dentister och operatörer får inte utöva sin 
konst förrän de blivit prövade och godkända hos kollegiet. 

§ 17 Kollegiet drar försorg att godkända och moderna kirurgiska instrument 
anskaffas. De skall också uppmuntra och förmå dem som tillverkar sådana in-
strument att åstadkomma så säkra och fulländade arbeten som möjligt. Man 
skall undvika att införskriva dessa instrument från utlandet. 

§ 18 Vid inträffande krig eller kommenderingar till sjöss eller lands bör 
kollegiet lämna åtgärder för att armén och flottan får erforderligt antal skick-
liga läkare och fältskärer. Skulle brist föreligga skall det genast anmälas och 
ges förslag hur krigsmaktens medicinalverk med lägsta kostnad skall bringas 
att sättas i fullgott skick 

Sundhetskollegiet fick vidare till uppgift att ha uppsyn över Institutet men ex-
aminationerna av dess elever skulle förrättas av professorerna och de andra 
lärarna. 

Beslutet innebar också att de två professurerna i anatomi, obstetrik och far-
maci, som tidigare inte formellt organisatoriskt tillhört institutet, fördes dit. 

Medico-kirurgiska institutet – Karolinska institutet 
Först den 6 december 1815 kom det nya institutets reglemente; Kungl. Maj:ts 
nådiga reglemente för det här i staden inrättade Medico Chirurgiska Institutet, 
hvars föremål är att undervisa i läkarekonstens så väl teoretiska som praktiska 
delar med särskilt afseende på tilldanande af läkare för armén och flottorna. 

Antalet professorer ska nu vara sex, var och en med en adjunkt, nämligen i 
historia naturalis, kemi, anatomi, teoretisk medicin och kirurgi, i ars obstet-
rica och i praktisk medicin och kirurgi. Som tidigare skulle examen avläggas 
i tre steg. Efter att ha gått igenom den tredje examen och erhållit professorer-
nas betyg fick kandidaten ett av Sundhetscollegium utfärdat diplom som ki-
rurgie magister och legitimerad läkare och var därmed likställd med de medi-
cine doktorerna. 

En av de viktigaste förändringarna jämfört med 1797 och 1810 års stadgar 
var att hela den kirurgiska undervisningen var förlagd till det nya Institutet. 
Tidigare skulle ju de studerande lära sig kirurgi hos någon fältskärsmästare. 
Kirurgerna hade genom dessa två bestämmelser definitivt lämnat 
hantverksskrået. 
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Flera olika slags läkare 
Efter alla de förändringar som genomförts efter 1797 fanns det ett förvirrande 
antal yrkesgrupper som sysslade med sjukvård. Det fanns många gamla fält-
skärer som fortsatte med sin verksamhet så länge som de orkade. Badarna, 
som tagit hand om en del av den mindre kirurgin, fick nya statuter 1807 och 
fortsatte med sin verksamhet hundra år till. 

Medicinarna hade professurer och stads- och provinsialläkartjänster medan 
kirurgerna innehade de flesta militärläkarbefattningarna men också många 
stadsfältskärstjänster. Stadsfältskärerna hade dessutom privatpraktik, men de 
hade egentligen inte rätt att behandla invärtes sjukdomar, utom i de fall det 
inte fanns någon läkare på orten. Den regeln efterlevdes inte strikt.  

Dessutom fanns det en stor mängd kloka gubbar och gummor, sårläkare 
och rena charlataner, som ofta åtnjöt stort förtroende hos allmänheten, som 
framgår av det sista kapitlet i boken. 

I en förteckning över svenska medici och kirurger 1805 finns upptagna 281 
medlemmar i Collegium medicum, nämligen 129 medicine doktorer, två med-
icine licentiater, 50 som var både medicine doktorer och kirurgie magistrar, 
en som var medicine licentiat och kirurgie magister och 99 som var kirurgie 
magistrar. Att det var så många kirurgie magistrar berodde på att alla som 
avlagt mästerfältskärsexamen före 1797 därefter kallades kirurgie magister. 
Dessutom fanns det 32 personer med olika examina, som av särskilda 
anledningar fått rätt att praktisera.126 

1822 års reglemente för Karolinska Medico-Kirurgiska 
institutet 
Reglementet från 1815 omarbetades redan efter sju år. En av orsakerna till 
behovet av förändringar var att bestämmelsen om att Sundhetskollegiet skulle 
utfärda diplom efter att den sökande genomgått det tredje förhöret tolkades 
formalistiskt bokstavstroget. Det förekom till exempel att två personer som 
inte fått ett enda ”approbatur”, det vill säga godkännande av professorerna, 
ändå fick diplom som läkare. Alla insåg behovet av att ändra stadgarna så att 
detta inte längre var möjligt. 

En annan anledning till att nya stadgar behövdes var att det inte längre fanns 
någon akut brist på läkare. Det gällde nu i stället att utbilda skickliga läkare 
och inte bara snabbutbilda många. Elevexamen vid institutet ersattes med krav 
på att alla som togs in skulle ha avlagt medico-filosofie examen.127 

                                                 
126 Weckoblad för läkare och naturforskare. 1805 band 14 s. 320─351. 
127 Lindberg, Bo S.: Medicofilen ─ ett obligatorium i 250 år. Svensk medicinhistorisk tidskrift 
2014 s. 31─44. 
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Professorn i praktisk medicin och kirurgi skulle samtidigt vara överfält-
läkare vid Stockholms garnison och adjunkten överläkare vid Garnisonssjuk-
huset. 

Sundhetskollegiet hade redan tidigare velat införliva Serafimerlasarettet 
med institutet. Speciellt Carl Johan Ekström, som 1821 blivit överkirurg, ville 
förena de två men det lyckades inte förrän 1835. 

När Sundhetskollegiet 5 juni 1823 utfärdade föreskrifter för Institutet 
skärptes reglerna så att den som ansökte om diplom skulle visa intyg på att 
professorerna godkänt honom i alla ämnen. 

Åren fram till 1861, då nya bestämmelser infördes för hela sjukvården i 
landet, präglades av den mångåriga strid som utkämpades mellan Karolinska 
institutet och de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund om läkarutbild-
ningen. Karolinska institutet kämpade för att få samma rättigheter som uni-
versiteten och dessa kände att de hotades till hela sin existens. 
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Fältskärsyrkets renässans och sista kapitel 

Karl XV fastställde den 18 januari 1861 en ny Ordning för Fältskärsyrkets 
utöfning.128 I ingressen står att den 19 december 1807 utfärdade ordningen för 
badarna upphäves och att de hädanefter ska benämnas fältskärer. I §1 står: 

De förrättningar, som tillhöra Fältskärsyrket äro 
a) åderlåtning och koppning samt anbringande af blodiglar; 
b) upptagande och skötsel af fontaneller, hank och moxa; 
c) anläggande af spanska flugor, lindrigare dragmedel och omslag; 
d) tillredning och sättande av lavemanger, samt insprutningars   
werkställande; 
e) skötsel af sår, såväl gamla som friska; 
f) öppnandet af ytliga bulnader; 
g) skötsel af liktornar och inwexta naglar; 
h) utdragning af skadade tänder; 
i) anläggande af bindor och bråckband; 
k) rakning; 
l) beredande af bad jemte den badandes skötsel under detsamma; 
härförutan bör Fältskär ega insigt 
att igenkänna inklämda bråck, 
att behandla sanslöse och skendöde 
att hämma blödning, 
att widtaga de första åtgärderna wid ledwrickningar och benbrott. 
Hithörande fall må dock af Fältskär behandlas tilldess Läkare hinner an-
skaffas. 

