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Abstract 

This paper deals with the development of the trade surgery in Sweden, mainly in Stockholm, 

from the 16th century until training for surgeons was incorporated in the university education 

for physicians in 1861. Surgeons long claimed to be able to continue their practice, not only 

with injuries and external illness, but also with internal illness. Surgeons were organized in 

guilds as craftsmen. For many years, when Sweden was a Great Power, there was a great 

demand for surgeons for active service in the wars, often going on for long periods. But soon 

surgeons lost the rights to deal with internal illness after struggle with the organization of 

university educated physicians. Physicians considered surgeons to be uncultured and ill-bred. 

However, at the end of the 18th century these two groups came together in the same 

organization, the one of the university educated. Until 1861 the surgeons kept much of their 

old education.  

In the first half of the 19th century the discovery of narcosis and antiseptic revolutionized 

surgery. Now it became possible for surgeons to treat both external and internal illness. Their 

social position increased radically. The 19th century has been called “the century of surgery”. 

In addition, the paper also deals with the causes of this transformation based on the 

documents used, however without being able to establish one cause as the inevitable one. 
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Inledning 

Ingen anser nuförtiden att en kirurg normalt sett är en sämre läkare än en medicinare. Den 

akademiska utbildningen är ju densamma och först i och med den s.k. specialistutbildningen 

skiljer sig utbildningarna åt. 

För flera hundra år sedan, däremot ansågs de då hantverksutbildade kirurgerna, i synnerhet av 

akademiskt utbildade medicinare, vara obildade och okunniga. Mellan de två grupperna 

kirurger och medicinare ”var ett stort svalg befästat”.1  

Ytterst få hantverk har genom århundraden blivit akademiska yrken, yrken med krav på 

universitetsutbildning. Ett av dem var kirurgernas. Kirurgiska uppgifter sysselsatte helt eller 

delvis bardskärare, barberare, fältskärer och kirurger, titlarna blev många på dem som 

sysselsatte sig med kirurgiska uppgifter. 

Diverse stridigheter uppstod mellan de hantverksutbildade kirurgerna och de 

universitetsutbildade medicinarna och efter cirka två hundra år kom de två gruppernas 

utbildningar slutligen att sammanföras i Sverige inom universitetens medicinska fakulteter 

1861. 

Mången ser kirurgins omvandling till akademiskt område, med anknytning till medicin, som 

en professionalisering av kirurgernas gamla hantverk. Man tänker sig att kirurgin under denna 

tid så småningom närmat sig medicinarnas vetenskapliga inställning. Frågan om vilka direkta 

orsaker som ledde till denna ”förvandling” tycks vara outredd. 

Tre förkortningar används i texten (i noter), SAOB, Svenska Akademins ordbok, SBL, 

Svenskt biografiskt lexikon och BiSOS, Bidrag till Sveriges Officiella Statistik. 

 

Syfte 

På följande sidor tänker jag redogöra för hur förhållanden för kirurger i Sverige utvecklades 

under några århundraden, med början under 1500-talet, och hur de två yrkesinriktningarna, 

                                                 
1 Hult, O. T., ”Om hälso- och sjukvård under Karl XII:s rysk-polska fälttåg”, i Lychnos, 1938, Uppsala: 
Almqvist & Wiksell, 1938, s 98 
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kirurger och medicinare, hamnade i stridigheter med varandra. Senare ”enades” de för att mot 

slutet av 1800-talet komma att inordnas i samma akademiska utbildning.  

Att kirurgin som arbetsområde efter mycket lång tid blir en profession är uppenbart när man 

med profession menar ett yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, 

oftast en universitetsutbildning. Om man kan säga att en professionaliseringsprocess pågick 

för kirurger under dessa århundraden ska belysas på kommande sidor.  

Med professionalisering menar man vanligen en process som leder till att en yrkesgrupp 

tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession. Till de 

klassiska ”statusprofessionerna” räknas yrken inom medicin, juridik och teologi. Dessa tre 

områden förekom också som ”högre” fakulteter vid de tidiga universiteten.  

Även om professionalisering huvudsakligen avsett den ökade arbetsdelning och specialisering 

som följde på industrialismen och som ledde till att en mängd nya professioner och en allmän 

strävan mot professionalisering uppstod, kan det kanske uppfattas som något otidsenligt att 

tillämpa begreppet professionalisering på utvecklingen av kirurgisk verksamhet i Sverige 

under 200 år fram till 1800-talets mitt. Avsikten blir på följande sidor att försöka, något 

förenklat, tillämpa några av de begrepp som använts i samband med professionalisering på 

utvecklingen av kirurgisk verksamhet under dessa århundraden. Med hänvisning till Inga 

Hellbergs Professionalisering och modernisering används begreppen stängning, 

institutionaliserad kunskap och anspråk på diskretion2 i arbetslivet. 

Med stängning menar Hellberg avgränsning mot andra yrken. Genom stängning avgränsar 

man det område där den egna professionen har starkast inflytande. Avgränsningen mot 

grupper med lägre status är viktig. Syftet med stängningen är också att utvidga sitt eget 

yrkesområde, framför allt mot verksamheter med högre status. 

Med institutionaliserad kunskap menas att professioner använder kunskapsområdet för att 

bestämma vem som inordnas i professionen. Man vill också ha kontroll över kunskapen 

genom att kunskapen bara är möjlig att tillgodogöra sig på mer eller mindre slutna 

institutioner, som professionen själv kontrollerar. Ibland är kunskapen också en förutsättning 

för licens eller legitimation att utöva visst yrke. 

                                                 
2 Hellberg använder diskretion i betydelsen ”(ngns) fria afgörande l. fria omdöme l. fria skön”, SAOB. 
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Med anspråk på diskretion menas anspråk på självbestämmande i yrket. Den som arbetar i en 

profession vill därför besluta och agera utan annan styrning än det egna omdömet. Den som 

inte tillhör professionen förväntas underordna sig professionen.3 

Som kommer att framgå fanns länge inget egentligt överförande från den ”vetenskapliga” 

medicinen (inre skador och sjukdomar) till den ”praktiska” kirurgin (yttre skador och 

sjukdomar), även om det fanns gemensamma kunskapsområden, t.ex. anatomin. Men 

områdena är tvärt om under århundraden nästan helt åtskilda och involverade i strider om 

kompetensområden mellan varandra. 

Kirurgernas relationer till medicinarna kom att få stor betydelse för hur kirurgernas 

förhållanden utvecklas, varför jag också kommer att behandla vissa förhållanden som gällde 

för medicinarna.  

Den följande beskrivning av omvandlingen av kirurgernas positioner i sjukvården i samhället 

kommer att begränsas sig till svenska förhållanden, främst vad som tilldrog sig i huvudstaden 

från 1500-talet fram till mitten av 1800-talet och till ad som i modern tid kallas öppen vård. 

 

Avsikten är att, att utifrån beskrivningen av händelseförloppet, föröka tolka utvecklingen ur 

ett professionaliseringsperspektiv, försöka belysa i vilken utsträckning tidens medicinska 

”vetenskap” påverkade utvecklingen för kirurger och försöka ange vad som orsakade den 

slutliga sammanfogningen av kirurgers och medicinares utbildningar och slutligen försöka 

utröna orsaker till kirurgutbildnings ”omvandlingen”, att utbildning i kirurgi kom att 

inlemmas i läkarutbildningen från 1861.  

Några viktiga begränsningar: Det är förhållandena i Sverige och Stockholm som behandlas 

och framförallt inom vad som nuförtiden kallas öppne vård. Det har heller inte varit möjligt 

att relatera utvecklingen till de samhällsförändringar som skedde under samma tid.  

 

 

 

                                                 
3 Hellberg, Inga, Professionalisering och modernisering: en studie av nordiska akademiker i offentlig tjänst, 
Stockholm: Brevskolan, 1991, passim 
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Forskningsläge 

Medicinhistoria har länge behandlat främst banbrytande upptäckter, hjältemodiga pionjärers 

insatser inom olika områden, enskilda läkares eller andra vetenskapares upptäckter och bidrag 

till medicinens och läkekonstens utveckling. Tidiga läroböcker i medicin har ofta också 

ansetts betydelsefulla i den medicinhistoriska litteraturen. Överhuvudtaget krävs i allmänhet 

att skrifter producerats för att vederbörandes insatser skall bli ihågkomna.  

Den traditionella medicinhistorien har ofta intagit läkarnas och läkarvetenskapens perspektiv. 

Läkarna var de självskrivna hjältarna. Många tidiga medicinhistoriska författare var och är 

också själva läkare något som sannolikt också påverkat den bild av utvecklingen de ger. Viss 

”idolisering” av berömda läkare framträder. 

Först på senare tid har medicinhistoriker behandlat medicinens, hälsoarbetets och vårdens 

historia i mera brett upplagda studier, inordnade i sociala och kulturella sammanhang.  

När det gäller kirurgins historia är läget detsamma som för medicinhistoria i allmänhet, 

huvudsakligen avhandlas även här de berömda pionjärernas insatser. Oftast är det då fråga om 

universitetsutbildade läkares insatser, läkare som utöver sin akademiska utbildning också 

skaffat sig kirurgisk utbildning. Mera sällan behandlas insatser av hantverkare som bara haft 

sin kirurgikompetens. Anledningen till att kirurger-hantverkare omtalas så sporadiskt kan vara 

att det sällan utgavs några skrifter om deras bedrifter. De källor som finns, utöver materiella 

lämningar, är de förordningar, reglementen, kungliga brev o dyl som reglerade både vad en 

yrkeskategori fick syssla med och yrkesorganisationers rättigheter. 

Någon svensk officiell statistik över t.ex. antal kirurger tycks inte finnas för dessa tider. Den 

officiella svenska statistiken, BiSOS, Hälso- och sjukvård, börjar först 18614 och i samma 

veva kommer kirurgi att ingå som en del av läkarutbildningen. 

Tillgängligt material utgörs därför huvudsakligen av beskrivningar av händelseförloppet, 

beskrivningar av vad dåtidens kirurger hade för uppgifter och utbildningar. Material som 

belyser äldre kirurgers arbete och arbetsförhållanden i det ”civila” samhället är förhållandevist 

sparsamt förekommande. Däremot är det vanligare med material som avser kirurgers arbete i 

samband med krigsoperationer. Tämligen omfattande uppgifter finns om kirurgernas 

organisation, deras skråväsende och senare organisation. För att kunna göra jämförelser 

                                                 
4 Första årgången av ”BiSOS Hälso- och sjukvården” innehåller också en översikt av årsberättelserna för åren 
1851-1860, som dock inte innehåller uppgifter om kirurger, förutom en ”provinsialkirurg” i Stockholms län, 
1851. 
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mellan kirurger och akademiskt utbildade läkare krävs också viss genomlysning av de senares 

arbetsuppgifter, utbildning och organisation. Bättre tillgång på material uppstår från 1600-

talet då det svenska medicinalväsendet organiseras varför uppsatsen koncentreras till 1600- 

och 1700-talen och första halvan av 1800-talet. 

Medicinhistoriska översiktsverk som behandlar den svenska medicinens utveckling är 

fåtaliga. De svenska översiktsverk som finns behandlar kirurgin bara delvis, i synnerhet för de 

tider undersökningen omfattar. Hjelts Svenska och finska medicinalverkets historia 1663–

1812 (tre delar från 1891-1893) kan betraktas som en ingående genomgång av 

händelseförloppet för den i rubriken angivna tiden. Hjelt citerar långa stycken ur reglementen, 

förordningar och liknande dokument och hans inställning i de konflikter som uppstår mellan 

kirurger och medicinare synes ofta vara neutral, även om sympati för medicinarna skiner 

igenom ibland.5 Rolf Å Gustafsson aner att tyngdpunkten hos Hjelt ligger på den formella 

utvecklingen med dokumentaiton på relativt hög nivå.6   Medicinalväsendet i Sverige 1813 - 

1962, under redaktion av Wolfram Kock (1963), behandlar enbart svenska förhållanden och 

får ses som en förlängning av Hjelts. Robin Fåhræus Läkekonstens historia – En översikt 

(1944 - 1950) behandlar medicinhistoria i allmänhet men med inslag om svenska 

förhållanden. Detta gäller också för en ny översikt på svenska, Nils Uddenbergs Lidande & 

läkedom I & II från 2015. Mera idéhistoriskt inriktade är Lindroths Svensk lärdomshistoria 

(tre delar), Nilssons & Petersons Medicinens idéhistoria och Qvarsells Vårdens idéhistoria. 

Gustafssons Traditionernas ok. Den svenska hälso- och sjukvårdens organisering i 

historiesociologiskt perspektiv undersöker slutenvårdens framväxt i Sverige och dess 

historiska rötter, som innefattar utvecklingen för både kirurger och medicinare för den tid som 

behandlas i denna uppsats. 

Den ringa litteratur som direkt behandlar kirurgins historia för svenska förhållanden, t.ex. 

