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Carl von Linn6 intar obestridlisen en framstiende plats i natur-
forskningens historia. Han var verksam iuom alla tre naturens ri-
ken, men fiimst ir han kind som dcn store systematikern och
den binira vetenskapliga nomenklaturens skapare inom botanik
och zoologi. Dessa hans insatser uir av sldan banbrytande betydel-
se, att han utan tvivel torde fortjlna den sjilvtagt.ra benlmningen
Princeps Botanicorum, lursten bland botanisterna, tro(s att har.I

endast besatt mycket ringa insikt i vissa andta delar av botaniken,
exempelvis den di gryende viixt{ysiologin. E-l heller saknade han
helt frJregingare som systematiker och namngivare, iven om han

kanske knappast hade anledning att med Isaac Newton saga, att
han stod pi axlarna av en.jatte. Ty visserligen hade den schwcizis-
ke botanisten Kaspar Bauhin pl 1620-talet, alltsi mer in hundra
ir Ibre Linn6, givit en del vzixter och djur tvidelade namn som er-
inrade om de linneanska binira namnen. Och visst hade engels-
mannen John Ray (Rajus) redan fyrtio ir fore t.innd srikt indela
vaxterna efter deras blommor och fiukter och redau l686 lanse-
rat en definition for begreppet art. Fdr att nu inte namna att
ti.ibingenbotanisten Rudolph Jakob Camerarius er 1694 i ett brev

till kollegan Valentini i Giessen redogiort fiir sina experiment
rorande vaxternas sexualitet och blommornas beliuktning, och

att bl. a. den franske ldkaren och naturalisten Pierre Bekx (Pet-

rus Bellonius) genom sin figelanatorri, Histoire sur la nature. des

oiseaux, utkommen redan 1555, ett decennium innan han rirnmiir-
dades i Boulognerskogen, lagt en Iorsta smncl till indelnins av

djurvdrlden. Men det var clock Liun6, sou helt och konsekvent irr-

forde den epokgorande bin:ira vetenskapliga nomenklaturett
inom botaniken och zookrgin, och sonr s:Isom clen l-orste lacle vix-
ternas fiukrifikatiorrsorgan till grund fiir ett viil getrorlarbetat ar-
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tificiellt botaniskt klassifikationssystem, Linnds bekanta sexualsy-
stem med tjugofyra klasser. Linn€ tillkommer vidare i visentlig
grad iran att vara det biologiska artbegreppets upphovsman, i
och med att han klarlade den typ av slliktskap och skillnader mel-
lan vexterna, som brukar benimnas linneanska species, och frin
artbegreppet utrensade sidana f:irg- och formvarieteter, kultur-
raser, lokalformer, ildersstadier och liknande, som av tidigare bo-
tanister klassificerats som sirskilda species.

Dessa ovan namnda jamte minga andra viktiga insatser av
Linn6 inom botaniken och zoologien har ej sillan kommit efter-
vdrlden att frirgita, att han till professionen egentligen var likare,
och att han vid sin bortging den l0januari 1778 hade bakom sig
en ling bana som lArare vid medicinska fakulteten vid Uppsala
universitet, ddr han verkat som professor i medicin under inte
mindre An trettiosex ir.

Linnis medicinsha uerk

Linn€s visentliga insatser som medicinsk lSrare och f<irfattare
kom att ligga inom de fyra dmnesomridena dietetik, varmed di
avsigs sivil vad vi i dag skulle rubricera som personlig hygien och
omgivningshygien som mentalhygien, s-iukdomssystemarik, se-
miotik eller sjukdomsdiagnostik och materia medica eller liikeme-
delslira. Genom kollegieanteckningar nedskrivna av elever under
hans foreliisningar liksom genom hans egna bevarade fdrelis-
ningsmanuskript och hans talrika akademiska avhandlingar och
andra tryckta arbeten kan vi fi en djupgiende inblick i Linn6s
medicinska forestiillningsv:irld. Hans medicinska verksamhet har
visserligen ej alls underkastats samma omfattande id6historiska
analys som hans botaniska och zoologiska arbeten. Uppenbart ar
emellertid att inget av hans medicinska arbeten kan siigas sti i pa-
ritet med hans botaniska rent id6massigt sett. Senare tiders forsk-
ning och upptackter har ocksi gjort Linn6s id6er och teorier inom
medicinen forildrade i lingt st<irre utstrickning iin i friga om
flertalet av hans bidrag inom dvriga naturvetenskaper.

Detta giller exempelvis betraffande hans nosologiska system,
dvs. det av honom uppstillda sjukdomssystemet, vilket han pre-
senterade i ett antal nigot modifierade versioner i sina forelis-
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ningsserier over systema morb()rum, och s()m finns bevaracle iett
flertal olika kollegieuppteckninsar. Der enrpiriska underlager fiir-
uppstalhndet av enhetliga sjukdomsbilder hade skapars gcnorn
Thomas Sydenhams, Herrnan Boerhaavcs och andras klirriska
verksamhet, och det lanns under [,inn6s tid en stark strivan art iD-
ordna sjukdomarna i ett enhetligt slstem liknande botanikens
med klasser, ordningar, slikten och arter. Err av de fdrnamsta
proponenterna hirfor var, {orutr>m Syclenham i Ensland, clen
med Linn6 .jrimniriee fiauske llkaren Frangois Boissier de La-
croix de Sauvages, vars troligen ir 1731 utgivna arbete Nourelles
classes des maladies. . . varit en inspirationskiilla frJr Linn6 redan ut.r-
der dennes vistelse i Holland. Den stora svaghcrcn i Sauvages'
sjukdomssystem liksom hos Linn6s olika modifikationer av dct-
samma var, att de pir grund av de iinnu vicl denna tid ntycket brist-
fdlliga kunskaperna om s-jukdomarnas r-erta natur kom att omlat-
ta s:rval verkliga sjukdomar som enkla s.jukdomssymtom.