Upptagande och skötsel av fontaneller, hank och moxa ingick i det som en 
fältskär fick göra. Alla dessa tre metoder har gamla anor inom läkekonsten 
och syftade till att framkalla flöde av var från sår. Man ansåg att varbildning 
var kroppens sätt att göra sig av med skadliga ämnen och talade om pus bonum 
et laudabile, det goda och berömvärda varet. Fontanell kallades det då man i 
ett litet hudsnitt på det värkande stället la in en ärta eller ett pepparkorn för att 
åstadkomma varbildning. Hank, som skulle läggas av en kirurg, bestod i att 
man lyfte upp ett hudveck och genom detta trädde en tygremsa eller ett 
kvinnohårstrå, som man dagligen drog i för att åstadkomma varbildning. 

                                                 
128 SFS 1861 nummer 19 s. 2─6. 
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Moxa bestod i att man lät bränna ett stycke fnöske på det sjuka stället och 
därigenom åstadkom ett djupt sår som varades.129 

I Karl XV:s förordning stadgades att den som ville ha rätt att utöva fält-
skärsyrket skulle, utöver intyg om att han var myndig och hade god frejd, även 

förete intyg ej mindre om genomgången lärokurs uti kännedomen af mennis-
kokroppens byggnad, för så widt sådan kännedom är i och för yrkets utöfning, 
af nöden, än ock att han minst en tid af tre månader wid någon offentligt 
sjukvårdsinrättning åtföljt Läkaren wid hans sjukbesök, samt, såsom ämnes-
swen, hos någon mästare i Fältskärsyrket förwärfwat erforderlig kunskap och 
färdighet i de förrättningar, som yrket tillhöra. 

Prövningen av de sökande skulle ske inför stadsläkaren i närvaro av en fält-
skärsmästare och representanter för magistraten. Det stod också att kvinnor 
kunde blir fältskärer. 

Under den återstående delen av 1800-talet förekom ständiga konflikter 
mellan fältskärer och andra yrkesgrupper. Under 1890-talet förekom det flera 
gånger att fältskärer anmäldes till polisdomstolen och dömdes till böter. Det 
gällde då fall där de satt in artificiella tänder.130 Däremot fick fältskärer öppet 
annonsera att de drog ut tänder på sina fältskärsstugor. 

En sista strid mellan badare och fältskärer 
Revirstrider mellan badarämbetet och fältskärsämbetet hade pågått sedan 
1500-talet. Den sista sådan strid jag kunnat finna utspelades 1895. Av tid-
ningsreferatets ordval att döma hade allmänheten ingen förståelse för fält-
skärernas krav som återges i en artikel i Svenska Dagbladet: 

Barberarna få inte raka, påstå, så underligt det låter, fältskärerna. Svenska fält-
skärssällskapets 'fiskalkommitté', som förut åtalat en del andra förmenta in-
trång i fältskärsyrket, har nämligen instämt barberaren Hans Ferdinand Hansén 
emedan han 'offentligt och mot betalning gått allmänheten till handa med rak-
ning', hvilket målsegarne, jemlikt § 1 mom. 2 af förordningen om fält-
skärsverksamhet af år 1861, ansett vara ett intrång i fältskärsyrket. 

Varken rådhusrätten eller Svea hovrätt tog upp ärendet med motiveringen att 
Hansén endast kunde åtalas av allmän åklagare. Den bristande förståelsen 
bland allmänheten och i tidningarna för fältskärernas synpunkter synes ha 
gjort att de ej återkom med liknande krav på monopol på rakning. 

                                                 
129 Hartman, Carl Johan: Husläkaren eller Allmänna och Enskilda föreskrifter i Sundhetsläran 
samt Sjukdomslära. Stockholm 1830 s. 453─454. 
130 SvD 8 november 1893 och 31 maj 1895. 
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Fältskärsväsendets avskaffande 
En kommitté bestående av professorerna Johan Berg och Klas Linroth, förste 
provinsialläkaren i Stockholms län August Berlin, distriktsläkaren Hugo 
Ehnbom och Läkaresällskapets sekreterare doktor Mårten Sondén hade fått i 
uppdrag av Kungl. Maj:t att utreda fältskärsväsendets ordnade eller avskaf-
fande. Kommittén avgav sin rapport i januari 1895. Den konstaterade att en 
förändring var nödvändig och föreslog att hela institutionen skulle avskaffas. 
Som skäl anfördes att fältskärsväsendet var byggt på föråldrade principer, att 
en försämring i utbildningen faktiskt inträtt och att några förbättringar inte 
heller kunde väntas. Det fanns heller ingen motsvarande organisation i oss 
närstående kulturländer.131 

På det andra allmänna svenska fältskärsmötet 13 augusti 1895 dryftades 
förslaget. Mötet enades om ett yttrande där det medgavs att förbättringar var 
nödvändiga, men att dessa lätt och billigt skulle kunna genomföras. Fält-
skärerna ansågs både nödvändiga och nyttiga och att det nu och framgent 
fanns behov av fältskärer i Sverige. Mötet protesterade således mot kommit-
téns förslag. 

Fältskärsutbildningen upphörde genom riksdagsbeslut den 5 juni 1896. 
Efter den 31 mars 1897 skulle inte längre någon fältskär kunna examineras. 
Även om det fortfarande fanns verksamma fältskärer i Sverige, var utbildning 
nu gemensam för medicinare och kirurger, alla var jämbördiga läkare. 

Ännu under de första decennierna av 1900-talet svarade fältskärerena för 
en stor det av vården vid olycksfall och hade ofta avtal med de stora industri-
erna på de orter de verkade. Kirurgklinikernas polikliniker och akutmottagn-
ingar tog dock så småningom helt över den verksamheten helt och hållet. 
Fältskärerna fick 1916 och 1922 utvidgade rättigheter att rekvirera giftiga 
preparat från apoteken och att injiciera lokalbedövningsmeder vid mindre in-
grepp. Ännu 1922 erbjöds de påbyggnadskurser, ledda bland annat av ki-
rurgerna Herbert Olivecrona och Jules Åkerman.132  

Några av de sista fältskärerna i Sverige 
Amelina Sterky – fältskär och examinator 
Amelina föddes 1842 och blev tidigt föräldralös. Efternamnet tog hon efter 
sin fostermor Katarina Augusta Sterky, som efter en skilsmässa flyttat från 
Stockholm till Uppsala. Sedan barndomen hade hon en dröm att bli läkare, 
men det var i hennes ungdom inte möjligt att läsa medicin för kvinnor. Ame-
lina började i stället deltaga i de samaritkurser som professor Carl Benedict 
Mesterton höll i Uppsala och deltog i arbetet på den kirurgiska polikliniken 

                                                 
131 SvD 24 januari 1895. 
132 Källén, Hilding: En gammal fältskärsstuga. Medicinhistorisk årsbok 1958 s. 1. 
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vid Akademiska sjukhuset. Hon gav också egna samaritkurser vid småsko-
leseminariet och vid Upsala högre elementarläroverk för flickor. 1889 tog hon 
med utmärkt heder fältskärsexamen och blev 1891–1893 kallad till att vara 
examinator vid fältskärsexamen sex gånger. Det var den första och enda kvin-
nan som fått detta hedersamma uppdrag. Hon anställdes som lärare i fält-
skärsyrket vid Fredrika Bremerförbundet i Stockholm. För den sjukvårdsun-
dervisning som skulle föregå de teoretiska studierna ställdes ett antal 
elevplatser till förfogande på Sabbatsbergs sjukhus. Senare fick eleverna 
tjänstgöra på den kirurgiska polikliniken vid Serafimerlasarettet och följa 
föreläsningarna på Karolinska institutet. I dessa kurser deltog många kvinnor. 
Höstterminen 1894 bestod kursen av sju kvinnor och en man.133 Un-
dervisningen upphörde emellertid i och med Kungl. Maj:ts beslut 5 juni 1896 
om avskaffande av fältskärsexamen. 