Haegers Kirurgins historia, som behandlar kirurgins historia i allmänhet med inslag om den 

svenska kirurgin och Kocks Svensk kirurgi – historisk rapsodi, är båda populärvetenskapliga 

till sin karaktär och därför inte försedda med not-apparat, varför man inte vet var författarna 

hämtat sina uppgifter. Vid jämförelse med annan litteratur tycks dock sakuppgifterna stämma 

                                                 
5 På t.ex. s 289 i del 1 anser Hjelt att ett förslag från kirurgerna skulle ha hämmat läkekonstens utveckling i 
Sverige och ”förnedrat den till en yrkesmässig rutin”. Hjelt, O.E.A., Svenska och finska medicinalverkets 
historia 1663-1812. I-III, Helsingfors, 1891 – 1893. 
6 Gustafsson, Rolf Å, Traditionens ok. Den svenska hälso- och sjukvårdens organiwering i historie-sociologiskt 
perspektiv, Solna: Esselte, 1987, s 47f 
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väl överens. Av ovan angivna texter får man uppfattningen att texterna inte är oberoende av 

varandra. Det ligger nära tillhands att uppfatta dessa texter som beroende av Hjelt. 

2016 utkom Erik Peterssons Sårade soldater, som dock bara mera begränsat behandlar 

kirurger i krigssammanhang och 2017 utkom Bo S. Lindbergs Kirurgernas historia, som 

behandlar de svenska - och invandrade – kirurgers verksamhet från 1500-talet fram till 1800-

talets slut.  

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift behandlar också huvudsakligen framstående läkares 

insatser. Lychnos7 årsböcker innehåller artiklar om och recensioner av litteratur som 

behandlar den svenska kirurgin historia. 

Skildringen av kirurger vid svenska gruvor bygger på Johan Ponténs Från kronobarberare till 

företagsläkare. Här behandlas kirurgerna vid Kopparbergets gruva men också förhållanden 

mellan kirurger och akademiskt utbildade läkare på ett mera individuellt plan. 

På så sätt skulle uppsatsen kunna bli ett exempel på hur vissa tidigare hantverksarbeten 

utvecklats till att komma att innehålla sådana forskningsmässiga inslag att akademisk 

yrkesutbildning blivit nödvändig. Några studier av sådan omvandling från hantverksyrke till 

yrke med krav på akademisk utbildning har jag inte kunnat finna, trots att Sven-Erik Liedman 

för drygt 30 år sedan meddelade att sådana projekt planerades: ” Kirurgin blir en gång i tiden 

del av medicinsk vetenskap; vi får långt om länge en teknologi som betraktas som en 

forskningsangelägenhet.”8  

Anders Lundgren har 2017 dock behandlat ett liknande ärende; förhållandet mellan teknik och 

vetenskap inom kemisk verksamhet.9 Han argumenterar för att teknik bör uppfattas handla om 

hur saker fungerar medan ”vetenskapen vill ha kunskap om varför en process fungerar som 

den gör”. En tekniker eller hantverkare vill att en process skall fungera medan 

vetenskapsmannen vill veta vilka ”lagar” som styr den. Vetenskapen har, enligt Lundgrens 

uppfattning, åtminstone under de senaste 400 åren, alltid argumenterat med den praktiska 

nyttan, för att motivera sin existens. ”Tekniken” utvecklas av sig själv när vetenskapen väl 

gjort sitt.10 Praktik, teknik, är bara tillämpad vetenskap och vetenskapen är ”bättre”, ”finare” 

                                                 
7 Lychnos, årsskrift för Lärdomshistoriska samfundet. 
8 Liedman, Sven-Erik, ”Idé- och lärdomshistoria. Inbjudning till professorsinstallation”, i Andersson, Nils & 
Björck, Henrik (red.), Idéhistoria i tiden. Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år, Stockholm: 
Symposion, 2008, 206f 
9 Lundgren, Anders, Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige, Lund: Arkiv Förlag, 2017, s 15ff 
10 Lundgren, s 18. 
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och ”viktigare” än praktiken. Praktisk verksamhet utvecklades också av personer som saknade 

traditionell vetenskaplig utbildning. Vetenskapen tillhörde laboratoriet, praktiken, tekniken, 

låg utanför men hämtade all sin näring från laboratoriet.  

Lundgren argumenterar för att kunskap som skapades vid universitet och forskningsinstitut 

inte hade någon väsentlig betydelse för förändringarna i den praktiska verksamheten. 

Åtminstone inte inom kemiindustrin under 1800-talet och knappast heller under de första åren 

av 1900-talet.11  

 

Striden mellan ”kårerna” universitetsutbildade läkare och hantverksutbildade kirurger kräver 

också viss belysning av hur de universitetsutbildade läkarnas situation förändrades. 

Förordningar och bestämmelser om kirurgernas skråväsende och om läkarnas Collegium 

medicum behandlas i ovan nämnd litteratur. Där framgår också hur motsättningarna mellan 

hantverkskirurger och de universitetsutbildade läkarna utvecklades. Medicinarnas 

utbildningsförhållanden framgår av Bilaga. Striden mellan Karolinska institutet och Uppsala 

universitets medicinare i början på 1800-talet, har sin grund i kirurgutbildningens utveckling.  

Karolinska Institutet företräder här en mera empirisk inställning till kunskap, medan ledande 

medicinare vid Uppsala universitet företräder en kunskapssyn präglad av romantiken, som 

från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet kom att betona känslan på bekostnad av 

förnuftet och intressera sig för det främmande och exotiska och för historien, i synnerhet det 

egna landets. 

  

Kirurger 

Kirurgers uppgifter 

Uppgifter av vårdande och läkande karaktär för människans kroppsliga ”utvärtes” problem 

har genom historien varit uppgifter för helt eller delvis sysselsatta kirurger. Kirurger använde 

handen som sitt viktiga ”instrument” och så småningom kom handen att kompletteras med 

andra instrument, pincetter, knivar, brännjärn12 etc. Sådana instrument har man funnit också 

vid svenska kloster, vid Alvastra, Vreta och Varnhem. Vanliga kirurgiska ”utvärtes” uppgifter 

                                                 
11 Lundgren, s 261 
12 Användes för att stilla blödningar, för att rensa orena sår och bölder. 
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var t.ex. sårbehandling, dra ut värkande tänder, stenskärning13, starrstickning14, amputationer, 

trepanering15 och den vanligaste och mest inkomstbringande16, åderlåtning. Man använde 

också skenor vid benbrottsbehandling och drog urledvridningar rätt. 

Åderlåtning var en behandlingsmetod som gick ut på att man tappade blod från patienten. 

Blodtappningen gjordes med stöd i idéer som hade sitt ursprung i antiken, i den s.k. 

humoralpatologin, enligt vilken kroppens och själens sjukdomar orsakas av störningar i 

jämvikten mellan de fyra kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla. Avsikten var 

att befria patienten från sjuk vätska, på samma sätt som vid behandling med laxering och 

kräkmedel. Behandlingsformen åderlåtning överlevde länge, den var vanlig under första 

halvan av 1800-talet17  och svenska företrädare för åderlåtning har funnits ända in på 1900-

talet.18 

Blodtappning gjordes också av en annan yrkeskategori, badare och badmästare, som i sin 

verksamhet, utöver det som hade med bad att göra, ofta också utförde liknande uppgifter som 

barberarna, att putsa hår och skägg, förbinda sår och ”mindre kirurgi”. 

Ett stort arbetsområde för kirurger var krigskirurgi, den kirurgiska behandlingen av sårskador 

som orsakats av vapen. Skadorna var ofta nedsmutsade, ofta med jord, småsten etc. utöver av 

de vapen eller kulor som orsakade såren. Risken för infektion var mycket stor och adekvat 

behandling måste ske snabbt.  Det var inom den militära sjukvården som kirurgin utvecklades. 

Där fick kirurger mycket praktisk erfarenhet både av hantering av olika instrument och av 

operationsteknik.19 

Kirurgiska uppgifter förknippas tidigt med bardskärare/barberare, personer som, utöver att 

driva rakstuga eller på annan plats utför rakning och klippning, också utförde sina 

arbetsuppgifter i krig, då kallade fältskärer.  

 

 

 

                                                 
13 Stenoperation i urinblåsa eller urinrör, stenen tas ut. 
14 En nål förs in i ögat genom senhinnan och den grumlade ögonlinsen trycktes in i glaskroppen, så att ljuset 
skulle kunna passera in genom pupillen. 
15 Kirurgiskt ingrepp som innebär att man gör en öppning eller ett hål i skallbenet. 
16 Haeger, Knut, 2, Kirurgins historia, Göteborg: Nordbok, 1988, s 128 

 
17 Uddenberg, Nils, Lidande och läkedom. II. Medicinens historia från 1800-1950, Lidingö: Fri tanke förlag, 
2015, s 129 
18 Selldén, Hj, Gammalt och nytt om åderlåtningen, Köping: JA Lindblads förlag, 1907, passim 
19 Qvarsell, Roger, Vårdens idéhistoria, Stockholm: Carlssons, 1991, s 82, 85f 
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Andra yrkeskategorier 

Men under medeltiden och långt in på 1600-talet fanns också många kvacksalvare20, personer 

som utan någon särskild utbildning försökte bedriva läkekonst; t.ex. bråck- och stenskärare, 

ockultister21, lappare22 m.fl. äldre benämning på utövare av folkmedicin.23 Mera vardagligt 

har kvackare också varit en beteckning på en dålig läkare och allmänt någon som fuskar i 

något han inte behärskar. Men folkmedicinen innehöll sannolikt också en del verkningsfull 

läkekonst. 

”Laga läkare” avgränsas något så när precist i de svenska landskapslagarna, som någon som 

var betrodd att uttala sig om personskador i brottsmål. I Upplandslagen heter det att laga 

läkare ”har läkt sår av huggvapen, sår med benbrott, sår i bröst eller magen, avhuggen hand 

eller fot, sår tvärs igenom med två mynningar”24. En sådan ”läkare” är empiriker och 

hantverkare, barberare/fälskär/kirurg. Johanna Bergqvist anser att det vid denna tid inte görs 

någon åtskillnad mellan kirurger och medicinare i begreppet läkare.25 Först vid slutet på 

1400-talet sker en förändring så att begreppet läkare inte längre avsåg både kirurgiskt och 

medicinskt verksamma. Under 1500-talets slut och senare under 1600-talet kom kirurger att 

urskilja sig ur gruppen bardskärare/barberare. 

Jämförd med medicinare försökte kirurgen vare sig han ”kände till physici komplicerade läror 

eller inte” angripa de sjukas problem.26 Att barberare/fältskärer ansågs ha rätt till att också ha 

hand om invärtes sjukdomar ”framgår ovedersägligt ur äldre handlingar” anser Hjelt.27 Den 

friheten kom dock att inskränkas mot slutet av 1600-talet.  

 

Varför blev barberarna kirurger? 

Hur kirurgiska uppgifter kom att hamna hos yrkesgrupperna bardskärare/barberare tycks vara 

outrett. En hypotes är att i kloster utfördes allehanda sjukvård och då även mindre kirurgiska 

                                                 
20 Ordet kvacksalvare kommer från holländskan med betydelsen ”en som fuskar med salvor”, från början 
kringvandrande försäljare. Broberg, Gunnar, ”Medicinens svenska begrepp”, i Broberg, Gunnar (red), Til at 
stwdera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria, Lund: Sekel, 2008, 2, s 350. 
21 Ockultist, person som sysslar med ockulta fenomen, tron att det bortom verkligheten finns andliga krafter som 
människan kan komma i kontakt med och använda sig av. 
22 Person som fuskar i läkaryrket, kvacksalvare. 
23 Palmblad, Eva, Sanningens gränser. Kvacksalveriet, läkarna och samhället, Sverige – 1890-1990, Stockholm: 
Carlssons, 1997, s 21-24. Palmblad redogör där för de tidiga kvacksalveriförordningarna.  
24 Broberg, s 349 
25 Bergqvist, Johanna, Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och 
renässans, Lunds universitet, 2013, s 197 
26 Bergqvist, s 198f. 
27 Hjelt, del 1, s 326. 
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ingrepp. När kyrkan bestämde att präster, munkar och nunnor inte längre fick befatta sig med 

sådan kirurgi som innebar bränning och skärande, och inte befatta sig med blod, kan 

uppgifterna kommit att överföras till de barberare som skötte de katolska munkarnas skägg 

och tonsurer. Man har också tänkt sig att barberarnas vana vid vassa verktyg kan ha varit 

avgörande.28  

 

 

I fortsättningen används för kirurgerna beteckningarna kirurg, barberare och fältskär. Fältskär 

betecknade framför allt barberare/kirurger i krig men kom senare att bli en mera allmän titel 

på kirurgerna. Yrkestiteln ”läkare”29 kommer i det följande att användas sparsamt och för de 

universitetsutbildade används beteckningen medicinare. 