Linn6s synnerligen omlattande medicinska produktion skall ej
hir nirmare beloras. En omfattancle civersikt dver clenna del av
Linn6s verksamhet finns i den finske patologiprolessorr.r, arkia-
tern och Linn6kzinnaren Otto E. A. H jclts arbete Carl ton Linni
som liihare och medicinsh .fiifattare. Detta utgavs ursprungligen till
Uppsala universitets fyrahundrairsjubileum I877. I sin till
Linndjubileet 1907 utvidgade, monumenrala form iir det fortfa-
rande den mest fullst:indiga och detaljrika ehuru helt okritiska re-
dogrirelse lcir Linn6s medicinska procluktion som dver huvud ta-
get exister-ar. I det foljande skall endast nisra Ia glimtar frin
Linnds arbete med mateia medica limnas med tyngdpunkten
lagd pir hans idoga stravan atr uppracka och fiimja anvrindandet
av inhemska Iakev:ixter. I detta sammarrhang kan det kanske vara
befogat att papeka, att hans arbcten over materia medica dr av
mycket skiftande kvalitet. Ja, i sitt beronrda iminnelsetal civer
Linn6 i Soci6t6 Royal de M€decine i Paris i lcbruari 1779, vilket
kom mycken ilska istad bland Linn6vdntrerna i Sverige, menar
den k:incle anatomen Felix Viccl-D'Azyr rill och med, arr Linnds
Materia medica miste betecknas son) "fdsa virdig sin ldrlartare."
Obestridligen ger dock hans farmakologiska arbcten intressanra
inblickar i den tidens ofta hipnadsvickande terapeutiska arsenal.
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Linnl och mnterio m.cd.ica.

"Af de olika mcdicinska vetenskaperna var det drogkinnedomen
och [armakodynamiken, eller, som de ildre likarena benimnde
clelnt, materit medica, sorn [,inrrd frarnfiir allt med liirkirlek bearbc-
tacle", skriver den oviur nlmnde Hjelt. "l)et nlra sammanhang",
fbrtsatter han, "i hvilket botaniken och farmakognosin sti till
hvarandra, gitr det lrirklarligt, hvarfore llerralet af hans medicins-
ka arbeten omfattar .just denna sida af vetenskapen." Av de l8b
akademiska avhandlingar, som ventilerades under Linn6s presidi-
ruu, och av vilka clct stora llertalet sikerligen fiirl'attats av honom
sj:ilv, behandlar'26 stycken imneu inom materia medica. I dessa
diskuterar han sirv:il utllndska som inhemska likevaxters boranik,
liirekomst och meclicinska anvdndning. Till den forstnimnda
eruppen hor dissertationerna om likontridet 1744, ormved, (Lig
nu.m cofubrium) 17.{9 och senegarot (Radix senegae) samma ir, samt
om rraltesersvantpen (Fmzgrz.r melitensis), som inte var nigon
svamp utan 6ttei C)nomorium coccineum, 1755 och ont kyassiaved
(Lignum quassiae, 1763), en drog, som erholls frirn vixtsliiktet Zy-
gop\llam. Den kunde anvaindas i st:illet lor kinabark, och Linn€
saLte mycket stort virde pir den.'-fag har", skriver han i avhand-
linsen, "fdrsokt radix Quassiae emot Upsala lebrar och hon :ir
rrakalos."

Bland dissertatit>ner, ivilka Linn6 behandlar svenska medicinal-
vdxter, kan bland anclra nimnas Vires plan aruT. (Vaxternas kraf-
ter\ 1747, Pkm.tae o-fficinaLes (Officinella vixter) 1753, DuLcamara
(Besksota) l77l och H)pericum (]ohannesort) 1776. Svenska lAke-
vixter behandlas ocksA i avhandlingarna Censura medicamentorum
sirnplicium legetabilium (Granskning av de enkla ldkemedlen ur
v:ixtriket) 1753 och Ohseruatiottes in nateriam medicam (Observatio-
ner imateria medica) 1772. N:imnas kan ocksi de mirkliga av-
handlingarna om liikemedlens smak (Sapol medicamentorum) och
starkt Iuktande likemedel (Medicamenta {re,ueol"ntia) ventilerade
ir l75l respektive t 758.

Linn€ str:iyade olijrtrutet att infiira nya vixtdroger i medici-
nen. I likhet med Thonras Sydenham, "den engelske Hippokra-
tcs", torde han ha hyst livliga frirhoppningar om att man i vaxr-
viirlclerr skulle kunna flnna botemedel om ocksi inte for alla sir

dock fiir clet stora flertalet sjukclomar. Sirskilt starkt ivrade [,inne
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ftir anvindandet av billiga inhemska lakevexter i stillet for ut-
lindska, som mXste importeras till hoga priser. Till hans bemo-
danden hdrutinnan finns det anledning att 6terkomma senare.

Linni och Pharmacopeia H olniensis

Redan under hans fcirsta ir som professor i Uppsala vdcktes hos

Linn6 tanken, att den de gillande farmakop€n, den irr 1686 till-
komna Pharmacopeja H olmiensis goleno-chymica, borde rcformeras.
Denna, som till visentlig del hade utarbetats av Carl XI:s livmedi-
kus Johan Martin Ziervogel, var genom 1688 irrs medicinalord-
ningar anbefalld som rdttesnore vid apotekens expedition av com-
posita, dvs. sammansatta kikemedel. Egentligen var clen inte en

farmakop€ i nutida mening utan endast en kompositionsbok, som

innehcill en omfAngsrik skatt av mer eller mindre exotiska och vid-
underliga likemedel. Minga av dessa bar spir av alkemistiska tan-
kegingar eller var kvarlevor av medeltida forestillningar eller
vidskepelse. Somliga medel var inte endast naturvidriqa utan
iiven synnerligen komplicerade och dirigenom orimligt dyra. Si-
Iunda inneholl exempelvis Tinctura Bezoart. ex herbis inte mind-
re dn 72 olika ingredienser, och det beromda motgiftet Theriak
bestod frjrutom av torkad huggorm av 65 andra mer eller rnindre
m:irkliga komponenter. Och vad sigs om Species Cordiales tem-
peratae, som Iorutom ltta olika vlxtdroger aven innehdll ben

frin hjorthjhrta, piirlor, ddelstenen hyacint, smaragd, safir, saff-
ran, mysk och ambra sarnt guld och silver.