 
Figure 42. Amelina Sterky. Bild ur Idun 17 mars 1893. 

I Riksarkivets databas över befolkningen i Sverige 1910 anges Amelina vara 
före detta fältskär, hon arbetade således inte längre som sådan. Hon dog 24 
mars 1922 i Uppsala. Några minnesord i tidningarna över denna märkeskvinna 
har jag inte lyckats finna. 

Kerstin Hesselgren 
Kerstin Hesselgren föddes 1872 i Hofors där hennes far var läkare. Hon ville 
gärna själv bli läkare men ansågs för klen och genomgick därför i stället en 
kurs för sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan avlade 
hon fältskärsexamen 17 april 1895, men hon blev aldrig praktiserande fältskär. 
Efter att ha avlagt skolkökslärarinneexamen 1896 arbetade hon först några år 
som lärare, men blev 1912 Sveriges första kvinnliga yrkesinspektris. Hon blev 

                                                 
133 SvD 25 oktober 1894. 
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därigenom engagerad i kvinnors villkor och blev en av Sveriges första kvinn-
liga riksdagsledamöter. Hon representerade De frisinnade och senare Folkpar-
tiet i Riksdagen. Hon var också på 1930-talet svensk representant i Nationer-
nas förbund. Hon hedrades 1971, 50 år efter att kvinnlig rösträtt genomförts, 
med två frimärken, ett med valören 45 öre och ett på en krona. Hon är den 
enda svenska fältskär som kommit ut som frimärke. 

 
Figure 43. Kerstin Hesselgren. Frimärke i valören en krona 1971.  

Bild från Postmuseum. 

Carl Fredrik Sauer 
Carl Fredrik Sauer, som var född 1863, gick först i lära hos sin far, som också 
var fältskär. Redan vid 18 års ålder, den 16 mars 1881, förklarades han efter 
förhör att vara ”examinerad fältskärsämnessven”. Från maj till september 
1882 tjänstgjorde han vid ”Utvärtes avdelningen” vid Lunds lasarett och fick 
då öva sig i omläggningar och assistera vid större operationer. Enligt intyg av 
tillförordnade överläkaren Otto Lindfors visade han då ”synnerligen stor fall-
enhet för sitt yrke”. Ett annat intyg från prosektorn Adolf Nordenstedt vid 
anatomiska institutionen vittnar om att 

Fältskärsämnessvennen C.F. Sauer från Malmö har å härvarande dissektionssal 
preparerat upp halsens, bukens och extremiteternas muskler, extremiteternas 
vigtigare nerver samt extremiteternas, halsens och de vigtigare hufvudets blod-
kärl. Han har i sitt arbete å dissektionssalen visat stor teknisk skicklighet och 
vid upprepade förhör öfver dels nyssnämnda partier dels ock menniskans skel-
ett lagt i dagen goda kunskaper och utmärkt förmåga att beskrifva 
ifrågavarande ämnen. 
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Med stöd av dessa intyg ansökte Sauer om att bli examinerad fältskärsmästare. 
Efter att Kungl. Maj:t beviljat dispens eftersom han ännu inte var myndig ge-
nomgick Sauer förhöret 18 augusti 1883 och han erhöll sedan Kungliga me-
dicinalstyrelsens godkännande att utöva fältskärsyrket. 

Den närmaste tiden efter examen tjänstgjorde Sauer ett halvår hos över-
läkaren Anders Bergstrand vid Allmänna sjukhuset i Malmö. Han reste 
därefter till Berlin där han arbetade i tre månader på en tandklinik. 

När han kom tillbaka till Malmö öppnade han ”G.A. Sauers fältskärsstuga”. 
Firmanamnet hade han övertagit efter fadern. I yrkesregistret för Malmö står 
han antecknad som ”barberare och fältskär”. Anders Bergstrand anmälde 1886 
Sauer till polisen för dennes behandling av en 21-årig byggnadsarbetare, som 
den 26 maj fallit från en hög byggnadsställning och krossat huvudet. Innan 
patienten kom in till sjukhuset den 15 juni hade Sauer vårdat patienten. Vid 
undersökning fann Bergstrand ett delvis hopsytt sår i bakhuvudet. När su-
turerna togs bort fann man många benfragment i såret och rikligt med var 
trängde fram. Patienten avled den 24 juni, men hade möjligen kunnat räddas 
om han kommit in tidigare enligt Bergstrands uppfattning. 

Sauer fortsatte sedan sin verksamhet som fältskär ända till slutet av 1930-
talet och anses ha bedrivit en synnerligen hedrande verksamhet. Bland annat 
tog han hand om lindrigare olycksfall vid Statens järnvägar i Malmö under 43 
år, liksom vid Malmö yllefabrik. Under de första decennierna av 1900-talet 
minskade hans verksamhet. Själv uppgav Sauer att orsaken till detta var att 
sjukhusets kirurgiska poliklinik tog över allt flera av olycksfallen och att 
försäkringsbolagen började kräva läkarintyg vid olycksfall. Några liknade 
felbehandlingar som den han gjorde 1886 är inte kända.134 

En annan av de fältskärer som var verksamma ända till slutet av 1920-talet 
var Anders Silwer i Malmö. Han var född 1865 och avlade fältskärsexamen i 
Lund 1886. Den 29 december 1886 förklarades han av Kungliga medici-
nalstyrelsen ”för examinerad fältskärsmästare” och bedrev därefter en väl an-
sedd verksamhet i Malmö. Han avled 2 juni 1932. 

Otto Aspland – den siste fältskären? 
Otto föddes 1867 i Nederluleå församling med efternamnet Haavistomaa. Han 
och syskonen bytte sedan namn till Aspland. Haavisto betyder asplund och 
maa land: När han flyttade till Stockholm 1890 anges han i flyttningsbetyget 
vara skräddare. I Stockholm fick han anställning som extra vaktkonstapel på 
Långholmens fängelse, där han tjänstgjorde på sjukavdelningen i fem och ett 
halvt år. Enligt intyg av fängelseläkaren deltog han då i mindre operationer 
och vid omläggning av sår. Han hade också lärt sig sköta en elektrisk in-
duktionsapparat som han använde vid behandlingar av de sjuka. 