 

Kirurger och medicinare 

I Svärike är thet stor skam oc skadhe 
När nokor bliffuer sjwker reds skofwel oc spadhe 
Vm läkedom the alzinthe wilja tänckia 
Thet röna Faderlös barn oc hwar Änckia 
Läkedoms Doctor är ingen i thet riketh 
Swa äter hwar sin math illa spikith 
Ej heller Chirurgus som studerat hafwer 

 
Så uttrycker sig Peder Månsson 1522 i den ofta citerade inledningen till sin läkebok på 

svenska. Han var i Rom när han skrev denna dikt och hade därför säkert bättre kunskaper om 

den kontinentala läkekonsten, än om den svenska.30 

I Sverige fanns det vid 1600-talets början fortfarande bara ett fåtal medicinare och de var 

vanligen knutna till hovet eller högadeln och av utländsk härkomst. Stadsläkare fanns i 

Stockholm, Norrköping och Göteborg, samt en gruvläkare i Falun.31  

De som sysslade med den allmänna sjukvården, den öppna sjukvården, var 

barberarna/kirurgerna. Verksamheten var länge nära förbunden med folkligt bruk och tro. 

                                                 
28 Gustafsson, s 67. 
29 Broberg, diskuterar den svenska beteckningen ”läkare”, s 349. 
30 C Christensen Nugues, Charlotte, ”Skolmedicinen i det medeltida Sverige”, i Broberg, Gunnar (red), Til at 
stwdera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria, Lund: Sekel, 2008, s 61, Ottosson, Per-Gunnar, ”Peder 
Månssons anteckningar i kirurgi”, i Lychnos, 1977-78, passim. 
31Villner, Katarina, Blod, kryddor och sot. Läkekonst för 350 år sedan, Stockholm: Carlssons, 1986, s 25 
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Dessutom fanns självlärda och självutnämnda ”specialister” som uppträdde som starrstickare, 

bråcksnidare och stenskärare, ”specialister” som ofta åkte runt på marknader.  

Badarna var ett yrke som konkurrerade med barberarna. De slog också åder, klippte och 

rakade, vilket ledde till många tvister dem emellan. 

Medicinarna ansåg sig representera det högre vetandet, talade latin och smutsade inte ner sina 

händer med att t.ex. öppna bölder eller dra ut värkande tänder. Barberarna/kirurgerna ansågs 

vara simpla hantverkare.  

Medicinare sysslade med invärtes diagnos och terapi. De lärosystem som tillämpades var 

”rent spekulativa”. Metafysiken snarare tilltog än avtog åtminstone fram till mitten av 1800-

talet.32  

1595 inrättades en professur i medicin i Uppsala. Den tillsattes först 1613 med Johannes 

Chesnecopherus33, men den medicinska utbildningen kom igång först på 1620-talet och då 

med mycket få studenter. Tänkte man doktorera fick det ske utomlands.  

Universitetsutbildningen i medicin beskrivs i Bilaga. 

Medicinaren och kirurgen företrädde länge olika inställningar till sjuklighet. Medicinarna var 

teoretiker medan kirurgerna var empiriker och praktiker.34 

För kirurgins utveckling kom de många krigen att få stor betydelse. Krigsskadorna blev en 

viktig del av kirurgernas verksamhet och kompetensutveckling. Till kirurgernas växande 

anseende brukar det anses att invätesmedicinarnas ”sjunkande prestige”.35  På 1500-talet, 

under Gustav Vasas och Erik XIV:s tid, blev behovet av krigssjukvård allt större och, i brist 

på svenska fältskärer, blev man tvungen att kalla in utländska 

bardskärare/barberare/fältskärer. Andra halvan av 1500-talet, 1600- och 1700-talen var fyllda 

av krig för Sverige, en del tidsmässigt omfattande som t.ex. nordiska 7-årskriget, 30-åriga 

kriget, stora nordiska kriget 1700 - 1721 m.fl. Sverige omvandlades till ”militärstaten”36 

Sverige.  Efterfrågan på fältskärer blev mycket stor medan tillgången på fältskärer länge var 

                                                 
32Fåhraeus, Robin, Läkekonstens historia. En översikt. II, Stockholm: Bonniers, 1946, s 235. 
33 Svensk med utländsk utbildning. Troligen läkare vid hovet; professor i fysik och medicin vid Uppsala 
universitet1613; utsedd till rektor vid samma universitet 1619. SBL, 
https://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=14815. Hämtad 2018-02-23. 
34 Nilsson, Ingemar, ”Medicinen som profession under 1700-talet”, i Sociologisk Forskning, nr 2, 1983, s 5 
35 Fåhraeus, s 210. 
36 Nilsson, Sven A, På väg mot militärstaten: krigsbefälets etablering i den äldre Vasatidens Sverige. Uppsala: 
Historiska institutionen, Uppsala universitet, 1989, s 1f 

https://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=14815
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otillräcklig. Många tyska fältskärer kallades in, ofta till tillfälliga engagemang. Efter krigen 

sökte många sin lycka i Sverige som barberare/kirurg. Utlänningar blev en stor grupp under 

krigstider. Det var inte bara fältskärer som var utlänningar i den svenska krigsmakten. Under 

åren 1561 – 1610 var andelen högre befäl i armén som var utlänningar hela 27 % och andelen 

utländska i hela befälsgrupperna 23 %. I flottan för samma tid var 12 % av det högre befälet 

medan för samtliga befäl var andelen i flottan densamma som i armén, ca 22 %.37 

 

Kirurgerna organiserar sig 

Skråväsendet 

Den som ägnade sig åt forna tiders kirurgi var helt åtskild från akademiskt utbildade 

medicinare. Kirurger fick sin utbildning genom någon äldre som verkade som kirurg. De kom 

att, på samma sätt som andra hantverkare, organisera sig i gillen och skrån för att värna om 

sitt yrkes intressen och försöka få ensamrätt till sitt hantverk. Bara de av skrået godkända 

mästarna och deras gesäller och lärljungar hade rätt att utöva yrket. Skråväsendets uppkomst 

är omdiskuterat. Man har ansett att skråna var ett slags karteller, som strävat efter att hålla 

höga priser. Man har också ansett att skrånas försök att hålla antalet mästare på viss nivå 

motverkade både teknisk och organisatorisk förnyelse. Å andra sidan har begränsningen av 

antalet mästare gjorts för att inte få en ”överproduktion” med prissänkningar som följd.   

Vanligen har skrånas betydelse för den ekonomiska tillväxten ansett varit negativ. Dag 

Lindström uppfattar skrået mera som en naturlig form för social organisation när hantverket 

var tillräckligt omfattande och nått en tillräckligt hög grad av specialisering.38 

De skråordningar som gällde i Stockholm kunde stadfästas av borgmästare och råd men även 

av kungen/Kungl. Maj:t. Kungamakten kom allt oftare att gripa in i samhällsordningen med 

kontrollerande och reglerande åtgärder. Man har ansett att bara skråbrev med kungligt sigill 

gav garantier för att medlemmarna skulle kunna hävda skråämbetets rättigheter. Lindström 

anser att behoven att kungligt godkännande är både överdrivna och missvisande. Åtminstone i 

Stockholm har skråna själva vänt sig till stadsstyrelsen eller direkt till kungen för att få sina 

                                                 
37 Beräkningar gjorda efter tabellerna ”Armébefälet 1561-1610” och ”Flottbefälet 1561-1610”, Nilsson, Sven, s 
10-11. 
38 L Lindström, Dag, Skrå, stad och stat: Stockholm, Malmö och Bergen ca 1350-1622, Uppsala universitet, 
1991, s 74.  
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regler bekräftade.39 Lindström anser att stadfästa en skråordning eller att dela ut privilegier 

inte bara kan uppfattas som ensidigt utdelande av fördelar utan också som ett sätt att ”binda, 

kontrollera och underordna” den som försågs med privilegier.40 Bland annat kom barberarna 

att åläggas delta i krigssjukvård och se till att det fanns tillräckligt många att tillgå.  

Den som bröt mot skråbestämmelserna och utövade ett hantverk utan att tillhöra skrået var  en 

”bönhas”41, dvs. person som utövade ett hantverk utan att tillhöra skrået. Både skrået, staden 

och kronan var intresserade av att ingripa mot bönhasar. Däremot fanns det sk frimästare, som 

hade särskild tillåtelse, fram för allt från kronan, att bedriva skråhantverk och därför inte som 

bröt mot skråbestämmelserna. 

 

Bardskärarna i Stockholm var åtminstone sedan 1496, kanske t.o.m. tidigare, sammanslutna i 

skrå, godkänt av borgmästare och råd. Sannolikt var skråordningen skriven på tyska och 

troligen var alla medlemmar också tyskar. Den äldsta bevarade skråordningen för barberare 

utfärdades av kung Johan III 1571. I den bestäms att antalet mästare inte fick överstiga sex, 

om inte kungen själv gav medlemskap till någon.42 Åldermannen, ledaren för skrået, skulle 

utses av borgmästare och råd för ett år i taget. Skråets privilegier gällde yrkesutövningen och 

vissa plikter, yrkesutbildningen, produktionens kvalitet etc. För att bli mästrare var man 

tvungen att förete bevis över sin utbildning. Medlemmarna stod på detta sätt under 

statsmaktens skydd. Medlemmarna var också skyldiga att ta del i den militära sjukvården och 

förse armén och flottan med fältskärer. När krigen ökade för stormakten Sverige blev 

efterfrågan alltför stor och kunde inte uppfyllas av ämbetet. Dessutom var det sannolikt svårt 

att rekrytera fältskärer till sådana farliga engagemang. 

Skråna hade kanske sin största betydelse under senmedeltiden och 1500- och 1600-talen men 

fortlevde långt senare. Under 1700-talet, och inte bara i Sverige, kom skråna att utsättas för 

allt starkare kritik. Men skråväsendet i Sverige upphävdes först 1846. Kvarstående 

begränsningar för att fritt utöva ett hantverk upphävdes inte förrän 1864. Under den tid som 

                                                 
39 Lindström, s 87, 90. 
40 Lindström, s 93. 
41 Bön skulle motsvara loft, vind och hase, hare. Bönhasar bedrev sitt arbete i smyg på vidnar där de 
efterspanades (”jagades”) av skråmedlemmar. SAOB. 
42Lindberg, Folke, Hantverk och skråvässende under medeltid och äldre vasatid, Stockholm: Prisma, 1964, s 67 
och 125 
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här behandlas försöker kungamakten stärka sitt grepp över skråna och få in dem i ett enhetligt 

system för hela landet. Hantverk var sysslor som bara skulle höra hemma i städerna.  

Under den tid som bukar kallas stormaktstiden, 1611 - 1718, sökte kungamakten stärka sitt 

grepp om skråna och infoga dem i ett enhetligt system omfattande hela landet, där hantverk i 

princip var förbehållet städerna. Ett mer utvecklat skråväsen fanns egentligen bara i 

Stockholm, och länge var skråväsendet begränsat till några få städer, specialisering kräver 

viss storlek på befolkningsunderlaget för att hantverkaren ska kunna försörja sig. Först under 

1700-talet blev skrån allmänt förekommande i svenska städer. Skrånas självständighet var 

dock ganska begränsad, och statsmakten sökte motverka skrånas tendenser att hindra 

kompetenta gesäller att bli mästare.  

Gustav II Adolf bekräftade barberarnas privilegier 1628. Vid tronskifte ansågs det vara 

tvingande för den nya monarken att bekräfta olika skråns privilegier. I hans kungliga brev 

begränsades barberarnas ”konkurrenter”, badarnas arbetsområde till att skära hår och skägg, 

koppa43 och bada. 1655 byttes benämningen bardskärare ut mot barberare och ämbetsnamnet 

ut mot Barberareämbetet. 

Barberarna/kirurgerna är den första yrkesgrupp inom sjukvård som organiserar sig, sveriges 

första offentligt ”godkända” sjukvårdskategori. En gammal yrkesgrupp som badarna fick sent 

sitt skråämbete och den urgamla gruppen jordegummor/barnmorsksor organiserade sig först i 

modern tid.  

Antal barberare/kirurger 

Någon svensk officiell statistik över t.ex. antal kirurger tycks inte finnas. BiSOS, Hälso- och 

sjukvård börjar först 186144 och i samma veva kommer kirurgi att ingå som en del av 

läkarutbildningen. 

När man redovisar antal verksamma inom varje skrå är det vanligt att redovisa antal mästare 

och då saknas både gesäller, varav en del är erfarna, och lärljungar. Inom åtminstone de flesta 

skrån fanns en sk numerus clausus-regel, en bestämmelse som begränsade antalet mästare i 

samma stad som samtidigt kunde få inneha ett visst ämbete-hantverk. Någon mästare måste 

                                                 
43 Med koppning avsågs åderlåtning där blodflödet ökades med en koppa av glas eller metall. I koppan skapades 
undertryck genom uppvärmning eller på annat sätt. 
44 Jfr not 4 ovan. 
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ha avgått eller avlidit för att en ny mästare skulle kunna få verka som mästare i sitt hantverk. 