I denna snirskog av underligJa l:ikemedel ville nu Linn6 rensa

upp, ty, sager han "just stora fbrmulae iro de, som sk:imt hela
medicinen". Dessa "stora fbrmulae" borde ersittas med enkla Ia-

kemedel, simplicia. I slutet av oktober 1749 skriver han dArliir till
sin gode vin Abrahant Biick i Collegium Medicum: "Min Brodcr,
som ir den endaste i Collegio Medico som nigot kan giora, bor-de

raffirrera pharmacopaeanr." Han llmnar ocksit i brevet en omfat-
tande forteckning iiver vixtdroger, som "wi kurrna mycket w;ihl
ombira i wira apothequer". En mirnad senare avliter Linn6 en ny
skrivelse till Bdck mecl en lorteckning dver d.jurdclar, som sakliist
kunde utmrjnstras ur Iarmakop6n.
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Lit oss nu se pi nigra av de i nutidens ogon hogst kuriiisa ting
ur regnum animale, som innu under Linn6s tid var officinella pi
landets apotek. men som Linne ville utmonslra. Iorst i han, l'dr-
teckning kom ossa humana, minniskoben. S:idana, i brind och
pulveriserad lbrm, var ett sedan gammalt efiertraktat b]odstillan-
de mcdel. Den danske historikern Troels-Lund, frimst kind ge-
nom sitt stor-a verk Dagligt liu i Norden i det sehtende aarhurulrede,
menar dock, att allmenheten vanligen i stillet for att anlita apote-
ken skaffade sig denna eftcrscikta vara pi egen hand pi stAdernas
galgbackar, "ty kroppar, som i iratal hlngde ute i galgen, voro of-
tast defekta; sArskilt eftersokta voro tjuvfingrar." Eftertraktade
var iven huvudskilsber.r frin minniskan. I Henrik Smids likar-
bok fiin ir 1577 rekommenderas upphettat och pulveriserat hu-
vudskilsben blandat med stijua pionkarnor och inraget pe fastan-
de mage i lavendelvatten eller varmt vin. Benet skulle helst tas
frin en mansperson, som ej dritt av sjukdom, och siclant lrin en
hingd tjuv ansius sdrskilt verksamt. Medlet anvindes frAmst mot
epilepsi i form av det s. k. Magisterium epilepticum, vilket dess-
utom innehijll horn och kkivar av ilg, hjorthorn, enhrirnings-
horn, smaragd och birnsten.

Andra benslag, som Linn6 ville ta bort ur farmakop6n, var har-
spring dvs. ett ben i harens bakfot, vilket ansigs vara urindrivan-
de samt verksamt mot kolik, och vidare de s. k. hjortkorsen, som
bestod av tvir smi benbildningar, som ibland forekommer i hjor-
tens hjArta, och som anvindes som hjirtstiirkande medel i ett an-
tal dyrbara kompositioner. Annu mot slutet av Linn6s irhundra-
de ordinerades Hiort-Hiert-watn fiir landets konuns. BIand ytter-
ligare benslag, som Linn6 ansig sakkist kunde utgi var valrosstan-
der, flodhilsttinder och vargthnder samr alghorn och ilgkldvar
och vidare renhorn och ekoxhorn (de hornliknande riverkikarna
av skalbaggen ekoxe!), som brukades som botemedel mot frossan
och slapphet hos urinblisan. Daremor ville Linn6 behilla giidd-
k:iftben, som ansigs vara ett osvikligt medel mot barnsbtirdspli-
sor, och som av Linr.r6 sjdlv bediimdes mojligen kunna anvindas
som botemcdel mot lungsacksinflammation, samt valfiskldll, som
nyttjades mot magsyra och som dessutom dnda in i sen tid anvints
som polermedel. Vidare ville han behilla hjorthorn, som ansigs
vara verksamt mot en minglald sivll invirtes som utvartes kram-
por, samt elfenben. Dcr senare kunde niimligen anvdndas som er-
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sattning lor enhdrningshorn. Detta sorn egentligen utgjordes av
en tand frAn narvalen, ansirgs som ett verkligt undermedel och be-
tingade dirfor fabulosa priser. Hilnsriggskal liksom rrussclskal
och ostronskal, av vilka de frirstnimnda brukades mot halsbrinna
och magsyra samt liksom ostronskal ocksi nrot frossan, fann nid
inlor Linn6s utmdnstringsiver, men pdrlernor, olika slas av
sndckskal och girssten, dvs. ett ben i abborrens huvud, som bl. a.

ingick som ingrediens i Magisterium cordiale och styunpulvcr,
Pulvis pleuriticus, mot lungs:icksinflammation, samt karpstcn,
som var en hornskiva i karpens gom, ville han ha bort ur den tera-
peutiska arsenalen.

Pharmacopeja Holmiensis fullkomligt rJverflodade av olika fett-, is-

ter- och talgarter. Frimst bland dessa stod mAnniskofett, som pri
sades som ett ypperligt medel mot reumatism. Sivil apoteken
som allmlnheten torde utan stdrre svarighet ha erhillit denna ef-
tertraktade vara genom skarprittarnas fdrsorg. Forutom mdnni-
skofett ville nu Linn6 i sitt brev till Abraham Bdck utmonstra ister
eller talg liin loljande djurslag, niimligen vildkatt, hund, varg,
rAv, grdvling, hare, kanin, vildsvin, gls, anka, hcina, kapun, hugg-
orm, g:idda, hjort, fir och killing. Siikerligen var Linn6 i denna
sin iver vdl medveten om att olika djurfett- och isterarter sedan ur-
minnes tider varit anvinda som likemedel, och att varje sirskilt
slag ansigs besitta siirskilda egenskaper, varfor man vid behand-
ling av en viss sjukdom ej fick utbyta en fettart mot en annan, men
att ocksi kontrollen over att rAtt slag i varje siirskilt Iall expediera-
des av apoteken var omdjliB att uppritthilla. Av alla de olika ister-
sorterna behiller Linn6 endast bjornister, vilket innu av hans sam-

tid ansigs som ett nera nog osvikligt medel vid benbrott och and-
ra, svira kroppsskador, saml ormister, axungia serpentis, vdl att
skilja frin huggormsister, axungia viperae. Enligt uppgift i den
med Linn€ samtida lakaren Johan Anders Darelius' Sochenapothek

och nd.gra hus-curer. . . ( 1760) hjiilpte ormister mot roda och flicki-
ga ogon.