                                                 
134 Gröné, Otto: Fältskärsyrkets renässans och epilog i vårt land. I Malmö fornminnesfören-
ings årsskrift 1960 s. 21─51. 
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Figure 44. Otto Aspland 1885. Fotograf troligen Hanna Rutbäck. 

Enligt ett intyg utfärdat 8 juni 1896 av Kongl. Hof- och Slottsfältskären Char-
lotte Berggren hade Otto Aspland också deltagit i en kurs i massage och därvid 
visat synnerligen goda teoretiska och praktiska kunskaper. Charlotte Berggren 
avled 17 augusti samma år. I tidningen Idun beskrevs Berggren som särdeles 
skicklig och högt värderad i alla kretsar.135 I början av 1890-talet förekom ofta 
annonser om Charlotte Berggrens Reumatin, det tillförlitligaste specifika med-
let mot reumatism och all slags värk. 

Enligt intyg av Wilhelm Hultcrantz deltog Otto Aspland under våren 1897 
i en kurs i anatomi för fältskärer vid Karolinska institutet, där Hultcrantz då 
var prosektor, han blev senare professor i anatomi i Uppsala. 

Fältskärsutbildningen hade ju avskaffats den 5 juni 1896. Aspland ansökte 
emellertid hos Kungl. Maj:t att trots detta få avlägga fältskärsexamen. Han 
åberopade då de ovan nämnda intygen och hävdade med stöd av dessa att hans 
tjänstgöring på sjukavdelningen på Långholmen mycket väl motsvarade den 
                                                 
135 Idun 1896 nummer 34 s. 271. 
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tjänstgöringstid hos mästerfältskärer och vid kirurgiska avdelningar som ti-
digare krävdes. Han begäran remitterades av Ecklesiastikdepartementet till 
Medicinalstyrelsen, som tillstyrkte hans begäran. I konseljen den 11 juni 1897 
biföll Kungl. Maj:t ansökan och han godkändes sedan i fältskärsexamen.136 

Aspland utexaminerades 1898 och sägs vara den siste verksamme fält-
skären i Sverige. Han tjänstgjorde först i Norrköping. En en radiointerjvu i 
augusti 1948 berättade han att han en julafton i slutet av 1800-talet behandlade 
91 patienter.137 Fältskärerna hade ända in på 1920-talet jour dygnet runt och 
tog emot patienter som råkat ut för olycksfall. Sjukhusens polikliniker och 
akutmottagningar tog senare över den verksamheten. Aspland hade sedan 
fältskärstuga i Örebro i 25 år innan han kom till Eskilstuna där han var 
verksam och hade sin mottagning vid Fristadstorget. Aspland uppges ha tagit 
emot patienter där ända fram till sin död 1950. Hans efterlämnade papper från 
firman Asplands Sjukvårds- och Tekniska affär finns i Eskilstuna stadsmu-
seum.138 
 

                                                 
136 Riksarkivet. Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 11/6 1897 nr 26. 
137 Källén, Hilding: En gammal fältskärsstuga. Medicinhistorisk årsbok 1958 s. 1─20. 
138 Nationella arkivdatabasen Referenskod SE/D025/EM_131. 
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Sårläkare och benbrottsläkare 

Det var inte bara badare, barberare, bardskärare. fältskärer och läkare som 
konkurrerade om att ta hand om befolkningens sår och andra yttre skador. Se-
dan urminnes tider har det funnits kloka gubbar och gummor som ansetts sär-
skilt skickliga i sådant. Många var rena kvacksalvare och ”lappare” som de 
betecknades förr i tiden. Men det fanns också några som gått till eftervärlden 
med ett gott anseende för skicklighet i tider där det inte fanns så mycket annat 
att välja mellan. 

Sårläkarinnan Lovisa Åhrberg – Sveriges första ”kvinnliga läkare” 

En sådan var Lovisa Åhrberg, eller jungfru Åhrberg, som hon kallades. Hon 
föddes 17 maj 1801 i Uppsala. Fadern var vaktdrängen vid universitetet Erik 
Årberg och hans hustru Britta Maria Upgren. Både hennes mor och mormor 
ansågs läkekunniga och behandlade många människor med sår och andra ska-
dor. Lovisa lärde av dem och när hon sedan flyttade till Stockholm som piga 
började hon också själv behandla yttre kroppsskador. Hennes rykte spreds och 
snart kunde hon lämna sin pigtjänst och från år 1840 på heltid ägna sig åt att 
vara sårläkarinna. Verksamheten växte snabbt så att hon på en enda dag kunde 
ta emot över hundra patienter.139  

I början utgjordes mest hennes patienter av fattiga människor men med 
tiden anlitades hon också av människor från alla samhällsklasser. Hennes 
verksamhet betraktades med misstro av de ”riktiga” läkarna, men hennes 
erkännande kom när hon fick en medalj av kung Oscar I. I tidningen Folkets 
röst stod 12 maj 1852 följande notis: 

Kongl. Maj:t har funnit godt tilldela jungfru Lovisa Åhrberg en medalj i silfver 
af 12 storleken med omskrift 'För medborgerlig förtjenst' att i silfver bäras om 
halsen.140 

Jungfru Åhrberg anklagades vid flera tillfällen för kvacksalveri, men när de 
medicinska myndigheterna undersökte hennes verksamhet fann man att hon 

                                                 
139 Svenskt biografiskt handlexikon 1906 s. 768─769. 
140 Folkets Röst var en stockholmsbaserad halvveckotidning som utgavs av hovrättsnotarie 
Franz Sjöberg mellan åren 1849 och 1861. Tidningen var kontroversiell och väckte bland an-
nat uppseende genom sin hårda kritik mot de liberala strömningarna i landet, främst repre-
senterade av Aftonbladet. Franz Sjöberg var även känd som antisemitismens främsta språkrör 
i Sverige, och använde stundtals Folkets Röst som ett propagandaorgan riktat mot judar. 
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inte använt annat än naturliga och tillåtna medel. Den kungliga medaljen var 
också i allmänhetens ögon en slags legitimation av henne som läkare. Bland 
hennes patienter fanns både domprostar, adelsmän och även kända författare. 
Fredrika Bremer uttryckte 1856 sin beundran för Åhrberg i sin roman Hertha: 

Vare det mig tillåtet att här uttala ett ord av högaktning och erkännande för 
sårläkarinnan i Stockholm, jungfru Årberg, samt den önskan, att några av de 
förmögna, som stundom skicka sina vagnar för att avhämta den skickliga 
läkarinnan, ville, en eller annan gång, bevista de mottagningar, hon var dag ger 
åt Stockholms fattigaste befolkning, strömmande till henne genom öppna 
dörrar, med sina sår och skador; de skulle, såsom vi, intagas av beundran över 
det outtröttliga tålamod, det glada lynne, samt den frikostighet, med vilka hon 
ger sin tid, sin vård och sina salvor åt de tusende, som ingenting ha att ge henne 
igen utom ett tack, vilket stundom av de lågsinnade, förvandlas till otack. De 
skulle såsom vi känna önskan att förskaffa henne en bättre plats för sin 
välgörande verksamhet, än den hon nu har, snart sagt på gatan, och medel att 
utan alltför stor förlust fortsätta den, och de skulle kanhända, lyckligare än vi, 
kunna utföra vad de önska. 