Dessutom fanns hos varje mästare ett antal gesäller och lärljungar.  

 

Lindström redovisar i en uppställning högsta antal mästare i skrån i Stockholm tiden 1356 - 

1620. Bardskärarämbetet fick 1571 ha högst 6 mästare. Att jämföra med t.ex. snickare med 

högst 8 mästare 1575, glasmästare med högst 6 mästare 1585. Ett stort hantverk som 

skomakare fick ha högst 10 tyska och 20 svenska mästare 1596.45 Därutöver fanns också sk 

frimästare, särskilt många vid hovet. Bland de hantverkare Folke Lindberg redovisar för ett 

antal städer, för sex städer 1571 och för elva städer 1613, Stockholm undantaget, finner man 

sex bårdskärare 1571 och sju 1613.46 Militära fältskärer var också få. Den första i stat 

registrerade antogs av Karl IX. 1564 fanns det t.ex. endast 13 fältskärer till flottans 34 

skepp.47 

Rolf Å Gustafsson redovisar ett försök att beräkna såväl antal fältskärer som antal 

promoverade medicinare48 i Sverige 1660: 15 ”läkare” och 7 fältskärer (samtliga i 

Stockholm).49 Gustafsson redovisar också egna beräkningar som för tiden 1663 – 1813 visar 

344 promoverade medicinare (varav 10 % adlats), 62 som var både medicinare och kirurg 

(varav 16 % adlats) och 177 kirurger, dvs. fältskärer och kirurgie magister50 (varav ingen 

adlad).51 Dessa siffror motsäger den vanliga uppfattningen, att fältskärer skulle vara betydligt 

fler än antalet  medicinare, för samma tid.52 Gustafssons egen kalkyl måste ifrågasättas, den 

bygger på antal namngivna personer hos Hjelt. De personer som förekommer hos Hjelt har 

antingen skrivit någon inlaga eller deltagit i någon konflikt som resulterat i skrift. Antalet 

medicinare är sannolikt för högt.  

 

Barberarna, både kirurg och medicinare 

 

Barberarna fick länge också ta hand om invärtes sjukdomar, både i krig och i det civila 

samhället. Allt under förutsättning av det inte fanns medicinare att tillgå. Medicinare var 

                                                 
45 Lindström, Uppställning 5, s 195. 
46 Lindberg, F, bilaga I och II, s 237-240. 
47 Lindberg, Bo S., Kirurgernas historia. Om badare, barberare och fältskärer, Uppsala, Uppsala universitet, 
2017, s 29. 
48 Akademiskt utbildad medicinare som också doktorerat i medicin. 
49 Gustafsson, not 40 till s 111. 
50 Kirurgie magister motsvarar mästare i skrået. 
51 Gustafsson, not 41 till s 218. 
52 Uddenberg, del 1, s 264. 
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länge fåtaliga i Sverige, i synnerhet på landsbygden, och de flesta var invandrade, 

”införskaffade” till kronan eller adeln. De svenskar som så småningom blev medicinare hade 

skaffat sig sin utbildning utomlands.  De flesta av dem kom därför från välbärgade 

förhållanden. Att barberarkirurgerna kunde och fick ha hand om invärtesmedicinska frågor 

sträckte sig långt in på 1700-talet, särskilt på mindre orter där medicinutbildade saknades. 

Roger Qvarsell menar att kirurgernas ställning t.o.m. försämrades p.g.a. 

universitetsmedicinens uppkomst på medeltiden. De lärda professorerna ville inte befatta sig 

med läkekonstens praktiska delar och såg med förakt ned på kirurgerna.53 Sådan försämring 

kan dock knappast ha inträffat i Sverige förrän i på 1700-talet.   

 

Konflikter med badarna 

Kirurgerna hamnade i konflikter med badare som ägnade sig åt viss enklare kirurgi. Länge var 

det oklart var gränserna gick mellan kirurgerna å ena sidan och badare å andra sidan. Badarna 

utförde, utöver badsysslorna, dvs beredning av bad, delvis samma uppgifter som barberarna, 

badarna skar också skägg och hår, tappade blod genom åderlåtning eller koppning54, 

bandagerade sår och utförde mindre kirurgiska ingrepp. Dessutom fanns ju också de 

”kringresande”, självutnämnda experter, som inte var anslutna till något skrå, och som utförde 

vissa operationer på marknadsplatser. Vanliga sådana operationer var starrstickning, 

stenskärning, avlägsnande av stenar ur urinblåsan, och bråckoperationer, operationer som var 

möjliga att genomföra på marknadsplatser. 

I det kungliga brevet från 1628 begränsades kom badarnas rättigheter att begränsas så att de 

bara fick bada, skära skägg och hår och koppa. På 1640-talets pesttider fick badarna på nytt 

rätt att arbeta som ”pestbarberare” och öppna pestbölder men fråntogs samtidigt rätten skära 

skägg och hår.  Tydligen hade Stockholms fältskärer lämnat huvudstaden för att skydda sig 

mot pesten, de ”hafver sig sin plicht undandragit och uthi otijd uthur staden begifvit”55 och de 

kvarvarande badarna fick utökade rättigheter. 1657 fick också badarna ett eget skråämbete 

och som en slags belöning för sina insatser vid pestepidemi samma år, fick badare, utöver sina 

                                                 
53 Qvarsell, s 83. 
54 Med koppning avsågs åderlåtning där blodflödet ökades med en koppa av glas eller metall. I koppan skapades 
undertryck genom uppvärmning eller på annat sätt.   
55 Ur kontrakt mellan magistraten och badarna, 13/11 1657. Citerat av Hjelt, del 1, s 222. 
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ordinarie uppgifter även putsa hår och skägg, förbida sår och genomföra sådana typer 

behandling av viss sjukdom som badaren hade lärt sig.56 

På 1660-talet gjorde badarna ett försök att skaffa sig skydd mot barberarnas angrepp hos 

Collegium medicum, en organisation som behandlas i nästa avsnitt. De hade tänkt sig att 

någon medicinare skulle vara med vid badares examen. Collegium ansåg däremot att 

medicinare inte behövde vara närvarande.  När å sin sida barberamästare önskade stöd från 

Collegium medicum, ”att Collegium ville dem assistera mot badarna”, hänvisades de till 

borgmästare och råd.57   

Då tvisterna mellan barberare och badare fortsatte gjorde Kommerskollegium en 

undersökning om dessa strider. Man får anta att det var kommersiella aspekter som låg bakom 

konflikten.58 Resultatet blev att de badare som gjort insatser under pesttider skulle få behålla 

vissa barberaruppgifter utan kirurgisk examen, men övriga badare fick rätta sig efter reglerna 

från 1657 och 1663 och inte syssla med skador som ”af huggande, stickande, bränn- eller 

bräckande förorsakats”. Fr.o.m. 1675 förlorade badarna slutligen alla tidigare rättigheter till 

att utföra barberares uppgifter. 

Även klagomålen hos överståthållaren59 mellan barberare och badare var många och 

ömsesidiga.  

Konflikterna slutade med kirurgisk seger. Hjelt anser att barberana måste ha betraktats som 

stående över andra skråyrken, inklusive badarnas.60  Barberarna hade ju befriats från borgares 

skattskyldighet och var så ända fram till år 1700. 

Senare stängdes de offentliga baden, Det sista äldre offentliga badet i Sverige, Rosenbad i 

Stockholm, stängdes i början av 1700-talet och 1725 förbjöds badhus i en kunglig förordning. 

Frågan hur badarna hamnade utanför vårdväsendet anses inte vara undersökt.61  

Huvudkonkurrenter blev nu kirurger och medicinare vars strider pågick under nästan hela 

1700-talet. 

 

                                                 
56 Hjelt, del 1, s 221 
57 Hjelt, del 1, 223f 
58 Gustafsson, s 114. 
59 Statens (kronans) högste civile förvaltningstjänsteman i Stockholms stad. 
60 Hjelt, del 1, 225f 
61 Gustafsson, not 50 till s 113. 
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Collegium medicum 

1663 bildade fyra universitetsutbildade medicinare i Stockhom, bl. a. drottning Kristinas 

livläkare Grégoire François Du Rietz, Collegium medicorum, senare omdöpt till Collegium 

medicum, ”läkarsällskapet”. Även de övriga bildarna tillhörde samhällets elit, t.ex. Below, 

också livmedikus, Z Wattrang, stadsfysikus och Gripenflycht, amiralitetsmedicus.62 

Ändamålet var, åtminstone från början, förutom att få ett offentligt erkännande, att arbeta för 

hög kvalitet inom medicinarkåren och ta tillvara medicinarnas intressen och bekämpa 

kvacksalvare och andra ”bluffmakare”. Kollegiet kom till att börja med likna ett skrå för de 

akademiskt utbildade medicinarna. Kollegiet vände sig skriftligen till Kungl Maj:t med 

önskemål om att beviljas vissa rättigheter. Collegium medicum kom att bli ett centrum i 

medicinalväsendet i Sverige. Det kom att ombildades längre fram i tiden, 1813 till det statliga 

Sundhetskollegiet, mot slutet av 1800-talet ersatt av Medicinalstyrelsen och i nutid 

Socialstyrelsen. 

Några år efter bildande, 1668, utfärdades medicinalordningar. Dessa gav Collegium medicum 

rätt att pröva och godkänna såväl svenska som utländska medicinare innan de fick praktisera i 

Sverige. Collegium fick en del myndighetsbefogenheter; det skulle aktivera sig när svåra 

sjukdomar och epidemier uppenbarade sig; det skulle pröva och examinera medicinare, 

kirurger och apotekare i Stockholm; det skulle vara en inrättning för undervisning och 

examinationer. Collegium skulle också utarbeta en farmakopé den första utgavs 1686, 20 år 

senare genomfördes en del rättelser och 1774 kom en ny ”tidsenlig”.63 

Stadgarna förnyades 1684 och 1688. Nu gavs kollegiet skyldighet att undervisa i anatomi, 

botanik och farmaci och att examinera medicinare som ville driva verksamhet i Stockholm 

eller som provinsial- eller stadsläkare i hela landet.  

Provinsialläkare var statligt anställda för att ha hand om sjukvården på landsbygden. De fanns 

redan på 1600-talet, men den första egentliga instruktionen kom 1744. Provinsialläkarna 

                                                 
62 Hjelt, del 1, s 8. 
63 Farmakopé är fastställda föreskrifter om hur läkemedel skulle beredas, förvaras, hur kvaliteten skulle prövas. 
Den första på svenska kom först 1901. Welander, Arvid, ”Läkemedlen och apoteksväsendet”, i Kock, Wofram 
(red.), Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962. Stockholm: Nordiska Bokhandelns förlag, 1963, s 584 
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skulle också ha tillsyn över bl.a. smittskyddet, de veneriska sjukdomarna och de utförda 

vaccinationerna.  

I Collegium medicums privilegier från 1680 fanns inga bestämmelser om rätt för Collegium 

att hålla dissektioner/obduktioner. 1684 lämnade kollegiet in en skrivelse till Kungl. Maj:t 

med utöver ett beklagande av de ”intrång” som kvacksalvare, badare och barberare gjorde i 

”praxis medicorum”. Dessutom begärde kollegiet att få hus för anatomiska dissektioner samt 

tillgång på människokroppar. Kungl. Maj:t gav kollegiet begärda rättigheter med rått att 

bestämma över dissektionsverksamheten. Rättigheter som redan 1682 överförts till Kirurgiska 

societeten (se nästa avsnitt). 

Det var ytterst svårt att få tag på kroppar för dissektioner. Från mitten på 1700-talet blev det 

främst kroppar som tillhört fattiga som avlidit på lasarett. Fattiga som intogs på lasarett 

betalade inget för vård och uppehälle men avstod rätten till sin egen kropp efter döden och 

kroppen stod till förfogande för undervisning och dissektioner.64 

Collegium medicum meddelade Kirurgiska societeten Kungl.Maj:ts beslut, att barberare inte 

fick överträda medicinarnas rätt till behandling av invärtes sjukdomar samt att kollegiet nu 

också fått rätten att hålla lokalerna för de anatomiska dissektionerna. Parterna träffades för att 

reda ut detta problem. Från kirurgernas sida ansågs att ”man självklart kunde förbjuda alla 

fältskärer att kurera någon soldat då detta skulle göras av medicinare”. Då kollegiet insåg att 

det inte alls kunde få fram så många medicinare, avslutades mötet utan att något protokoll 

fördes. Detta blev sista gången de båda organisationerna träffades före de bådas förening 

1797. 