Miinniskobkrd, som brukades som botemedel mot epilepsi -
sirskilt verksamt ansigs halshuggna brottslingars blod vara - vil-
le Linne utm<instra, medan han ddremot anseg, att minniskourin,
som sedan ldnge anvints mot gulsot, borde fi sta kvar i farma-
kopen. Sjiilv satte Linne srort pris pi denna produkt som boteme-
del sivil mot skorbjugg som mot sirnader och vid kallbrand. Blod
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var annars cn efiersokt vara elrnu vid denna tid, och det var inte
ovanligt, att sjuka av den na orsak kom till avrittningsplatserna frir
att scika llikedom. Aven hjortblod (sanguis cervi) och bockblod
(sanguis hirci) ingick i Pharmo.copeja Holmiensis. Det fdrsrnamn-
da, som ansigs vara verksamt mot rodsot, dysenteri, borde enligt
Linnd utgii, men diremot ville han behilla sanguis hirci, som
frlmst anvindes vid blodiga diarr6er och andra blodningar.

Bjtirn-, ox- och g:iddgalla {hnn ingen nid frir hans kritiska
granskning, trots att Linn€ under sin resa i Lappland 1732 Iitt er-
Iara, att bjtirngalla "brukas al lblket diruppe for liikemedel i alle-
handa sjukdomar, det 5r det starkaste an)arum" (dvs. bitterme-
del). Annu lengt efter l.inn6s tid ingick bjorngalla i det berrjmda
bjo rn briinnvinet , som anvandes mot diverse olika krimpor, i syn-
nerhet nrot cpilepsi. Sont botemedel mor denna sjukdom hade
bjrirngalla, f el ursi, garrmal havd. I Olai Martini Ltihiare Booh sdgs
silunda, att "faller nigon i brott", dvs. epilepsi, "skall man gljfwa
hononr biorne galla dricka med Warn, thett hielper wisst".

Apoteken var iinnu vid denna tid sannskyldiga trdckapotek, och
iven Linnd litirde i en del fall till helande rreckmediciner. "srerco-
ra medicata". I Materia medica (1750) upptar han som likemedel
track fran hund, fir, svin, oxe, mus, gis, duva och pifigel. Om
svintrSck sAger han i sina forel;isningar dver djurriket, att "safren
af dess trick, Stercus suile, deimpar blodrinningar som n;isblod;
detsamma intaget i dysenterie hidlper sikert". Gistrdck ansigs va-
ra bra mot gulsot, och rittskarn rekommenderades att intagas i en
dos om fem i scx stycken it gingen mot frossan, och det anvin-
des iven i lavemang mot springmask. Av Pharmacopeja Holmiensis'
sex olika treckarter ville Linn6 utrensa duv- och fartrack. medan
han fortlarande rekommenderade anvandning av hundskarn
med den nlstan poetiska benimningen album graecum, grekiskt
vitt, samt kotri,ick, piligelstrick och hdstspillning. Pifigelstrack
ansigs vara bra rnot yrsel, och det kunde enligt Linnds fijrmodan
mojligen iven anvindas mot fallandesjuka. H;istspillning bruka-
des vid clen tiden mot sl olikartade irkommor som halsbrild och
kolik samt iven till riikning vid pestcpidemier.

Pharnacopeja HoLnien.sis inneh6ll ett helt menageri av olllcinella
djurarter. Av alla dessa ville nu Linnd behilla endast huggorm,
daggmask och gresugga. Mus, skata, groda, padda, egyprisk odla,
spansk fluga, myra och skorpion Iiksom blodigel kunde man ddr-
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emot sakldst undvara liksom iven "mumia (Mumia in Aegypto)",
som ursprungligen torcle ha avsett en av balsamerade kroppar ut-
sondrad och stelnad vAtska. Med stigande efterfiigan hade dro-
gen dock kommit att omfatta mumiedelar over huvud taget. Se-
kerligen finns det skal att betvivla, att "nunria", som tillhanda-
hdlls pi vira apotek, innehiill sdrskilt mycket av ikta vara. Det var
emellertid dnnu i Linn6s dagar en eftertraktad drog, som vanli-
gen i blandning med andra imnen anvdndes mot en mingfald oli-
ka sjukdomar eller besviir, sisorn epilepsi, astma, kolik och hosta.
Frrlmst nyttjades det dock som sirmedel och ingick som sirdant
tillsammans med bl. a. mzinniskohuvudskilsmossa i Paracelsi be-
rirmda vapensalva, vilken kunde bota sirskador iiven pi avstlnd,
om vapnet som orsakat skadan bestrriks rned srlvan. Aven minga
olika djurprodukter, som var officiella i Pharuacopeja Holrniensis,
ville l.inn6 avskaffa. Silunda borde man stryka gricldogon, vargle-
ver och hdststenar liksom iven m:inniskohjdrna. Ddremot ville
han behilla r;ivlunga, sonr var ett gingbar-t medel mot brostsjuk-
domar, och som i form av rivlungsaft och r:ivlungmos i bered-
ningar med lakrits dnnu in pir I900talet kunde erhillas pi vira
apotek.

Av skildringen ovan kan Lisaren mojligcn fl den uppfatningen,
att P h(u'macopeja H olmiensis Galen<t-chymir:a huvudsakligen inrym-
de en siregen samling av mer eller mindre kuririsa, fiin den me-
deltida skolastiska meclicinen kvarlevande ldkemeclel. Si var emel-
lertid ingalunda fallet. Stora frir rdringar hade under 1600-talets
senare hilft skett inom rnateria nrcclia, och.j:imte de medeltida
medlen ur sirvdl djur- som vrixt- och stenriket fanns i Stockholms-
farmakop6n aven ett flertal kemiska liikemedel. Pi den mag-
nifika forsattsplanschen tronar uppe i ovre hogra delen bysterna
av Galenus och Paracelsus, och i boken lijrekommer sivil de gam-
la galenska likemcdlen som den paracelsiska kenriska eller spagy-
riska farmakologin. Den senare hacle fitt ett betydande uppsving
under senare delen av 1600-talet genom iatrokemins fader, Fran-
gois de le Bo€ Sylvius i Leiden.