Mot slutet av sitt liv blev jungfru Åhrberg blind och kunde inte fortsätta sin 
praktik. När hon dog 1881 beskrev en skribent i Blekingeposten 12 april 1881 
ett besök hos henne. Det ger en inblick i hennes behandlingsmetoder och cit-
eras därför. 

I hufvudstaden har, i dessa dagar, en gammal qvinna avlidit, som under flera 
år egde ett stort anseende. Det var läkarinnan 'Jungfru Åhrberg'. Ett minne af 
henne må här omtalas. 

Nyfiken att få se den märkvärdiga qvinnan, om hvilkens förmåga att bota 
yttre åkommor så många talade, infann jag mig en dag på 1850-talet, i sällskap 
med en kamrat, som hos henne funnit bot, i hennes mottagningsrum vid Lilla 
Vattugränd (nu Vattugatan). Det stod en grupp af människor ute på gatan, vän-
tande på inträde. Vi sluppo in och togo, på en vink af läkarinnan, som var just 
sysselsatt att undersöka en grof mjölnardrängs hand, plats på en simpel soffa. 
I det lilla rummet stodo i öfrigt flere personer, tyst väntande, att turen skulle 
komma till dem. 

Det var en medelstor, kraftigt bygd, medelålders qvinna. Hennes drägt var 
en ordentlig arbetareqvinnas, enkel och utan vank. Hållningen fast, blicken 
godhjärtad, men utan pjunk; dragen något grofva, men regelbundna. Ändtligen 
hade hon slutat med mjölnardrängen: 'Nu behöver du ej komma hit mer'. 
Drängen drog fram en sedel för att 'betala jungfrun för sitt besvär'. 

'Ja, visst skall du det göra'. 
Jungfru Åhrberg mottog sedeln − en femriksdalers − och fäste sin blick 

forskande på mannen: 
'Kan du betala så mycket du?' 
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Mannen svarade höfligt, att det kunde han nog och det ansåg han kuren vara 
värd. 

Jungfru Åhrberg tog upp sin portmonnä och gaf mannen två riksdaler 
tillbaka, yttrande något i den vägen som 'Nu är det bra, adjö med dig' och tack-
samt gick mjölnardrängen sin väg. 

Nu framträdde en annan. Det var ännu en skadad hand. Omslaget togs bort; 
en lapisstång fördes, med öfvad hand, in uti djupa fistelgångar, ett plåster lades 
på såret och handel omlindades åter: 'Kom igen om ... dagar'. 

Så gick det undan för undan. Ändtligen var mottagningen slutad. [...] 
'Men hvari ligger då, goda jungfru Åhrberg, hemligheten af eder konst?' 
Min konst? Se här. Jungfru Åhrberg tog lapisstången, upplyfte honom och 

sade: 'Det är skada, att våra läkare icke nog känna och iakttaga bruket af denna'. 
[...] 

Hon verkade länge i Sveriges hufvudstad, trots allt ogillande från läka-
reskråets sida − här funnos dock läkare som skattade henne ganska högt. Men 
så inträffade en händelse, som gaf henne djup sorg, och förmådde, åtminstone 
för en tid, att upphöra med sin praktik. 

En på sin tid ganska känd och framstående man, grefve Anton 
Gyldenstolpe, skar sig i handen med en rakknif. Han hade förut funnit bot för 
någon åkomma hos jungfru Åhrberg och ville nu inte veta af någon annan 
läkare än henne. Hon behandlade såret med sitt vanliga medel, men lärer ej ha 
märkt att en åder blifvit afskuren. Behandlingen misslyckades, i såret kom 
kallbrand och grefve Gyldenstolpe dog. 

I en lista över världens mest kända kvinnliga läkare kom jungfru Åhrberg som 
nummer 27. Det framgår dock inte vilka eller hur många som röstat och vilka 
urvalskriterier som använts.141 

Under hela sin långa verksamma tid tog jungfru Åhrberg emot endast en 
elev, som skulle lära upp sig i yrket. Det var ”Doktorinnan Henricsson”, som 
1865 sedan öppnade egen verksamhet efter att under några år ha varit anställd 
på Serafimerlasarettet. Hon uppgavs i rotemansregistret vara sjuksköterska, 
men någon sådan utbildning har inte kunnat verifieras.142 

Jungfru Åhrberg sades ha ett stort patientklientel bland fattiga människor 
och att hennes arvoden var mycket blygsamma, Rika patienter fick säkert 
betala mycket mera. Bouppteckningen efter henne visade en behållning av  

17 400 kronor. För den summan kunde man 1881 köpa lika mycket varor 
och tjänster som för 946 907 kronor år 2012 mätt med konsumentprisindex 
eller motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 16 347 595 kronor år 

                                                 
141 http://www.ranker.com/list/famous-female-doctor-of-medicines/reference 
142 Idun nummer 95, 29 november 1899 s. 4. 
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2012 mätt med löneindex för manlig industriarbetare. Hon var således mycket 
rik.143 

Kokärringen och Lundakvinnan − skånska benbrottsläkare 

I Skåne fanns en släkt där kvinnorna i sex generationer ägnat sig åt att hjälpa 
befolkningen vid sårskador, vrickningar och benbrott. I mitten av 1800-talet 
fanns två välkända benbrottsläkare där, modern Marna Nilsdotter i Lund och 
dottern Elna Hansson i Malmö. Marna kallades också ”Kokvinnan” och Elna 
”Lundakvinnan”.144 

Kokvinnan Marna Nilsdotter (1782–1859) 

Marna hade troligen ärvt sitt på den tiden allmänt bekanta tillnamn från sin 
mor, som också behandlade djur. Hon hade en stor praktik i Lund, vilket föran-
ledde provinsialläkaren i Lund att anmäla henne 1845 till Landshövdingeäm-
betet i Malmö för kvacksalveri. Hon försvarade sig med att hon endast ”till 
läkande behandlar sår och benbrott, ävensom att hon botar magplågor, likväl 
endast med yttre medel”. Landshövdingeämbetet vidtog den gången inte några 
disciplinära åtgärder utan krävde ett fylligare underlag för att kunna ta 
ställning. 

Den 21 juni 1846 sökte en dräng henne för ett benbrott han ådragit sig två 
dagar tidigare. Han hade först lagts in på Lunds lasarett, men skrivit ut sig på 
egen begäran. Den 27 juni avled han efter att sannolikt ha drabbats av sårfeber. 
Marna åtalades för att ha orsakat drängens död. Inför rätten uppgav hon att 
hon förbundit såret med ”Skindlar af papp samt lagt Hjernes plåster öfver såret 
och dessutom smort såret med en olja, hwars beståndsdelar hon påstår vara 
alldeles oskyldiga, men ville ej lemna vidare upplysningar”. Senare erkände 
hon att hon använt en så kallad ”sammanblandad olja”. Den kallades också 
”Kokvinnans olja”. Förmodligen är det samma blandning som senare kallades 
”Lundakvinnans olja” och som fanns att köpa på apotek ännu på 1960-talet. 

                                                 
143 Edvinsson, Rodney och Söderberg, Johan: A Consumer Price Index for Sweden 
1290─2008, Review of Income and Wealth, 2011 vol. 57 (2), s. 270─292. 
144 Wedin, Ingegerd: En benbrottsläkarsläkt. Kristianstad 1991. 
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Figure 45. Lundakvinnans olja. Region Skånes medicinhistoriska samlingar. 