 

Kirurgiska societeten 

1685 nämns Kirurgiska societeten för första gången i ett kungligt brev, där Karl XI kritiserar 

barberarnas visade försumlighet och slapphet när det gällde vilka barberare som antogs till 

krigstjänst.65 Efter detta behölls namnet Kirurgiska societeten fram till dess upplösning. Man 

får anta att det var Barberarämbetet som omvandlades till Kirurgiska societeten. Frågan tycks 

vara outredd. Det är möjligt att förändringen dessutom gjordes kanske tio år tidigare. Det är 

sannolikt att medlemmarna strävade efter att bilda ett självständigt collegium för att försöka 

                                                 
64 Gustafsson, s 172. 
65 Hjelt, del 1, s 230f. 
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likställa läkare och kirurger. Kirurgiska societeten bildades då som en motvikt mot Collegium 

medicum.  

Kirurgernas status kom också att förbättras under 1700-talets senare del, och motsättningarna 

mellan kirurger och medicinare minskade kraftigt. Men 1797 upplöstes Kirurgiska societeten, 

mot kirurgernas vilja, och Collegium medicum fick helt överta även kirurgiska frågor. Det 

tidigare upplägget av kirurgernas utbildning kvarstod däremot, nu kompletterad med teoretisk 

utbildning.  

Kirurgiska societeten fick 1685 genom kunglig resolution ansvaret för krigskirurgi, 

regementskirurgernas utbildning och verksamhet. Detta gav societeten förbättrad 

maktställning, något som societeten ofta åberopade och försökte utnyttja. Kirurgiska 

societeten utbildade självständigt fältskärer men under visst överinseende av Collegium 

medicum. Societeten fick också tillsyn över alla barberare, fältskärer och kirurger i hela 

landet. Alla som ville bli mästare måste examineras hos societeten i Stockholm.66 

I den nya Medicinalordningen från 1688 bestämdes att ingen kirurg eller barberare skulle få 

befatta sig med invärtes sjukdomar om det fanns någon medicinare till hands. Inte heller fick 

någon svårare kirurgisk operation genomföras utan att en medicinare fanns närvarande. Där 

angavs också att kirurger eller barberare inte fick befatta sig med invärtes sjukdomar, 

åtminstone inte om det fanns någon medicinare åtkomlig.  

Den maktställning som societeten fått kunde uppfattas som att kungen betraktade kirurger 

som något stående över andra hantverkare. Denna maktställning kom att åberopas och 

utnyttjas av societeten. Och då societeten också var underställd Collegium medicum kom 

detta att ge upphov till allehanda konflikter mellan företrädare för medicinare å ena sidan och 

företrädare för kirurger å den andra. 

1680 bestämdes också att antal som kunde arbeta som barberarmästare i Stockholm ökades 

kraftigt från sex till 18. Vidare bestämdes att varje stad skulle ha barberare och gesäller. Och 

om en stad skulle anställa en barberarmästare skulle denne godkännas av societeten i 

Stockholm. På detta sätt fick societeten makten över alla tillsättningar av barberarmästare i 

hela landet och liknade nu delvis ett statligt ämbetsverk. 

I societetens reglemente från 1717 upphävdes bestämmelsen att det skulle få finnas högst 18 

fältskärer i Stockholm. Det skulle få finas så många som behövdes. Karl XII:s reglemente från 

                                                 
66 Hjelt, del 1, s 232 



24 
 

1717 upphävdes dock av Ulrika Eleonora 1719 och allt gick tillbaka till reglementet från 

1686, även begränsningen av antalet fältskärer i Stockholm till högst 18. Nu försvann också 

”barberarämbetet” och organisationen kallades i fortsättningen ”Kirurgiska societeten”. Nästa 

reglementsändring kom först 1755. 

Kraven för kirurgie magisterexamen ändrades i Mediko-kirurgiska institutets reglemente 1822 

till kraven att sökande till utbildningen skulle ha avlagt ”mediko-filosofie-kandidatexamen för 

att vinna inträde. 

 

Kirurgområden 

Provinisalkirurg 

Provinsialläkare, dvs. medicinare, fanns i Sverige redan på 1600-talet. 1738 fanns 12 

provinsialläkare i Sverige.67 men den första instruktionen för provinsialläkare kom först 1744. 

Provinsialläkarna skulle bedriva hälsovårdande verksamhet i länen. Sjukvården skulle ha en 

fast låg taxa och provinsialläkaren skulle alltid vara tillgänglig. De hade också tillsynen över 

bl.a. smittskyddet, de veneriska sjukdomarna och vaccinationerna. 1752 fanns i dåvarande 

Sverige bara 9 provinsialläkare (och 20 stadsläkare).68 

Kirurgiska societeten föreslog att provinsialkirurger borde införas, en per län. De skulle ha 

samma ställning och ersättning som provinsialläkarna. Förslaget kan inte uppfattas på annat 

sätt än som kirurgernas försök att flytta fram sina positioner. Förslaget bifölls inte. Men 

arvode för två ”Prov.-Chirurg” finns upptagna i den officiella statistiken, men bara för ett år 

varför de båda troligen inte var besatta.69 

Kirurger inom gruvnäringen 

En verksamhet där man behövde fältskärer var gruvbrytningen, som också svarade för en stor 

del av kronans inkomster. I den största och viktigaste, Stora Kopparberg, bröts omkring 1650 

två tredjedelar av hela världens koppar, vilket gav kronan viktiga inkomster. Stora 

Kopparberg var under sin storhetstid Sveriges största arbetsplats med ca 1 000 anställda, 1764 

fanns där 905 inskrivna gruvdrängar och 173 hyttearbetare. Dessutom även 

                                                 
67 Hjelt, del 2, s 50. 
68 Uddenberg, del 2, s 15 
69 BiSOS, 1851-60, Stockholms län, 1851. 
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”dagsverkskvinnfolk”.70 Ras i gruvorna var mycket vanliga, varje år inträffade 150 – 300 

svåra olyckor. Det mest kända raset vid Stora Kopparberg, Stora Stöten, inträffade vid 

midsommar 1687. Nästan hela gruvan rasade ihop. Men tack och lov var de arbetande lediga 

för att fira midsommarhelgen blev ingen dödad. Under den värsta olycksperioden 1686-1690 

dödades 54 gruvdrängar och många skadades.71 

Från 1600-talet början fanns ett litet hospital för de svårast skadade. Gruve-Hospitalet kom till 

1695 med 12 sängar i en sal. Ett för tiden stort sjukhus, större och tidigare än ”Sveriges första 

lasarett”, Serafimerlasarettet i Stockholm från 1752 som i början hade åtta sängar. Gruve-

Hospitalet ersattes 1749 med Gruve-Lasarettet också med 12 sängar i en sal. 50 år senare 

ombyggt med 4 salar men samma antal sängar, 12. Under ca 20 år bedriver gruvefältskären 

också kirurgi på Länslasarettet i Falun. 1832 läggs Gruve-Hospitalet ner de skadade vårdas 

sedan av gruvläkaren på Länslasarettet i Falun.72  

Pontén redogör i sin bok om Stora Kopparberg för samtliga fältskärer engagerade vid gruvan 

för tiden 1578 till 1808. Som fältskärer under åren 1583 - 1808 anges 21 namngivna (varav i 

ett fall anges ”Grossmans änka med gesäll”73).  Bara två av fältskärerna var tillika medicinska 

doktorer.74 Många var invandrare från Tyskland och ofta efterträddes en fältskär av sin son. 

Efter att tysken Lorentz Franck fått sitt mästarbrev1629 och verkat vid Stora Kopparberg 

utslocknade den Franckska barberardynastin först efter 60 år vid Kopparberget.75   

Genom att ha kurerat många skadade och sjuka gruvdrängar i många år lärde kirurgerna 

känna dem och deras arbetsförhållanden. Kirurgerna erhöll därför ett stort förtroende, i 

synnerhet om kirurgen kom från trakten. Dessa fick också ofta benämningen ”omistliga”. 

 

 

 

                                                 
70 Pontén, Johan, Från kronobarberare till företagsläkare. Bergslagsfolk och gruvläkare i Falun genom fyra 
sekler. Örebro: Författarens förlag, 1973, s 58. 
71 Pontén, s 295. 
72 Pontén, s 296 
73 Grossman  var en tysk fånge från slaget vid Narva år 1700. Pontén, s 67. 
74 Pontén, s 295. 
75 Pontén, s 34. 
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Kirurger inom armén och flottan 

Kirurgiska uppgifter var viktiga inom militärväsendet. Krigsmaktens kirurger, fältskärerna76, 

var de bardskärare eller barberare som från medeltiden förutom klippning och rakning även 

utförde i krig förekommande kirurgiska behandlingar.  

Krigen innebar att fler personer lärdes upp till barberare/fältskärer/kirurger och att dessa även 

under fredliga förhållanden praktiserade sina kirurgiska kunskaper civilt. 

Bristen på fältskärer till armén och flottan var ändå stor och det var svårt att rekrytera p.g.a. 

de risker som krig innebar. Så redovisar Bo Lindberg att det t.ex. till flottan 1564 bara fanns 

13 fältskärer till 34 skepp.77 

Sverige hade framför allt under sin tid som ”militärstat” ett mycket stort behov av kirurger.  

När de svenska krigen eskalerade på 1600-talet fick man lov att använda sig av 

tvångsrekrytering för att få kirurger till armén och flottan. 1611 anställdes två fältskärer vid 

krigsmakten och några år senare fanns en fältskär vid varje ryttarfana och två vid varje 

infanteriregemente. Några år senare fanns fyra barberare vid varje infanteriregemente, en av 

dem titulerades regementsbarberare, de andra kompanibarberare.78 

1682 bestämdes att det skulle finnas en regementsfältskär och tre kompanifältskärer vid varje 

regemente. Regementsfältskären var skyldig att delta vid rekryteringsmöten och besikta 

manskapet. Regementsfältskärerna var skyldiga att bo och vistas i den stad eller på 

landsbygden där regementet låg, ”så framt han icke will giöra sigh at tjänsen förlustigh och 

tåhle att wij een annan i hans ställe förordna”.79 

Ofta skedde rekryteringen av fältskärer i utlandet och när regementena kom tillbaka till 

Sverige följde de utländska fältskärerna ofta med och slog sig ner i Stockholm eller på någon 

annan ort. För att få praktisera i Sverige måste de dock först avlägga ett mästarprov. Efter 

genomfört prov fick de utföra sitt värv men med vissa inskränkningar för att inte bli alltför 

besvärliga i konkurrensen med de svenska fältskärerna. Även regementsfältskärerna utförde 

verksamhet civilt. Kungl. Maj:t förklarade 1690 att regementsfältskärerna hade rätt att hålla 

                                                 
76 Fältskär; ordet betyder ”person som klipper skägg i fält”. SAOB 
77 Lindberg, Bo, s 29. 
78 Hult, s 95. 
79 Hjelt, del 3, s 175-177. 
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öppen verkstad och verka i de städer där de bodde. Hjelt tror dock att dessa rättigheter 

upphörde ”efter någon tid”.80 

All sjukvård vid armén sköttes långt in på 1700-talet uteslutande av fältskärer. Först senare 

inträder medicinare med kirurgisk kompetens. 

De fältskärer som var anställda fick utöver lön, efter att indelningsverket införts, också ett 

boställe. Dessutom skulle man, mot statlig ersättning, hålla tre gesäller, som också skulle 

biträda vid krigstjänst.81 

Behovet av förbättringar av sjukvården fick Krigskollegium att utge en instruktion 1654 för 

bardskärarämbetet i Stockholm. Man ville få en ordnad tillsyn och kontroll över hela landet. 

Tre inspektörer utsågs. Instruktionen följdes dåligt och tillämpades bara för en kortare tid. I 

instruktionen användes titeln fältskär på barberare i krigsmakten men fältskär kom sedan 

också att användas om barberare i allmänhet. 

1674 fick åldermannen vid ämbetet i Stockholm uppgiften att ha överinseende över alla 

militärbarberare. 

I flottans, amiralitetets, ”läkarstat”, fanns sedan drottning Kristinas tid tio barberare. 1650 

tillkom en Amiralitetsmedicus. När flottan gick till sjöss skaffades tre barberarmästare, 

vardera med två gesäller. Dessutom fanns tio gesäller redan i tjänst och en bråcksnidare.  

1682 bestämdes att varje regemente skulle ha en regementsfältskär och tre kompanifältskärer. 