Linn6 var nu emellertid e-j sii s:irskilt intresserad av denna ke-
miska larnrakologi. I stdllet cinskade han ersitta de mirnga anima-
liska kikemedel, som han rrcinstrat ut, rnecl i fiirsta hzurcl vixtdro-
ger. Ar 1749, alltsi redan sanlma Ar sonl h:rn :rvlit sin skrivclse till
Abraham Blck i Collegium Medicuur, utgav han sin Materitt. medi-
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ca, liber I. De pl.ontis. Med sina noggranna botaniska beskrivningar
av de officiella viixterna blev detta arbere en uppskartad handbok
icke blott for likarna "ifter hwilken Proffesorerna kunne wid
Akademierna leda sina auditores den kortaste och redigaste wd-
gen till inre och yttre kunskaper af alt hwad som bor samblas pi
Apothequen" utan i lika hog grad f<ir apotekarna. Pif<iljande ir
utgav Linn6 vidare dissertationen Materia medica in regno anim,ali
och 21 17 52 Matcria medica in regno lapileo. Dessa bida avhandling-
ar om likemedel ur djur- respektive stenriket utgavs sedermera ir
1763 i ett gemensamr ryck.

Linn6s hinviindelse till Abraham B?ick fick till f<iljd, att Collegi-
um Medicum ir 1752 fick kunglig befallning att astadkomma en
ny farmakop6, eller som der heter i det Kungl. brevet "en ny Apo-
thecare boks eller dispensatorii inrdttande, sisom i alla andra wil
bestiilde Riken och samhiilden skiedt ir, sedan wettenskaperna
kommit ut ur deras forra mrirker." Denna nya farmakop6, som
slutligen kom av rycker fu 1774, bar huvudsakligen Abraham
Bicks signum, men den bevarade korrespondensen mellan Linn6
och Bick visar otvetydigt, att aran av dess materia medica frimst
tillkommer Linn6. Som erkdnsla for detta sitt arbete kallades
Linn€ ir 1773 till hedersledamot av Collegium Medicum.

Linni och de inhemska medicinabtixterna

De bicla tidigare n6mnda dissertationerna Planta.e olficinales och
C ensura rnedicamentorum simplicium ttegetabilium, som ventilerades
ir 1753, den frirstnimnda den l5 december och den senare derr
l9 i samma minad, kan ses som ett svar pi den cirkuliirskrivelse
betrdffande revideringen av farmakop6n, som Collegium Medi-
cum utsint iborjan av iret. I den senare avhandlingen, vilken f<ir-
svarades av studenten Gustaf Jacob Carlbohm, som redan 1758
avlecl i "trinfeber" (lungsot?) i Paris, h:ivdar Linn6, att apotekens
hyllor "tyv:irr iro fyllcla av medel, som aldrig anvindas av ldkar-
na, ja, minga vilka ej bora benimnas likemedel". Han frirtecknar
i avhandlingen cirka 130 vaxtdroger som borde uteslutas, eme-
dan de var av tvivelaktigt virde, saknade medicinsk anvindning,
anvindes av vidskepelse eller snarare tillhorde koket in sjukrum-
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met. I stdllet foreslir han ett femtiotal andra vlxtdroger, "vilkas
verlan ir si kind och uppenbat genom n)are rti,n. arr man ej
lingre har lov att tvivla pi dess sanning".

I avhandlingen Plantae officinales nrccl studenten Nils Gahn, till-
hrirande den ursprungligen frin Skrxtland stamruandc, kincla
l:irdomssldkten fiin Woxna bruk i H:ilsingland, som respondent
pldderar Linn6 for anvAndandet av billiga inhemska lrikemedel.
Redan under sin tid som amiralitetsmedicus vid Flottans stock-
holmsskader pi Skeppsholmcn irren 1739-1741 iiqnade siq
Linn6 it studier over inhemska vdxtdrogers verkningar. Ett av
skilen till att Holmamiralen Theodor Ankarcrona pl lantmarsk:rl-
ken greve Carl Gustaf Tessins livliga tillskyndan antog I-inn6 till
denna befattning var, att "han kunde bruka inhemska vexter, som
mindre kostade". "6rter som i ilnsklig nringd vAxa vilt i landet bo-
ra icke kopas frin utlandet", skriver Linn6 i avhandlingen och
rAknar upp cirka 150 sidana orter. Gerrom att anvinda dessa,

tbrtsiitter Linn6, kommer icke blott penningar, som eljest i ond-
dan utbetalas, att stanna i landet, utan vad mera dr, Idkemedlen
kunna erhillas fdrskare och insamlade med stdrre omsorg.

Linn6 klagar i Plantae tfficinales ocksi river apotekarnas okun-
nighet i botanik. Vid insamlandet ar simpLicia, dvs. enkla rirtldke-
medel, begir apotekarna ofta oerhorda misstag, siger han, si att
minniskors Iiv och hrilsa eventyras. Ett avsnitt i dissertationen ;ig-
nar han darfdr at hur olika vlxtdelar bor insamlas. 'Jag anser mig
e.j heller btira med tystnad I'orbigi den skamliga ldttja som virt
folk visar nir det giller att odla itskilliga medicinalvdxter, som
dock lika vil skulle kunna vixa och trivas i virt klimat som vi sett
dem gora i Tyskland eller Holland", fbrtsdtter han. I dessa ldnder
skaffade sig enligt Linn6 tusentals mdnniskor en god fortjiinst pi
att leverera sidana vdxter, ofta fordiirvade i stallet lor {drska, till
oss och andra nordiska folk. I virra kokstrldgirdar, fiamhiller
han vidare, kan rikligt och mcd ringa kosrnad ert flerral lakevAx-
ter odlas, och han ldmnar en f<irtecknine pir 45 sidana arter.
Bland dessa I'orekommer egendomligt nog f<irutom lin, humle
och hampajimte ett flertal av vera gronsaker dven sidesslagen ve-
te, havre och korn. Intressant dr att han i denna avhandling iven
fdreslir, att en medicinalvaxttr2idgird borde anldggas i virt land.
"I virt sydligaste landskap, Skine", sdger han, "sirskilt den del
som ligger vid kusten och som har vil si milt klimat som nigonsin
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Holland, kuuna nristan alla de vdxter som vi kinna som viixande i
Holland, ni rnognacl och uthirda vinterkiilden, slrskilt omkrinpl
Skanor, Trelleborg, (som i avhandlingen biir det felaktiga namnet
Heleburgurn) och Ystad, diir clet forelaller oss tillridligt att anlig-
ga en apoteksrAdgirrd."