Domstolen ansåg att hon i viss mån hade bidragit till drängens död och dömde 
henne till 50 riksdalers böter, däremot lämnades frågan om hon bedrivit 
kvacksalveri vidare till Konungens befallningshavare. Någon åtgärd från 
denne vidtogs emellertid inte. Hon fortsatte med sin verksamhet till 1855. 

Elna Hansson − Lundakvinnan (1814–1891) 

Elna var född 1814 och lärde sig läkekonsten av sin mor Marna. Vid 20 års 
ålder flyttade hon till Malmö, kanske för att inte konkurrera med sin mor. Det 
blev snabbt känt att Kokvinnans dotter flyttat från Lund och hon kallades av 
allmänheten ”Lundakvinnan”. De första 20 åren förlöpte utan större kontro-
verser med läkarna. Hon fick också förtroendet att behandla arbetarna vid 
Kockums Mekaniska Verkstad och flera andra fabriker. Elna öppnade till och 
med ett litet sjukhus med sju sängar i sin bostad. 

År 1855 kom emellertid en ny stadsläkare till Malmö, August Falck, som 
var besluten att stävja allt som han ansåg vara kvacksalveri. Han anmälde 
henne till åtal och hon dömdes att böta 50 daler. Detta gjorde att hon beslöt 
sig för att ansöka om tillstånd att behandla benbrott. Hon bifogade ett stort 
antal intyg från nöjda patienter och förklarade sig också beredd att underkasta 
sig förhör för att visa sin kompetens. Ansökan skickades till Kungl. Maj:t som 
vidarebefordrade den till Sundhetskollegium, som i sin tur skickade den till 
stadsläkaren i Malmö, alltså den August Falck som anmält henne. Denne sam-
lade ihop ytterligare bevis på Lundakvinnans farliga verksamhet och åtta av 
stadens tio läkare skrev under den skrivelsen. Lundakvinna själv bifogade i 
sin inlaga brev från 25 mycket nöjda patienter plus listor som stödde henne 
undertecknade av 111 personer, varav några tillhörde samhällets översta skikt. 
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Sundhetskollegiet tillstyrkte att Elna Hansson skulle få genomgå 
Badmästarexamen enligt författningen från 1807. Vid det första förhöret 13 
juli 1857 underkändes hon genast. Något protokoll fördes inte. Vid ett nytt 
försök 16 september samma år inför andre stadsläkaren i Stockholm och en 
badaremäster fördes däremot protokoll. Där står 

På framställd fråga förklarade Elna Hansson sig icke ega någon kunskap i 
Tyska eller Latinska språken, icke heller någon färdighet i rakning. 

Därefter anställdes förhör 
1. I sättet att tillreda bad och de olika slag deraf m m; 
2. I sättet att koppa, de derwid brukliga instrumenter och de ställen å 

kroppen, det koppning wanligen werkställes; 
3. I åderlåtnings werkställande; 
4. Blodiglars sättande; 
5. Spanska flugors applicerande; 
6. Clistirers applicerande och de olika slag af dessa; 
7. Sätten att stilla förblödning; 
8. Skenbart dödas behandling; 
9. Behandlingen av benbrott och förbanden derwid; 
10. Sårs behandling; 
11. Luxationers behandling; 
12. Fontanellers sättande och skötsel. 
Genom de svar hon afgav på de serskilda frågor, som i ofwannämnde äm-

nen framställdes, wisade hon sig icke ega kännedom i de serskilda badens till-
redning, icke heller i de olika Clistirers tillredning och beståndsdelar; i öfriga 
stycken egde hon någorlunda förswarliga insigter, dock högst hwad af en Ba-
dare Ämnesswen fordras. 

Vid den följande överläggningen, i vilket generaldirektören och fyra medici-
nalråd från Sundhetskollegiet deltog, ville ett par medlemmar godkänna att 
Elna skulle få utöva badareyrket med undantag för de områden där hon visat 
bristande kunskaper. Majoriteten underkände henne dock. 

Examinatorerna hade tydligen inte följt den senaste utvecklingen i fråga 
om koppning och åderlåtning. Den polsk – österrikiske läkaren Joseph Diethl 
visade i sin skrift Der Aderlass in der Lungenentzündung, som utkom 1849, 
att de patienter med lunginflammation, som inte tappats på blod hade betydligt 
bättre överlevnad än de åderlåtna. Metodens popularitet avtog därefter snabbt 
bland läkarna, men levde kvar bland kloka gummor ända till slutet av 1800-
talet. 

Elna försökte en tredje gång att bli godkänd i badarmästareexamen. I proto-
kollet från den 7 juni 1857 framgår att hon skulle svara på ett stort antal frågor. 
Hon svarade otillfredsställande på frågan hur man stoppar en 
pulsåderblödning, om hur man sätter ett lavemang och hur man behandlar en 
drunknad. Hon svarade inte alls på frågan hur man behandlar en person som 
blivit medvetslös av brännvinsrus. Hur luxationer behandlades var hon osäker 
på och en hanknål sade hon sig aldrig ha sett. Även denna gång var bedömarna 



 157

oeniga, men majoriteten ansåg att hon inte kunde godkännas. Hon gav därefter 
upp planerna på att avlägga examen till vidare. 

Den 6 oktober 1857 hölls en diskussion i Stockholm vid Svenska Läka-
resällskapets högtidsdag om kvacksalveri. Utgångspunkten var ett föredrag av 
professor Fredrik August Cederschjöld. I diskussionen yttrade sig doktor Au-
gust Falck om förhållandena i Malmö och nämnde Lundakvinnan: 

Hon sysselsätter sig väl egentligen med kurerandet af yttre åkommor, men ledd 
uteslutande af vinningslystnad och öfvermodig sjelfklokhet, skyggar hon ej för 
något, utan åtager sig, då så påfordras, äfven behandling af invertes sjukdomar, 
dervid hon, som jag ofta haft tillfälle se, anstiftar mycket ondt. Hennes manér 
lärer vara särdeles insinuant och egnat att ingifva tillit, men hennes methoder, 
sit venia verbo [ursäkta uttrycket], äro qvacksalvarens vanliga och kunna ej 
vinna sakkunniges förtroende. Bristande insigt ersätter hon med charlataneri 
och förklarar obetydliga distorsioner och kontusioner för luxationer eller frac-
turer, ty ju gravare diagnos och prognos desto lengre kan hon behålla patien-
terne under vård och desto mera förtjenar hon. [...] 

Jag kan ej tillerkänna qvacksalveriet förtjensten af att göra den ringaste 
nytta, ty att en god natur, oaktat qvacksalvarens bemödande i motsatt riktning, 
ofta åstadkommer helsa och läkning, måtte ej kunna räknas qvacksalveriet till 
förtjenst, men att det deremot anstiftar ohjelplig skada, det får offren för sin 
vantro ofta nog erfara. [...] 

Jungfru Kihlberg, öfver 60 år gammal, föll omkull och skadade vänstra 
höften. Hon tillkallade genast den s.k. Lundaqvinnan, hvilken förklarade 
höften vara ur led, hvarföre hon företog våldsamma repositionsförsök, och då 
hon ansåg dessa lyckade, insmorde oljor och anlade bindor om höft och lår, 
hvarmed fortsattes 4 månader. [...] 