I fredstid var regementsfältskären skyldig att bo där regementet låg. Regementsfältskären 

skulle ”wiistas i någon stadh eller på bygden, dher regementet ligger, så framt han icke will 

giöra sigh af tjänsten förlustig”.82 Regementsfältskärerna fick under fredstid även utföra civila 

barberar/fältskärssysslor.  Enskilda barberare som bosatt sig stad där regementsfältskär också 

bodde beklagade sig över förlust i inkomst pga. regementsfältskärs aktiviteter, dock utan 

framgång. Hjelt menar att denna militärbarberarnas rättigheter torde dock ha upphört ”efter 

någon tid”.83 Trots protester från Collegium medicum förklarade Kungl. Maj:t 1691 att 

regementsfältskärer på orter där inga medicinare fanns också skulle ha rätt ”betjäna de sjuka 

vid varjehanda sjukdomar bäste de kunde och förmådde”.84 

                                                 
80 Hjelt, del 3, s 177f. 
81 Hjelt, del 3, s 178 
82 Kungl brev, 27/4 1682, Hjelt, del 3, s 177. 
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Under Karl XII:s mångåriga krig fanns stora svårigheter att rekrytera fältskärer till armén. Då 

skickade man elever direkt till hären där de fick lära sig yrket. De examinerades direkt i 

armén och antogs till kompanifältskärer, men med begränsad kompetens. 

Problem uppstod i flottans mellan amiralitetsmedicinaren, amiralitetsapotekaren och 

fältskärerna vid flottans huvudbas i Karlskrona; amiralitetsmedicinaren ville examinera den 

nye apotekaren som redan var godkänd av Collegium medicum. Och kirurgerna var missnöjda 

med att amiralitetsmedicinaren fått beslut att han fick ha uppsikt över dem. 

Vid 1780-talets slut bestod flottans läkarkår av tre amiralitetsmedicinare, två mästerfältskärer, 

tre underfältskärer och nio fältskärsgesäller, totalt 17 man. 

Direkt efter utbrottet av kriget mot Ryssland tillsatte Gustav III en utredningskommitté som 

bl.a. skulle föreslå och vidta åtgärder för att förbättra militärsjukvården. Det blev tydligt att 

behovet av erfaren personal inte kunde uppfyllas enbart med svenska fältskärer. Sverige 

skulle bl.a. försöka rekrytera 50-60 erfarna engelska fältskärer till flottan. Men bara 30 av de 

rekryterade inställde sig för tjänstgöring. Elva av dem fördes till Finland på briggen Charlotte. 

Flera av dem klagade på både inkvartering och lön och en del gick över till fienden. 1788 kom 

30 fältskärer från Weimar i Tyskland till Karlskrona, men de flesta av dessa betraktades som 

”äventyrare” med mycket begränsad kompetens. 

Överdirektören för arméns medicinalverk besökte 1789 Uppsala för att överlägga med 

medicinska fakulteten om hur utbildningen till fältskärer för arméns behov skulle organiseras. 

När Johan Chrysostomus Martinau85  1772 av Gustav III utsågs till regementsfältskär vid 

livregementet, protesterade Kirurgiska societeten - förgäves - för att han borde undergått 

författningsenlig kirurgisk examen.  

För att få tag på svenska fältskärer eller gesäller tillsattes en särskild nämnd vid hären, 

Consilium castrense, med fältmedicinare som ordförande och äldre fältskärsmästare, för vilka 

prov gjordes. 

Vid kungliga livgardet, på 1800 man, hade man år 1700  2 fältskärer och 6 gesäller. Vid tåget 

mot Ryssland 1708-09 fanns 24 gesäller, en per kompani om 108 man.86 

                                                 
85 Av kungen beordrad till regementsfältskär vid kungl livregementet 1772, Hjelt del 1, not 2 till s 265f. 
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Det är högst troligt att krigstjänstgöringarna, trots de risker den medförde, ansenligt kom att 

höja kirurgernas kompetens och yrkesskicklighet. 

Beteckningen ”fältskär” behölls länge inom krigsmakten, trots den ändring som genomförts 

1797 i reglementet för den kirurgiska undervisningen. Här används beteckningarna studiosis, 

candidat och magister chirurgiae, men det tog lång tid innan dessa kunde tränga undan 

fältskär. Colegium medicum anhöll hos Kungl Maj:t 1803 att den i rullorna använda titeln 

fältskärgesäll borde bytas ut mot kompani-, skvadrons- eller underfältskär och att 

krigskollegium skulle anbefallas att använda dessa benämningar. Det ansågs att skråtiteln 

”gesäll” gjorde att många avstod från dessa sysslor.87 

 

Motsättningarna mellan kirurger och medicinare 

Motsättningarna mellan Collegium medicum och Kirurgiska societeten. 

Ledamöterna i Collegium medicum ansåg sig som lärda och disputerade doktorer vara mycket 

mer kvalificerade än de hantverksmässigt utbildade kirurgerna. Föraktet för det manuella 

arbetet ingick som ”del av universitetsutbildningens ideologi”88. Det fanns tidigt och länge 

hos medicinare ett förakt för kirurger. Redan Galenos ansåg kirurgi  vara först det tredje 

alternativet vid behandling, efter diet och medikament och enbart lämpligt för att avlägsna 

främmande föremål och sjukliga förändringar på kroppen.89 Kirurger betraktades som 

obildade och ofta okunniga medan medicinarna betraktade sig själva som mycket bildade. 

Och endast den som var bildad kunde höja sig över egenintresset och ta ansvar för det 

allmännas intressen. Medicinarnas avoga inställning hade gamla rötter. Så betraktade redan 

t.ex. Avicenna, persiskspråkig filosof, läkare och vetenskapsman på 1000-talet, kirurgerna 

närmast som ett nödvändigt ont, Så protesterade också den medicinska fakulteten i Paris hos 

parlamentet med motiveringen att Ambroise Paré, ”den västerländska kirurgins fader”90, ”en 

simpel barberarkirurg, icke på minsta vis kunde anses äga befogenhet att beröra 

                                                 
87 Hjelt, del 3, s 182. 
88 Nilsson, I, s 13. 
89  Peterson, Hans-Inge, Medicinens historia. En koncentrerad, aktuell översikt från forntid till nutid, Sävedalen: 
Warne förlag, s 65. 
90 Kock, Wolfram, 1989, Medicinhistorisk exposé, Södertälje: Fingraf, 1989, s 38. 
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invärtesmedicinens kardinalfrågor”.91 Kirurgerna betraktades som en lägre klass än de mera 

filosofiskt inriktade internmedicinarna.92   

Detta var en uppfattning som höll i sig under århundraden. Långt fram på 1700-talet i hela 

Europa.93 År 1700 definierar t.ex. Urban Hjärne vad som menas med ”docktor” (1700): ”Så 

bör den som will blijfwa Medicinae Doctor, först wara informerat in Studije humanioribus, 

Sedan in Philosophia Theoretica, Men särdeles och fram för alt annat i Physicis eller Naturens 

kunskap… Här af ser man huru lijtet dee hafwa att tillwälla sig Doctornampn, som allenast i 

Operation, som uti bruck, och stensnijdande…”94  Även Linnes ger i brev till Abraham 

Bäck95 sin syn på att kirurgen Schützercrantz96 som 1753 utnämnts till arkiater och därmed 

också formellt till läkare. 

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 öfwerheten, och de hafwa influence hos de mäste i riket. Kan intet Min Broder råda 

öfwerheten att giöra honom tll Cammarherre, så får han det samma, men öfwerheten slipper 

påfölgden. 

jag ligger siuk på sängen och skrifwer detta. Vale.97 

Från kirurgernas sida användes olika medel för att försöka få kirurger likställda med 

medicinare: polemik i pressen, anonyma broschyrer, inlagor till ständerna och till Kungl. 

Maj:t. Under tider med uttalad partipolitik spelade politiska ställningstagande också roll. 

Medicinarna var ofta hattar, kirurgerna mössor. Tydligen spelade också mutor roll, t.ex. vid 

                                                 
91 Fåhraes, s 47. 
92 Haeger, s 73. 
93 Kock, 1989, s170. 
94 Lindberg, Bo, s 39 
95 Bäck beskrivs som ”en av de centrala gestalterna i det svenska medicinalväsendets organisationshistoria. I 
mer än fyra decennier beklädde han som preses i Collegium medicum den främsta posten i 
medicinalförvaltningen under en period, då grunden i mycket lades till den kommande utvecklingen, och hans 
insatser kunna spåras på nästan varje punkt, där ett avgörande framsteg vanns”, SBL, 
sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?ID=16256. Hämtad 2018-02-23 
96 Schützercrantz, preses i Kirurgiska societeten och överdirektör över kirurgin i riket, stadsfältskär i Stockholm, 
livmedikus hos kronprins Gustav m.m.SBL, sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=6422. Hämtat 2018-
02-23 
97 Linné till Abraham Bäck, 20 november 1753, The Linnaean correspondence, linnaeus.c18.net/letter/L1668. 
Hämtat 2018-02-23 

https://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=6422
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den stormiga riksdagen 1756. Där skall bonden Otto Olofsson ha fått belöning för att ha lagt 

fram ett av arkiater kirurgen Schütercrantz’ förslag i bondeståndet. 

När medicinalbestämmelserna kom 1688 ordnades ett möte mellan Collegium medicum och 

Kirurgiska societeten om hur bestämmelserna kunde tolkas. Bl. a. bestämmelsen att kirurger 

inte hade rätt att utföra internmedicinska insatser. Preses98 i Collegium medicum uttryckte att 

”fältskärerne hade icke lärt 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 allesammans kommo uthan några studier”.99 Parterna stod långt ifrån varandra, men 

kungen hade tänkt att de skulle enas och kungen lät meddela att barberare fick betjäna de 

sjuka bäst de kunde om ingen medicinare fanns till hands. Det fanns inte så många medicinare 

i landet medan barberare och fältskärer fanns i alla fall i varje del av landet. Trots 

fältskärernas ”okunnighet” anlitades de vid såväl invärtes som utvärtes sjukdomar. Då många 

invärtes sjukdomar har tendens till självläkning kunde fältskärer också lyckas i behandling av 

invärtes sjukdomar, i synnerhet om man agerade försiktigt och avvaktande. 

1665 avlades den första mästarexamen i barberarämbetet inför Collegium medicorum. Bo S 

Lindberg har uppfattat examinationen så att den var mera ”släpphänt” för blivande kirurger 

till armén och flottan än blivande medlemmar i barberarämbetet i Stockholm. Karl XI 

utfärdade därför 1685 ett öppet brev till preses i Collegium där han förde fram sitt stora 

missnöje med denna ”slapphet”, skulle det vara mindre angeläget för ”de många tusentals 

officerare och redliga krigsmän som riskerade liv och blod för fäderneslandet än för 

Stockholms invånare. 100 Collegiums preses fick också anvisning att se till att Kirurgiska 

societeten också var sträng vid sina examinationer av kirurger. 

1682 utfärdade kungen en resolution från Kungsör. Enligt resolutionen fick kirurgerna 

använda en lokal lämplig för dissektioner av lik, då kirurgerna måste grunda sin verksamhet 

på anatomin. De kroppar som fick användas tillhörde avrättade missgärningsmän. För första 

gången sägs officiellt att kirurgerna måste studera anatomi. 

1684 inlämnade Collegium medicum skrivelse till Kungl. Maj:t där man beklagade sig över 

de intrång som kvacksalvare, badare och bardskärare gjorde i ”praxis medicorum”. Här anhöll 

man också om hus för anatomiska dissektioner, även tillgång på människokroppar. Kungl. 

                                                 
98 Ordföranden 
99 Lindberg, Bo, s 57 
100 Lindberg, Bo, s 56. 
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Maj:t biföll Collegium medicums anhållan och gav dem också rätt att bestämma över 

dissektionsverksamheten. I strid mot den kungliga resolutionen 1682. 

Striden mellan Collegium medicum och Chirurgiska societeten var fortsatt ofta hård och 

fördes inte ofta på ett ”högre plan”. 

Kirurgernas status förbättrades under 1700-talets senare del, och de starka motsättningarna 

mellan de två kategorierna minskade avsevärt. En bidragande orsak var att vissa tjänster, 

provinsial- och stadsläkare, krävde både medicinsk och kirurgisk kompetens och att allt fler 

medicinare skaffade sig kirurgisk utbildning. Även, men betydligt färre, kirurger skaffade sig 

medicinsk utbildning.  

Även tjänstgöring för både medicinare och kirurger på samma lasarett, på det första, 

Serafimerlasarettet från 1752, och ett antal år senare på olika länslasarett, kom att föra de båda 

grupperna nära vandra och i samarbete med varandra.  

 

Upplösningen av Kirurgiska societeten 

Kirurgernas status förbättrades under 1700-talets senare del, och de starka motsättningarna 

mellan de två kategorierna minskade avsevärt. År 1797 beslutade Kung. Maj:t att Kirurgiska 

societeten skulle upplöstes och att Collegium medicum helt skulle överta ansvaret för både 

den medicinska och kirurgiska undervisningen.  