Ett exempel pir Linn6s stravan att sprida kunskap om billiga in-
hemska iirtnrcdicincr till befolkningens bredare lager i en tid, di
det i hela Sverise endast fanns ett tiotal provinsiallakare, och di
apotekens produkter ej sillan betingade avskrdckande hoga pri-
ser. flnner vi i ett brev av derr l9 november 1754 till vinnen Abra-
ham Bick. "!-iir clet nrirvarandc Ar.jag", skriver Linn6, "sysselsatt

med att ioff-entliga och enskilda liirellsningar behandla materie
medica och -jag lzir mina studenter att skdta allmogen med medi-
cin, som inte kostar nigot. Di folket flyr frin apoteket, dir livet
ofta s:iljes dyrt, bor-de i synnerhet presterna lira sig att curera de

allminnaste sjukdomarna med medicin, som v;ixer, utan penning-
ar. f<ir hwar och ens drirr."

Linni s kur er mo t fr o s san

Pi Linn€s tid var malaria eller frossan ett svirt gissel i virt land,
och annu vid mitten av frirra irhundradet skordade sjukdomen,
som ocksir gick under benimningar sidana som kallesjuka, skiil-
van, sk:ilvesot, iiltan, r:igfeber och augustifeber, upp till tre tusen
dodstall eller mer lrligeu i Sverige. Sirskilt utbredd var den i Ros-

lagen och i Strrckholms och Sodermanlands skirgird, diir den
vanlisen kallades skiirgirds{rossa, samt i Melardalen och kring
Hjilmaren och Vinern samt langs Motala strom och Gota dlv.

Daremot medliirde Vetterns kallare vatten, att sjukdomen var
sillsynt kring denna sjo.

Linn6 hade redan tidigt borjat intressera sig for frossan och dess

behandling, frinrst med kinabark. Sedan lingliga tider tillbaka
hade denna bark anvints lor behandling av intermitterande feb-
rar av indianerna i Sydamerika. I disserattionen omCortex peruaia-
zr.i.s, kinabark, berattar I-inn6, att inlridingarna lirt sig anvdnda ki-
nabarken av f'eber-sjuka pantrar, vilka de sett gnaga bark av kina-
triden. Ar 1640 hade den peruanske vicekonungens gemil blivit
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botad frin en tertian feber, dvs. en av plasmod.iu.n malar ze orsakad,
annandagsfrossa, med bark frin kinatriidet. Detta botemedel
blev snabbt kAnt i Europa, och redan 1742 infrirde Linn6 namner
Cinchone, rfficinelis efter den nimnde vicekonungens maka, gre-
vinnan Chinchon, for den aktuella arten av kinabarktriidet. villen
ir 1737 hade beskrivits av den franske astronomen Charles Marie
de la Condamine. Mojligen har Linn6 dock begart ett misstag inte
endast betritlhnde stavningen av sliiktnamnet vid namngivning_
en av det vlxtslikte, som levcrerade det undergorande polvo de
la condesa, grevinnans pulver, eller jesuitpulver, pulvis patrum,
som det kallades i Europa. I varje fall hivdar den amerikanske li_
karen Heiser detta i sin bok En amerihansh liihares od,yssi, ty, siuer
han, grevinnan Chinchon hade "aldrig varir i peru. aldrig haft
malaria och aldrig smakat denna medicin. Det var guverndrens
andra maka, Francesca de Rivera, som drabbats av tertianl'eber
och tillfrisknade genom kinabark".

Linn6 vardesatre hogeligen kinabarken, och han brukade den
inte endast vid den s. k. Upsalafebern och andra remitterande feb_
rar utan even vid bl. a. kallbrand, epilepsi, lungsot, hydrops (vat-
tusot) och skcirbjugg. I en av sina bekanta almanacksuppsatser,
nlimligen "Medicinae Prolessorens vid Kongl. Academien i Upsa-
la & Adel och wida berrimde Herr Docr. Car;li Linnaei hogstnytti-
ge Hus-curer for Frossan" t Almanach ... 1742. Til Llpsala Hofi-
zont . . . redogor Linn6 for ett antal olika rnedel mot malaria. Fros_
san ar, sager han inledningsvis, av mingahanda slag; ,,hos 

oss ar
Tertian annandags lrossan, Quartan trediedags Frossan, och
Quotidian hwardags Frossan allminne". Som amiralitetsmedicus i
Stockholm, fortsltter han, hade han provat "alla de medel, som al'
gemene man sades hulpit i Frossan, allenast de e-j woro farlige, df_
wentyrlige dller skadelige". Frdmsr namner han dock,,China
bark, nu bekant ofwer hela werlden frir sin krali i Frossan',. Dock
varnar han frir att "al Drosister fiirfalskas den sir, at knapr hwar
l0:de dehl :ir den ratu, utan forblaldas mecl andra stoppande
skadelige barker; ty rlr ock Chiua denna riclen mer skaclelig in Ibr-
dom"

Jlmte kinabark rekommenderade Linn6 dven cliverse inhenrska
vextdroger mot frossan, fiamst maldrt och grlbo (Arteruisit absinl
hiutn och A. uulgare) samt gentiana, Centaurium rzirzrzs (flockaruu)
och kanromillblommor (Matricaia cfutmomilla). "Alla plantae urn-
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bellatae" 1: flockblomstriga vaxter), sager han vidare, "som haf-
wa nigon widrig luft (lukt?) hielpa i frossan sisom Libbestickerot

(Lnistiatm fficinale), blad, fron, Coriander fr<i, Cumin & kokas
desse i nigon quantitet med dricka, och drickes si mycket man
f6rmir, strax f<ir in febern skall igenkomma, blifwer han den
gingen gemenligen borta." Rritter av spetsgroblad (Plontago lan-
ceolata),"tre stycken, pulveriserade och intagne", skriver han vida-
re, "ber<immes mycket af folk neder i landet, men for mig ej lyc-
kats." Ddremot hade tydligen "gula saften af Swehl6rt, Chelid.oni-

um majus", som nu vanligen kallas skelort och ej svalort, haft batt-
re verkan, medan ddremot "Cusinta, eller Ndtslesilke" (: Cuscuta

europaea), "som wdxer sesom trer utan blad och rot pa Humble,
Lijn, Nitslor &c., torkat, kokat, druckit, har gjort paroxysmen hos
patienterne lindrigare, men ej fortagit frossan".