Patienten hade fortfarande våldsamma smärtor och rådfrågade slutligen 
mig. Jag fann patienten försedd med fractura colli femoris sinistri med 
förskjutna brottändar; men skadan var nu 4 månader gammal och intet var att 
göra. 

Det är förunderligt att hennes marterande 'methoder' och ofta dåliga re-
sultater ej afskräcka allmänheten, men vantrons makt är stor! och då hon någon 
gång lyckas att, efter mångdubbelt behöflig tid och mångahanda lidanden och 
uppoffringar från den sjukes sida, få en patient hjelpligt återställd, förstår hon 
likaväl att låta utbasera sitt lof, som hon är fiffig att bringa till tystnad sådana, 
hvilka stympade och för lifstid mer eller mindre skadade, fått röna de sorgliga 
följderna af sin ömkliga lättrogenhet.145 

Lundakvinnan var emellertid uppskattad av de arbetare som fick vård av 
henne. Med de nya regler som infördes ,som innebar att ersättning för vård 

                                                 
145 Cederschjöld, Fredrik August: Om Läkekonst och Qvacksalveri. Stockholm 1857 s. 
21─25. 
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endast betalades ut om man kunde visa kvitto på utgifterna från ett sjukhus 
eller läkare, vägrade försäkringsbolagen att erkänna räkningar från henne. 
Flera arbetsgivare, bland andra Lomma tegelbruk, hotade emellertid att säga 
upp avtalet med försäkringsbolagen om de inte accepterade hennes räkningar. 
Försäkringsbolagen gav då med sig, vilket tidningarna beskrev som att ”Lun-
dakvinnan” blivit erkänd som läkare.146 

År 1875 väcktes ånyo åtal emot Elna för att hon behandlat en tvåårig gosse, 
som enligt stadsläkaren i Malmö istället borde ha behandlats på lasarettet i 
Lund. Hon fälldes av rådhusrätten för att under de senaste två åren botat 
benbrott och andra yttre skador, men frikändes av hovrätten, dit hon över-
klagat. Åtalet mot henne gjorde att hon på nytt försökte få sin läkeverksamhet 
legitimerad. Till den nya ansökan till Kungl. Maj:t fogade hon fem petitioner 
och namnlistor innehållande 5 105 underskrifter, men även denna gång 
avslogs hennes ansökan. 

 
Figure 46. Lundakvinnan Elna Hansson. Xylografi ur Idun 1891 nummer 4. 

När Lundakvinnan dog 1891 skrev tidningarna om den i vida kretsar kända 
och anlitade läkekvinnan som behandlat en mängd patienter för yttre åkom-
mor. Det angavs felaktigt att hon avlagt fältskärsexamen i Stockholm och att 
hon var lagligt berättigad att utöva sitt yrke.  

Bouppteckningen visade en behållning på 29 057 kronor. För den summan 
1891 kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som för 1 818 000 kronor 

                                                 
146 Tidningen Norra Skåne 31 juli 1888. 
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år 2017 mätt med konsumentprisindex eller motsvarade betalning för lika lång 
arbetstid som 27 488 432 kronor år 2017 mätt med löneindex för manlig in-
dustriarbetare.147 

Johanna Maria Andersson − Lundakvinnans dotter (1835–1907) 

Dottern Johanna Maria lärdes upp av sin mor i läkekonsten, men blev inte lika 
känd som hon. För att undvika att bli anmäld för kvacksalveri begav hon sig 
till Stockholm för att avlägga fältskärsexamen. Dottern Hedda har berättat för 
kyrkoherden Hagbard Isberg vad som då hände. 

En dag uppsöktes hennes mor i sin bostad i Stockholm av en herre, som sade 
sig ha blivit ombedd att anhålla, att hon måtte med honom företa en resa ett 
stycke bort från staden för att bistå en herre, som hade skadat sitt ben och var 
i behov av hennes hjälp. Hon gjorde invändningar, men då den främmande 
herren var enträgen följde hon med honom. Framkommen fördes hon in i ett 
rum till mannen med benskadan. Han sköttes av en sjuksköterska. Hon fick 
veta att två läkare varit där. De hade hållit före att någon anledning till oro inte 
förelåg. Värken berodde på det slag han erhållit, då han fallit i skogen. Smärtan 
skulle snart lägga sig. Men med varje dag hade den i stället tilltagit. Benet hade 
svullnat betydligt, något som hon själv ju var i tillfälle att se. Han hade hört 
talas om hennes skicklighet och fått veta, att hon just uppehöll sig i Stockholm. 
Hon undersökte benet och förklarade, att smalbenet var brutet. Hon fogade 
samman brottytorna, spjälade benet, lade om det m.m. Efter någon dag häm-
tades hon åter, såg till benskadan och fann allt gott. Han kunde med iakttagande 
av försiktighet återvända till sitt hem i staden, 

Mannen, som fått veta att hon genomgick fältskärskursen och varför, tack-
ade henne med orden: 'Du har inte fått veta vem jag är, nu må du veta det. Jag 
är Carl XV och jag tackar dig. Det blev du som hjälpte mig. Du är inte i behov 
av att genomgå någon fältskärskurs. Du kan avbryta den. Och jag skall ordna, 
så att du får ett certifikat, som ger dig rätt att sköta din praktik. 

Lundakvinnan, Johanna Maria Andersson, avbröt kursen, reste hem och 
fick ett certifikat med stort sigill och Kungens namn. Hedda Andersson förva-
rade det.148 

Det finns inga andra uppgifter som stöder Hedda Anderssons och Hagbard 
Isbergs berättelse, men den kan naturligtvis vara sann. Vid Heddas död 1950 
slängdes en stor säck med brev och andra dokument, där fanns kanske Carl 
XV:s certifikat. 

Även Johanna Maria Andersson blev mycket rik. Vid sin död 1907 hade 
hon enligt bouppteckningen 36 514 kronor för vilket man då kunde köpa lika 

                                                 
147 Edvinsson, Rodney och Söderberg, Johan: A Consumer Price Index for Sweden 
1290─2008, Review of Income and Wealth, 2011 vol. 57 (2), s. 270─292. 
148 Isberg, Hagbard: Ännu en gång skulle jag vilja ... Malmö 1957 s. 54─55. 
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mycket varor och tjänster som för 1 983 930 kronor år 2017 mätt med kon-
sumentprisindex eller motsvarade betalning för lika lång arbetstid som för 21 
171 446 kronor mätt med löneindex för manlig industriarbetare. 

Dottern Hedda Andersson fick studera medicin och blev 1892 Sveriges an-
dra kvinnliga läkare. Enligt medicinska fakulteten i Lund togs hon emot med 
ett hälsningsgille av sina manliga studiekamrater och som tack bjöd hon alla 
de yngre medicinarna på bal och supé i Malmö på Stadt Hamburg.149 

Hon blev sedan privatpraktiserande läkare, först i Stockholm och sedan i 
Rottne, utanför Växjö. Lunds kommun har hedrat hennes minne genom att 
sätta upp en skylt på huset i Lund där hon bodde sina sista år. Det finns också 
en Hedda Anderssonprofessur avsedd för kvinnliga forskare vid Lunds uni-
versitet. 