Ansvaret för den kirurgiska utbildningen överfördes till Collegium medicum under 

beteckningen ”det kirurgiska undervisningsverket”. Det kirurgiska magisterdiplomet var 

ungefär detsamma som det gamla mästerfältskärsbrevet. Kirurgie magister blev avslutningen 

på den kirurgiska utbildningen. Kirurgutbildningen var som tidigare praktiskt inriktad med 

lärlingstid ute i kirurgisk verksamhet. Detta till skillnad mot medicinarutbildningen som var 

teoretiskt orienterad. När Collegium medicum ersattes 1813 av Sundhetskollegium överfördes 

kirurgutbildningen och examinationen till det 1810 bildade ”Mediko-kirurgiska institutet för 

fältläkares danande” som lydde under kollegiet fram till 1861. Studietiden fram till Kirurgie 

magisterexamen, dvs. efter ett antal år som ”studiosi”, brukade blir som längst fem år.101  

                                                 
101 Sjöstrand, Nils O (red), Ett sekel med läkaren i fokus. Läkarförbundet 1903–2003, Stockholm: Sveriges 
läkarförbund, 2003, 130-131. 
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Att jämföra med den helt teoretiska undervisningen vid medicinsk fakultet (i Lund) hade man 

vid Mediko-kirurgiska institutet på 1840-talet infört en ”klinisk patientbaserad undervisning” 

på Serfimerlasarettet.102 

Som kommer att framgå längre fram utvecklades också en särskild fältskärsexamen. Den 

avskaffades 1861 då utbildning i kirurgi fördes in i den akademiska läkarutbildningen. 

Fältskärer fanns slutligen kvar under åren 1861 - 1896 som officiell benämning på en man 

(från 1891 även på kvinna) som utförde mindre kirurgiska operationer.  Bo S Lindberg 

beskriver fyra fältskärer som verkade vid 1800-talets slut, två kvinnor och två män. En av 

dessa, Otto Aspland, antas vara den siste med titeln fältskär.103 

De två yrkesgrupperna medicinare och kirurger försökte få grepp om varandra, som 

Uddenberg uttrycker det. Under stormaktstiden var antalet medicinare litet i Sverige och 

dåligt spridda i landet. De flesta medicinare var länge utlänningar och sjukvården sköttes av 

andra yrkengrupper; baarberare/fältskärer och badmästare. Apotek fanns också att tillgå lite 

varstans. I denna mångfald av ”sjukvårdsspecialister” var fältskärerna de mest 

framträdande.104 

 

Striden mellan universiteten och Karolinska Institutet 

Karolinska Institutet var länge en liten institution och ändå uppfattade de medicinska 

fakulteterna vid universiteten i Uppsala och Lund verksamheten vid institutet som hotfull, i 

huvudstaden fanns ju Serafimerlasarettet och Collegium medicum. Berzelius, och andra 

företrädare för institutet, krävde att institutet skulle ha samma ställning som universiteten, ha 

examinationsrätt och betraktas som en medicinsk högskola. Israel Hwasser105, professor vid 

medicinska fakulteten i Uppsala, ansåg att institutet var ”en simpel hantverksskola”.106 

Fakulteten betonade filosofiskt förankrad medicinarutbildning mot Institutets mer 

specialinriktade och empiriska hållning. Trots framträdande företrädare som Berzelius och 

Anders Retzius var studenterna länge tvungna att avlägga ”preklinisk kandidatexamen” vid 

Uppsala universitet. 

                                                 
102 Sjöstrand, s 332. 
103 Lindberg, Bo, s 145-150 
104 Uddenberg, del 1, s 298. 
105 Om Hwasser, se Hansson, s 233-236. 
106 Nilsson, I, 2010, s 8. 



34 
 

Först 1874 fick institutet rätt att undervisa i de teoretiska ämnena och genomföra 

disputationsprov för doktorsgraden. Och striden mellan de medicinska fakulteterna och 

institutet pågick länge och kom inte att dämpas förrän vid inträdet till 1900-talet.107  

I början av 1800-talet var situationen vid medicinska fakulteten vid Uppsala dyster. Den 

svenska medicinska vetenskapen befann sig, enligt Sten Lindroth, vid 1800-talets ingång i en 

nedgångsperiod. Svensk medicinsk litteratur var tämligen okänd i utlandet och inga betydande 

vetenskapliga insatser gjordes.108 Fakulteten i Uppsala var heller ingen stimulerande miljö. 

Stockholm var mera tilldragande, det var där man kunde ta sin kirurgiska examen och 1810 

etablerades Mediko-kiriugiska institutet, 1817 försett med prefixet ”Karolinska”.109 En av 

grundarna var JAC. Berzelius, som blev professor i kemi och farmaci vid institutet och som 

försvarade dess berättigande framför allt mot universitetet i Uppsala. Berzelius hade sedan 

1807 en professur i medicin och farmaci vid Collegium medicum och var ansvarig för 

utbildningen vid det kirurgiska undervisningsverket. Professuren med innehavare fördes över 

till Mediko-kirurgiska institutet 1813. Berzelius företrädde praktiskt inriktad läkarutbildning 

och positivistisk och empirisk forskning. Han ville lägga ned de medicinska fakulteterna vid 

universiteten och koncentrera läkarutbildningen till Stockholm. Bara i Stockholm skulle man 

kunna säkra en fullgod medicinsk utbildning. Här fanns t.ex. det antal vårdplatser som kunde 

medge klinisk praktik för de studerande.  

Här uppstår nu strider om vilka examina institutet i Stockholm respektive de medicinska 

fakulteterna i Uppsala och Lund skulle kunna utdela. Striden kom i förlängningen också att 

gälla de tre inrättningarnas fortsatta liv. Striden innehöll i början också kunskapsteoretiska 

motsättningar. Striden brukar personifieras av å ena sidan Berzelius och Israel Hwasser, 

professor vid medicinska fakulteten i Uppsala. Hwasser var ”nordens mest utpräglade” 

företrädare för romantikens naturvetenskapliga spekulationer. Hwasser såg sjukdom som ”det 

timligas affall från det gudomliga”. För Hwasser gick det inte att bryta ur medicinen från ett 

universitets lärdoms- och vetenskapssystem, ”en gudomligt grundad helhet”.110 

Mediko-kirurgiska institutet hade kommit till främst för det militära behovet av läkare, både 

medicinare och kirurger. Men snart blev ”civila” utbildningsbehov aktuella och institutet kom 

att sträva efter att vara en komplett medicinsk utbildningsanstalt. Institutet hade redan ansvar 

                                                 
107 Nilsson, I, 2010, s 9. 
108 Lindroth, del 3, s 143. 
109 Hansson, Jonas, ”Den romantiska medicinen”, i Boberg, Gunnar (red), Til at stwdera läkedom. Tio studier i 
svensk medicinhistoria, Lund: Sekel, 2008, s 222. 
110 Sjöstrand, s 333-334. 
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för och examinationsrätt för kirurgisk utbildning. Institutet var välförsett med lärare, bättre än 

de medicinska fakulteterna. När institutet fr.o.m. 1822 krävde mediko-filosofisk examen för 

tillträde till institutets utbildning ansåg universitetens professorer att institutet inkräktade på 

deras områden. 

När kirurgie magisterexamen upphör och införlivas i en ny medicinsk licentiatexamen 1861 

blev medicin och kirurgi slutligen sammanslagna. Institutet frigjordes från Sundhetskollegiet 

och blev en universitetsfakultet, men med begränsade rättigheter. Stridigheterna kom att 

fortsätta in på 1900-talet.111 

 

Smärtlindring och narkos 

Kirurgiska ingrepp var ytterst smärtsamma och invärtes ingrepp var uteslutna. Vid större 

ingrepp var misslyckanden vanliga och alla mera omfattande ingrepp blev ”liktydiga med svår 

tortyr”.112 Utöver smärtan var dödligheten mycket stor vid större ingrepp. Framför allt på 

grund av oundvikliga sårinfektioner. Kirurger var tvungna att biträdas av folk som höll fast 

patienten. Man kunde också binda fast patienten. Vid precisionsarbetet som t.ex. 

starrstickning var det också viktigt att patienten höll sig stilla. På grund av den olidliga 

smärtan blev också de snabbaste operatörerna de mest efterfrågade. 

Som smärtstillande medel användes t.ex. brännvin, opium och mandragora113.   Ibland kunde 

man hålla patienten halvkvävd med risk för att patienten blev helkvävd, att patienten dog. 

En tandläkare utförde den första demonstrationen av eternarkos i USA på hösten 1846, en dag 

som fått namnet ”Eter Day”. Ett år senare introducerades kloroform, triklormetan, av en 

engelsk läkare. Kloroformen fick sitt stora genombrott 1853 då drottning Victoria lät sig 

bedövas av kloroform i samband med förlossning. Lustgas, dikväveoxid, introducerades på 

1860-talet efter att tidigare använts som marknadsnöje.114    

                                                 
111 Sjöstrand, s 335. 
112 Fåhraeus, s 36. 
113 Mandragora, det vetenskapliga namnet på ett släkte potatisväxter, som hör hemma i medelhavsområdet. 
Bland arterna finns alruna. med sex arter, bland annat alruna.  
114 Haeger, s 183-189 
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Lokalbedövningen kom sen till Sverige 1887 och den första blindtarmsoperationen 

genomfördes av Karl Lenander i Uppsala 1889 och det sägs att med Lenander infördes den 

egentliga bukkirurgin i Sverige.115  

Utöver smärtfriheten för patienten har narkos så småningom fått betydelse även för 

operatören då denna kan arbeta med en lugn och muskelavslappad patient.           

Med narkosen öppnas nya vägar för kirurgin under 1800-talet, som kom att betecknas som 

”kirurgins århundrade”.                              

Denna enorma förändring har Karin Johannisson beskrivit på följande sätt: ”Operationer som 

tidigare fick utföras på förvridna vettskrämda varelser, nödtorftigt avväpnade med psalmsång, 

alkohol, opium eller intensiv åderlåtning, förvandlades till fridfulla seanser.”116 

En annan viktig förändring, något av en revolution av frakturbehandlingen, är införandet av 

gipsbandage. Det infördes 1852 av en flamländsk militärläkare. Tidigare försökte man fixera 

med bindor eller t.o.m. med gips men först med militärläkarens uppfinning fick man den rätta 

kombinationen av formbarhet och stabilitet.  

 

Tänkbara orsaker till omvandlingen.  

Gränsen mellan den vetenskapliga och den folkliga medicinen stängdes enlig Karin 

Johannisson ”någon gång under 1800-talets andra hälft”, något som i tid sammanföll med att 

medicinen nu blev naturvetenskap.117 Och samtidigt flyttas kirurgiutbildningen in till 

universitetens läkarutbildning. 

Till naturvetenskapen hörde nu också medicinen (inklusive kirurgi) som snarast är en form av 

teknik anpassad till hälsa och sjukdom, i synnerhet i dess kirurgiska form. Till skillnad från 

folkmedicinen försöker den vetenskapliga medicinen skapa entydighet och rationella teorier.  

En vanlig förklaring till kirurgins inordnande i den akademiska läkarutbildningen skulle vara 

att kirurgerna professionaliserats. Ingemar Nilsson benämner en av sina artiklar ”Medicinen 

som profession under 1700-talet”. 118 Johanna Bergqvist har t.o.m. använt begreppet 

                                                 
115 Gejrot, Thomas, Lychnos 1995, s 305. 
116 Johannisson, Karin, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur, Stockholm: Norstedts, 
1997, s 68 
117 Johannisson, s 183 
118 Nilsson, Ingemar, ”Medicinen som profession under 1700-talet”, Sociologisk Forskning, nr 2, 1983 
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professionalisering även för medeltid och renässans.119 Med professionalisering menar hon 

snarast den specialisering som inträder i medeltidens arbetsliv och senare.  

Begreppet professionalisering innebär att man tillägnar sig kännetecken och kompetenser som 

är karaktäristiska för en profession. Vanligt i modern tid är en kombination av 

yrkesverksamhet och relativt lång akademisk utbildning. Professionalisering leder ofta till att 

yrkesgruppen får legitimation, ”monopol”, på yrket. Jag diskuterar här tre områden som 

ansetts typiska för professioner: avgränsningen till andra yrken, kunskapsområdet betydelse 

för vem som ingår i professionen och självständigheten i yrkesutövningen. 

Avgränsningen till andra yrken för kirurgerna var redan under hantverkstiden tydlig och 

åtminstone formellt okränkbar. Men den blev ändå föremål för strider med andra 

yrkesgrupper. Kunskapsområdet var också entydigt när man skulle avgöra vem som kunde 

innefattas i ämbetet, ämbetet var dock länge dessutom reserverat för ett bestämt antal mästare. 

När det gäller självständigheten i yrket fanns ingen överordnad, även om klagomål 

framfördes.  