Av sirskilt intresse ir Linn6s uttalande om syrenbusken i detta
sammanhang: "S)rentrdd,et :ir nhra sliicht med China tradet; ty lat
jag sambla des bark, och brukade i decocter for frossan, med nes-

tan samma effect som China." Uppenbarligen var Linn6 hiir som
si ofta annars iiverentusiastisk, och barken av den till familjen
Oleaceae hdrande syrenbusken torde knappast fitt nigon mera
omfattande anv6ndning som ersattning for barken frin det till
den relativt nirstiende familjen.R'ubi.aceae horande kinatr:idet. Av
de hmnen som forekommer i syrenbusken, niimligen farnesol och
glykosiden syringin, har den f<irstnimnda anvints i parfymindu-
strin, medan glykosiden ej synes ha haft nigon egentlig anvend-
ning, i varje lall ej inom medicinen. Syrenbusken finns ej heller
upptagen i Capitulare de uillis horti^s ixruperi&libus, kejsar Karl den
Stores bekanta domdnf<irordning frin 800-talets borjan, i vars
70:de paragraf f<irtecknats de orter trad och buskar, vilka skulle
odlas vid de kejserliga godsen, och som innehiller miLnga av vira
gamla krydd- och liikevixter. Att syrenbusken saknas i Ca|itulare
beror helt enkelt pi att den kom till Vasterlandet frin Orienten
forst omkring mitten av 15OO-talet. Syrenbusken omnimns i euro-
peisk litteratur forsta gingen ir I554 och di i den tidigare ndmn-
de franske naturalisten Pierre Belons reseskildring frin Orienten,
och den kom till Wien frin Konstantinopel ir 1562.

Bland andra, mera exotiska medel, som Linn6 rekommenderar
eller hrirt anvindas vid frossan, ndmns i almanacksuppsatsen bl. a.

album graecum samt muslortar och dyvelstrAck eller bivergdll-
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"Album graecum et quintin (l kvintin : 3,32 gram) nre<l nireon
Canel, curerar liossan, nist china miist tillirteligen och siktast,
utan att siora hird nraga, diirliire rran den samma brukat uri Bar-
taquerne (dvs. Flottans sjukhus pir Skeppsholmen iStockholnr) cl:i
birtsmdnnernas maga ej t.ilt chinan." Om cle rivriga ndmucla nrcd-
len siger han slutligeu: "Muslortar 3 stycken, lted dwirgs nit cl-
ler Spinr.relviif si stor-t som en irta; her med pl:iuar fblket pir lan-
det curera sin liossa", samt "ll)fwelstlack eller Birfrvergi:il til cn
hel scrupel (l skrupel : 120 centigram) i sinder, kokt med ett
halft stop srit mirilk och druckit hwar dag, ir funnit godt."

Linni s diss ertation Dulcamara

"Ilulcamara begynte han fbrst iSverige att bruka och curerade
ddrnred syphilis och scorbutus", skriver Linnd i sina Egenhiindiga
Antechningar om sig sjiifu. On denna viixtdrog, besksdta eller kves-
ved (Sol.onum duLcamara), utgat han lr 1771 en akademisk avhand-
ling med studenten Georg Hallenbere som respondent. Alltsedan
sin tid som privatpraktiserande l:ikare i Stockholm var Linn6 in
tresserad av de veneriska sjukdomarnas och speciellt syfilis'be-
handling..Ja, i sjilva verket torde det ha varit hans lyckade kurer
mot denna sjukdom, som gjorde honom till en kiind och erk:irrd
likare i huvudstaden. Di han som nyetablerad practicus slagit sig
ner i William Maisters hus i kvaneret Luna i hornct u\ Oster linfi-
gatan och Ferkens gr:ind, och "sig, att hau pe ilttet satt kunde fi
nigon Praxis medica, begynnte han fiequentera de allminnaste
spisc;uarteren, hwarist han sig de unee Cayaillerer som blifwit
blesserade iz castris Veneris sitta abstemios ... och han dem straxt
curerade. hwarefter han innorn en miinads tid fick under sin cur
den mista ungdomen . . ."

Aven i fiiga om drosen dulcamara torde nog f,inn6 ha varit
alltfdr optimistisk vid beddrrningen av cless verkan. Hans drastis
ka skildring av dess goda effekt vid sylilis :ir vdrcl arr aterge med
hans egna ord iett brev till Abraham B:ick den 29.januari 1751.
"En kona kom fiir nirsra dasar sedan och bad mig om hjiilp lor
fransoser; hon kuune intet ligga ()m n:ittcrne fiir wiirk; sade sis
ligga i helwitit, skrek htigt hela natten; genitalia exulceratai dolor
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osteocopus dorsi &c. jag remitterade henne till Nosocomii satelli-
tes (dvs. till sjukhuset), men hon bad mig om hielp med rarar;jag
ordinerade en ort (dulcamara) at dricka uti infuso; hon hade i gir
druckit mer in I kanna om dagen i 5 dygn; all wirk, gula fdrgen,
&c. woro f<irswunne; ulcera hade liikt sig sielf, hon sade sig wara
helt frisk men hade trol. druckit. jag bad henne continuera noch i
8 dagar. blifwer hon dirmed hulpen, si iir det dripeligit."

Linn€ anvinde Dulcamara even mot andra ikommor, och i dis-
sertationen rekommenderas drogen aven mot ischias, reumatism,
gulsot och skorbjugg samt vid utebliven efterbord och mensrrua-
tion liksom vid kontusioner och skabb. I avhandlingen relateras
ocksi historien om en svensk adelsman, som ej trodde sig kunna
fi bot frjr sin veneriska ikomma i Sverige och dirfor reste till Sau-
vages i Paris, dir han av den forvinade Sauvages fick veta att den-
ne behandlade mecl Dulcamara, som han helt hade Linne att tacka
for-

Aven i fallet med Dulcamara ar det svart att finna nigon reell
grund for Linn6s entusiasm . Av de i So/onum d,ulcamara fi)rekom-
mande, kinda aktiva 6mnena, nimligen ricinolsyra, lycoxanthin
och lycofyll, saknar de tva senare nigon kdnd terapeutisk effekt,
medan den forstnimnda har kontraceptiv yerkan. Att Dulcamara
skulle ha haft nigon eflekt mot syfilis synes silunda kunna betviv-
las.