                                                 
149 www.med.lu.se/om_fakulteten/fakultetens_historia/ hedda_andersson. 
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Slutord 

Det finns väl ingen nuförtiden som inte anser att kirurgerna är fullvärdiga och 
respekterade ledamöter av läkarkåren. Så har det emellertid inte alltid varit. 
Under antiken skötte den tidens läkare både yttre och inre sjukdomar, sår, 
benbrott och andra skador, men under århundradena därefter började physici, 
de invärtes läkarna, allt mer betrakta kirurgi som en ovärdig syssla för dem. 
Detta förstärktes vid två viktiga kyrkomöten, i Tours 1163 och vid fjärde late-
rankonciliet 1215. Då förbjöds präster, munkar och nunnor att befatta sig med 
sådan kirurgi som innebar bränning och skärande. Enligt canonisk lag blev 
den som orsakade någon människas död för alltid utesluten från prästerliga 
ämbeten, även om döden var en olycklig följd av en operation. 

Barberarna, som tidigare ansat munkarnas tonsurer och skägg, fick i stället 
ta över även den kirurgi, som då kunde bedrivas trots avsaknad av smärtlind-
ring. Under senmedeltiden organiserade sig barberarna, liksom alla andra 
hantverkare, i skrån. Även badarna bildade skrån och ägnade sig också åt 
koppning, åderlåtning och den mindre kirurgin. Skråväsendets priniciper med 
lärlingar, gesäller och mästare, kom att ha negativa effekter på kirurgernas 
strävan att vara jämbördiga med medicinarna eller som de också kallades, 
physici. 

Viktiga årtal i kirurgernas historia är 1571, då de fick Johan III:s privi-
legiebrev som skrå, bardskärarämbetet, och 1685, då de organiserade sig i den 
Kirurgiska societeten. Några år tidigare hade Collegium medicorum och dess 
efterföljare Collegium medicum fått kunglig bekräftelse på att dess 
medlemmar, physici, skulle ha överinseende över alla läkare, bardskärare, 
fältskärer, barnmorskor och apotekare i hela landet. Den Kirurgiska societeten 
fick rätt att examinera den som ville ägna sig åt kirurgi, men alltid med en 
ledamot av Collegium medicum närvarande. 

Bardskärarna, eller som de allt mer började benämnas fältskärerna eller ki-
rurgerna, försökte på allt sätt slippa den ovälkomna överhögheten under de 
närmaste 100 åren. Andra hälften av 1700-talet präglades av ständigt åter-
kommande revirstrider mellan de två korporationerna. Striderna kan ses som 
steg i en professionaliseringsprocess med målet att kirurgerna skulle blir en 
självständig yrkeskår.150 

                                                 
150 Himmelman, Lars: Från barberare till chirurgie magister − steg på vägen mot en läkarpro-
fession. Svensk medicinhistorisk tidskrift 2007 s. 69─87. 
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När Serafimerlasarettet öppnade 1752 tillsattes en fältskär, Olof af Acrel 
och en medicinare, Abraham Bäck, som överläkare i kirurgi respektive 
medicin. Året efter kom ett kungligt beslut om att ingen skulle kunna ut-
nämnas till provinsialläkare eller annan offentlig läkartjänst i armén eller flot-
tan, som inte hade tjänstgjort en viss tid vid lasarettet och skaffat sig erfarenhet 
av kirurgi. Det gjorde att även många medicinare skaffade sig kirurgutbildning 
och sedan även blev praktiserande kirurger. 

Sveriges krig emot Ryssland 1788–1790 visade hur oerhört dåligt landet var 
försöjt med läkare, speciellt kirurger. Åtgärder vidtogs för att genom snabb-
utbildning skaffa fram nödtorftigt utbildade ynglingar, som skickades ut i kriget. 
Dödligheten var emellertid skrämmande stor, både bland soldaterna och även 
bland de unga kirurgerna. 

Många ledande läkare och kirurger insåg att något måste göras. Efter långa 
diskussioner beslöt därför Kungl. Maj:t att den Kirurgiska societeten skulle 
avvecklas och uppgå i Collegium medicum, som blev en överordnad myn-
dighet över all sjukvård i landet. Collegium övergick senare i Sundhetskolle-
giet och så småningom Medicinalstyrelsen och till sist Socialstyrelsen. 

Det nya kriget mot Ryssland 1808 visade att situtationen inte blivit bättre 
under de 20 år som gått sedan det förra kriget. Den så kallade fältsjukan 
skördade mångdubbelt flera offer än striderna på slagfältet. För att komma till 
rätta med missförhållanden grundades Institutet för fältskärers danande 1810, 
det som blev Karolinska institutet. Utbildningen ledde till Chirurgie magister-
examen. Denna utbildning var även nödvändig om man skulle bli provin-
sialläkare. Chirurgie magisterexamen fanns kvar till 1861, då Karolinska in-
stitutet och de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund fick rättighet att 
ge kirurger och läkare samma grundutbildning.  

Badareämbetet erkändes som ett särskilt skrå 1657 på grund av sina förtjäns-
ter vid behandling av pesten samma år. Badarna drev badhus men hade även rätt 
att utföra enklare kirurgiska ingrepp och behandlingar. Efter kungörelsen Ord-
ning för Fältskärsyrkets utöfning 1861 examinerades inga flera badarmästare, 
men de gamla mästarna fick fortsätta sin verksamhet så länge de levde. 

Den flera hundra år gamla, skråmässiga hantverksliknande fältskärutbild-
ningen framstod mot slutet av 1800-talet som allt mer otidsenlig och avskaf-
fades 1897. Därmed var cirkeln sluten. Liksom under antiken var kirurger och 
andra läkare likställda och hade samma grundutbildning, nu vilande på en vet-
enskaplig bas. 
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Tack 

När jag började skriva på denna bok hade jag tänkt att Henry Johansson, god 
vän och professor emeritus i endokrinologisk kirurgi skulle få läsa mitt manus 
innan jag skulle våga publicera det. Henrys uppmuntrande personlighet och 
gedigna kunskaper i medicinens historia har varit en inspirationskälla för mig. 
Tyvärr avled han innan jag hunnit visa honom mitt manus. Ett varmt tack 
måste därför riktas till professor emeritus i kirurgi vid Karolinska institutet 
Torgny Svenberg, som fått ersätta Henry. Torgny har läst mitt manus och 
kommit med värdefulla synpunkter, vilket känns tryggt för en författare som 
vill skildra skeenden utanför sitt eget kompetensområde. 

Professor Torsten Gordh har givit värdefull information om smärtlindring 
i äldre tider. 

Personalen på universitetsbiblioteket i Uppsala har varit oerhört hjälpsam 
och skaffat fram de mest skilda referensböcker och skrifter jag har behövt, 
liksom alla bilder ur Wallersamlingen som illustrerar boken. Särskilt vill jag 
tacka Göran Wallby, som hjälpt mig så att den fått ett tilltalande grafiskt 
utseende. 

Chefen för Uppsala medicinhistoriska museum Urban Josefsson och min 
hustru Inez Lindberg har läst manuskriptet och rätta många fel. De som åter-
står är mitt eget ansvar, men jag har givit upp tanken om att ge ut en bok helt 
utan fel. 

Ett tack riktas till Anders Grönwalls stiftelse för medicinhistorisk forskning 
och till Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning vid 
Karolinska institutet som generöst har givit bidrag till tryckkostnaderna. 
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