Skråbestämmelserna gjorde hantverkare till ”professioner” om man bortser från bristen på 

utbildning vid universitet. Jämför man med de universitetsutbildade medicinarna gav deras 

utbildning länge snarast ”bildning” bl.a. i medicin. Den akademiska läkarutbildningen var ju 

länge kvar vid vurmen för de gamla ”antika och arabiska mästarna” och gick ut på ett 

skolastiskt, skolmässigt tolkande av auktoritativa antika texter. Utbildningen var länge nästan 

enbart teoretisk. Fram till 1700-talets slut bedrivs i den akademiska läkarutbildningen 

knappast någon forskning och lite kontakt med patienter. Få framsteg görs. Medicinarna hade 

länge ingen egentlig gräns mot andra yrken men kunskapsområdet, medicin, förvärvad genom 

universitetsstudier, var exklusivt för de examinerade. Skillnaderna mellan medicinare och 

kirurger och medicinare kan för lång tid reduceras till att kirurger var empiriker och 

medicinarna teoretiker. Den enda skillnaden var egentligen att medicinarna hade en 

akademisk utbildning, medan kirurgerna i högre grad uppfyllde de villkor Hellberg angivit för 

prövning av professionalitet. Professionaliseringsbegreppet, tillkommet i modern tid, i 

samband med urbanisering och industrialisering, synes inte vara särskilt lämpat för 

århundraden dessförinnan. 

                                                 
119 Johanna Bergqvists använder sig av begreppet ”professionalisering” i sin avhandling från 2013 ”Läkare och 
läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans”. 
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”Upptäckterna” av narkos och antiseptik vid 1800-talets mitt har haft avgörande betydelse för 

den kirurgiska utvecklingen. Smärtan försvinner från de tidigare mycket smärtsamma 

ingreppen och nu blir det möjligt att göra operationer och ingrepp inuti kroppen, i bröst- och 

bukhålorna. Kirurgin får en enorm statushöjning. 1800-talet kallas av många för kirurgins 

århundrade. Kirurgernas nya ”invärtes” arbetsområde närmar sig medicinarnas ”invärtes”. 

Kirurgin nu inte längre bara var ”utvärtes” utan också ”invärtes”. Nu kunde också utvärtes 

kännetecken genom nya diagnostiska tekniker relateras till kroppens inre. De båda områdena 

medicin och kirurgi närmade sig varandra. 

När det första svenska lasarettet, Serafimerlasarettet, etableras 1752 förses det med både 

medicinöverläkare och kirurgöverläkare. Och när länslasaretten strax därefter kommer till i 

länen är de ofta enläkarlasarett och den första och ende läkaren var ofta kirurg. Lasaretten blir 

också självklara platser för kirurgiska invärtes och större utvärtes ingrepp, då där finns 

nödvändiga utrymmen, verktyg och biträdespersonal.  

Närmandet mellan medicinare och kirurger bedömer jag också vara beroende dels av ökat 

intresse för samtidig kompetens inom båda områden, dels att de båda områdena kommer att 

mötas och samarbeta i de nya lasaretten. Medicinarnas urgamla förakt för kirurgerna 

förminskas och samarbetsmöjligheterna ökar.  

Långt fram i tiden var många akademiskt utbildade läkare ytterst tveksamma till kirurgernas 

verksamhet. Att arbeta med sina händer var inget den teoretiskt skolade läkaren skulle behöva 

sysselsätta sig med. Kirurger på mindre orter eller på landsbygden hade också rättigheter att 

verka inom delar av de akademiskt utbildade läkarnas arbetsområde. Gränsdragningen mellan 

dessa två yrken var ett område för strider dem mellan, striderna handlade huvudsakligen om 

medicinarnas organisation skulle ha rätt att även styra över kirurgernas verksamhet.  Striderna 

avtar då flera akademiskt utbildade läkare också skaffar sig kirurgisk kompetens. Och även 

omvänt, kirurger skaffar sig medicinsk kompetens. 

En mera preciserad anledning skulle vara kirurgers behov av vetenskaplighet och forskning, 

inte bara praktiskt och tekniskt kunnande och färdighet. Utbildningen till kirurg är praktisk 

och empirisk till skillnad mot den akademiska medicinarutbildningen som huvudsakligen var 

teoretisk. En medicinare fick lära sig sin praktik efter att ha genomgått sin teoretiska genom 

att ansluta sig till någon aktiv läkare. En medicinare blev allmänbildad genom ”stora 

teologen” och ”medikofilen”. Den akademiska utbildningen var länge skolastisk, innebärande 

att skolmässigt tolka och strukturera en avgränsad samling auktoritativa texter till ett 
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sammanhängande och motsägelsefritt system. Bo Lindberg menar att de akademiskt utbildade 

medicinarna inte hade gjort några ”nämnvärda framsteg” under de ca 200 år som gått sedan 

Collegium medicum bildades. Framstegen hade ”nästan uteslutande” gjorts inom kirurgin.120 

 

Från att ofta ha varit ett slags ensamarbete för kirurgen – om man bortser från gesäller och 

lärljungar och de personer som biträdde för att hålla fast patienterna - kom narkosen att ställa 

krav på samarbete med bl.a. de akademiskt utbildade medicinarna. Stor betydelse för denna 

utveckling var också tillkomsten av lasarett i Sverige. Först med Serafimerlasarettet 1752, sen 

i nära anslutning, länslasaretten. Många av länslasaretten var till en början enläkarlasarett där 

den ende läkaren var läkare med kirurgikompetens.  

Man måste fråga sig varför inte också andra kirurgiska områden inte kom att införlivas i den 

akademiska läkarutbildningen. Tandläkarutbildningen, med tydliga forskningsmässiga inslag, 

blev också i en del andra länder en del av läkarutbildningen. Den första tandläkarexamen i 

Sverige avlades 1799 vid förhör inför Collegium Medicum,121 Att den normala 

förlossningsvården även fortsättningsvis var barnmorskornas arbetsområde beror antagligen 

dels på att den normala förlossningen är ”naturlig” och inte något som skall ”läkas”, dels på 

att förlossning är en typisk kvinnlig angelägenhet, även om förlossning och gynekologiska 

problem också är forskningsmässiga.  

Dessa motsättningar – mellan dels läkarintresset att erövra flera områden, dels att 

erövringsintresset stannade vid kirurgerna – kräver djupare studier för att kunna förklara 

kirurgins övergång. 

Dessa motsättningar – mellan dels läkarintresset att erövra flera områden, dels att 

erövringsintresset stannade vid kirurgerna – kräver djupare studier för att kunna förklara 

kirurgins övergång. 

Någon självklar orsak till omvandlingen av kirurgers utbildning till en akademisk sådan har 

inte dykt upp. 

 

                                                 
120 Lindberg, Bo, s 128 
121 Henrikson, Carl O, ”Hur blev man tandläkare i Sverige under 1800-talet?”, i Svensk Medicinhistorisk 
Tidskrift, vol 3, nr 1, 1999, s 213. 
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Sammanfattning 

Jag har försökt beskriva hur kirurgisk verksamhet i Sverige koncentrerats till viss 

yrkeskategori och utvecklats under ca 300 år. Kirurgerna har gjort anspråk på andra delar av 

läkekonsten än den ”utvärtes”, men så småningom stoppats av medicinarna. Man får 

uppfattningen att de ”utvärtes” behandlingarna varit relativt stabila bortsett från den vad den 

stora mängden krig lett till beträffande nya skadetyper och nya behandlingsinstrument. Det 

stora behovet av fältskärer till den svenska stormaktens krig har flyttat fram kirurgers 

positioner. Efter ca 250 år avslutas osämjan mellan kirurger och medicinare plötsligt med 

samgående med och tillfällig seger för medicinarna. Därefter inträder ”kirurgins århundrade”.  

Jag har försökt diskutera varför utbildningen för kirurger kom att läggas samman med 

medicinarnas akademiska. Något bra svar grundat på det material som använts här har jag inte 

hittat. Däremot kan man tänka sig att kirurgernas övergång till akademisk medicinsk 

utbildning bidragit till att avliva den av romantiken präglade inställning till utbildning och 

universitet som fanns. 

 

 

 

 

Bilaga. 

Invärtes medicinarnas utbildning 

Den medicinska universitetsutbildningen etablerade sig under medeltiden vid de första 

europeiska universiteten i södra Europa, först i Salerno, som en typ av högskola i södra 

Italien, senare som universitetet i Bologna. I de universitet där medicinsk utbildning förekom 

var medicin en av de tre ”högre” fakulteterna tillsammans med teologi och juridik. Kyrkans 

inflytande var stort och den misstrodde den hantering med blod som t.ex. ingick i kirurgers 

arbetsuppgifter. Den medicinska utbildningen byggde på antika och arabiska auktoriteter och 

utbildningen var i stort sett enbart teoretisk, Medicinstuderande träffade inga patienter, någon 

sk klinisk undervisning existerade inte. Fanns kirurgisk utbildning var den också enbart 

teoretisk. Medicinare skulle bli bildade och kultiverade. De universitetsutbildade läkarna såg 

ner på, med kyrkans stöd, t.o.m. föraktade, de hantverksutbildade kirurgerna, som ju 
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egentligen verkade inom samma område, att lindra människornas lidande p.g.a. kroppslig 

skada eller sjukdom. 

Sveriges första universitet grundades 1477 i Uppsala men läkarutbildning kom tillstånd först i 

början på 1600-talet, 1613, och då med ytterst få studenter. De flesta läkare var länge enbart 

invandrare från utlandet.  Först längre fram kom också svenska medicinare att vara 

verksamma, men då också utbildade utomlands. Ett holländskt universitet, det i Leyden, kom 

länge att vara ”Sveriges (största?) universitet”, där berömdheter som Carl von Linné skaffade 

sig sin läkarutbildning. Läkarutbildning för svenskar gavs förutom i Uppsala också på 

universiteten i Åbo, sedan 1641 (och fram till 1809), i Lund, sedan 1668 och även i 

Greifswald, under den svenska tiden 1648 - 1815, men i Greifswald gällde dock tyska 

bestämmelser.  

Examenssystemet för medicinare var komplicerat. För att få tillträde till den högre medicinska 

fakulteten vid ett universitet var man tvungen att först ta en obligatorisk teologisk examen 

(den sk stora teologen) för att studenten skulle få kunskap om ”salighetsläran”. Nästa examen 

skulle tas från den lägre, filosofiska fakulteten, en examen som kallades mediko-filosofisk 

(den sk medikofilen). Efter dessa förberedelser kom medicine kandidatexamen och slutligen 

medicine licentiatexamen. Efter ansökan och religiös edgång hos Collegium medicum fick 

man tillåtelse, licens, att verka som läkare. Studier fram till licentiatsexamen beräknades i 

gynnsamma fall ta 6 till 7 år.  

Utbildningen var i princip bara öppen för den som kunde försörja sig. Studietidens längd var 

beroende av om man måste försörja sig under studietiden, ofta kunde studietiden därför 

förlängas till 10 - 15 år. Sökte man ”ordinarie tjänsteläkare”, stadsläkare eller 

provinsialläkare, var man dessutom tvungen att komplettera med kirurgie magisterexamen.122  

1758 kom ett förslag att medicinstudenterna också skulle avlägga examen i juridik. Det levde 

kvar några år men 1772 togs denna bestämmelse bort. 

Bo S Lindberg citerar en, något överdriven, beskrivning av Linné vilka studier och liknande 

som krävdes för att bli medicinare: 12 år för slutexamen, inklusive förberedande examina vid 

teologiskt och filosofiska fakulteterna, den sk medikofilen. De förberedande studierna kunde 

ta 8 - 9 år enligt Linné. De egentliga medicinska studierna tog 4 - 5 år för vardera av de två 

                                                 
122 Sjöstrand, s 329- 
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professorerna i Uppsala. Därefter en kurs i anatomi och obstetrik och en kurs på lasarettet i 

Stockholm. Totalt kunde studietiden uppgå till 18 - 20 år.123  

Undervisningen förmedlades ”utan nämnvärd patientkontakt för studenterna”. Fortfarande på 

1840-talet skedde t.ex. utbildningen i invärtes medicin vid Lunds universitet ”utan kliniska 

demonstrationer och egentlig sjukhustjänstgöring”. Undervisningen kan jämföras med den 

som ägde rum vid medeltidens universitet, professorn läse högt fyra timmar i veckan ur 

Hippokrates och Galenos skrifter.124 

Att förvärva medicinsk doktorsgrad under dessa århundraden kan inte jämföras med nutiden. 

Carl von Linné, och många andra, förvärvade sin under sina år ute i Europa. Linné åkte till 

Harderwijk i Holland som hade ett universitet som ”gjorde blomstrande affärer med 

prisbilliga akademiska snabbexamina”. I en glad kuplett sjöngs ”Haderwijk är en handelsstad 

där de säljer rökt sill, blåbär och examina”.125 Det tog inte Linné längre än tre veckor att 

skriva, trycka och disputera.126 

Den första som promoverades i Sverige, Johan Rothman, fick sitt av medicinska fakulteten  i 

Uppsala utställda doktorsdiplom 1681.127  
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