D is s er tationen H 1p e ri c um

Linnds allra sista akademiska avhandling behandlade johannesor-
Len, Hlpericurl. Den ventilerades den 20 november 1776, och re-
spondent var medicinaren Carl Niclas Hellenius, som slutade sina
dagar som prolessor i ekonomi och naturalhistoria i Abo. Linne
sj:ilv var av sjukdom ftirhindrad att nirvara vid disputationsakten,
varltir i stallet Carl von Linn6 d. y. presiderade. I avhandlingen
l'rirtecknas 35 arter av vAxtsliktet l11pedcum, yaray fem svenska.
De bida sillsynta, sydliga arterna li. tetre.ptetum och H. pulchrum
var vid denna tid iinnu ej kinda frin virt land. Av de fem arterna
var det endast llypericunl perforaturn, som ansigs vara anvindbar
som llkemedel-

Hirckenpirk, som den genom forvrlngning av r,amr,et H)pei-
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curu kallades pe Gotland och i Skine, hade av vira forfader ansetts
som ett fdrnemligt likemedel, men hade nu forlorat i anseende,
och pi Linn6s tid hade det alldeles kommit ur bruk. Aven denna
vdxt rekommenderar Linn6 mot ett flertal olika ikommor sisorrr
"melancholia, hypochondriasis, maniaca, daemonia, chlorosis, ar-
thritis, rheumatismus, ichias, hysteria och lumbricus, sirskilt Tae-
nia solium", dvs. en art av binnikemask. Framf<ir allt anv5nde
Linn6 den emellertid vid phthisis pulmonum, dvs. lungsot, och da
i form av en dekokt pi "summitates Hypericic perforat.", alltsa pa
blomknoppar av den iiktajohannesilrten, i spanskt vin. Aven i det-
ta fall iir det dock osakert vad som skulle kunna ha varit den verk-
samma substansen. Hlpericum perforatum innehiller flera kinda
kemiska foreningar, exempelvis emodinanthranol, som har avfo-
rande verkan, hypericin, som har antidepressiv effekt, och quer-
cetin, som motverkar sk6rhet hos blodkapillhrerna, samt dess-

utom hyperico-dehydrianthron, pseudohypericin, gurjunen
och gtykosiden hyperin, vilkas eventuella fysiologiska eller tera-
peutiska verkningar dnnu torde vara oklinda.

N d,gra y tterligare inhemsha linneansha LiAxklro ger

Ytterligare ett flertal av Linn6 prisade men nu ur bruk komna el-
Ier helt glomda inhemska ldkenredel ur vextriket kunde vara vdr-
da att her nimnas. Nigra fi exempel mi etrellertid vara nog.
Skvattram (Ledum palustre), som diskuterades i en av Linn6s sista
dissertationer (1775), rekommenderades vid kikhosta. Den orsa-
kade emellertid ocksi svir huvudvdrk. och dess lukt var si stark,
att Leduru-exemplaret i det i Uppsala f6rvarade, i Soro akademi ir
I658 som krigsbyte tagna Burserska herbariet, insamlat it 1620,

dnnu efter 150 ir bibehiill sin lukt nistan otrirdndrad. Flcnrirt
(Scrophularia rzodosa) anvinde Linn6 nlot angina och kransborre
(Manubium uulgare) for att motverka den kraftiga salivationen vid
behandling av syfilis med kvicksilver. Vart att namna ir vidare
hans bruk av pepparrot (Armoracia rusticana) mot skorbjugg, skor'-

but, vilket medel, siger han, "gior sannerliqen mera an (om) man
spenderade 50 plitar pir Apotheket I-cir medicamenter". Fiir att
nu inte nemna smultron, Linn€s alldeles sirskilt gouterade re-
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medium. "Sedan han war i drirlens kiiliar af Podager 1750, och
blef curerad med smultron, it han war sommar, si mycket ddraf
han lormidde och magen gittc emottaga; hwarigenom han icke
allenast totalt slapp Poclagern, utan ock hade af den mer nytta in
andra af sine Brunscurer, och irfverwann ilwen Skorbjuggen,
som war wlr ifrin unga ihren gjorcle honom tung".

Linn6 vann internationell berrimmelse som naturforskare redan
under sin livstid, och hans namn som botanist kommer sikerli-
gen, trots hans bristande insikter i vissa av botanikens grenar, att
aktas och Sras i alla tider. Som lAkare och medicinsk forfattare
strilar hans namn inte alls med samma glans och mojligen kom-
mer han en geng att vara heh bortglomd dven i virt eget lands
medicinska historia. Hans arbeten inom materia medica ir liksorn
hans <ivriga, omfattande medicinska produktion av mycket skif-
tande kvalitet. En del iiger fortfarande intresse, medan annat mis-
te ha tett sig ilderdomligt eller obegripligt redan f<ir hans samtid.
Var och en som ir intresserad av viLrt lands medicinhistoria och
speciellt av lAkevixternas plats i denna har dock anledning att
minnas Carl von Linn6 som den man, som icke blott kimpade for
den akademiska medicinens stiillning i Sverige under 170O-talets
senare hilft, utan som iyen ivrade starkt fdr spridandet av kun-
skap om de helande drternas verkan bland bredare folklager och
for anvindandet av den skatt av ldkeorter, som vi har i virt land.
Det kan finnas anledning att erinra om detta, de i var tid, alla syn-
tetiska likemedel till trots, de av naturprodukter framstillda like-
medlens andel av den samlade terapeutiska arsenalen i virt land
befinner sig i dkning och for ndrvarande uppgir till inte mindre
f,n 53 procent.
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(;UNN-AR BR()BIR(i

LINNE OCH WILLA BIORNGOSSEN,i

I den andra boken av sin skildring av cle persiska krigen berittar'
Herodotos den mirkliga historien om hur kung Psamnrelikos av
Egypten ut{hnn vilket sonr iir minniskans ursprung. Han lit hilla
tvi barn i total avskildhet fiin minskligt umgdnge. Herden som
gav dem mat tillats inte saga ett ord. En dag e{ier tvi er sprang
barnen hononr till m6tes och ropacle "becos, becos". Efterforsk-
ningar hos de lirde visade att betydelsen var "brod" och spriket
frygiska. Frygierna och inte egyptierna:igde urspriket och var ur-
folket. Kung Psammetikos rniiste - till sin grimelse - acceplera
veterrskapens dom.

Men det alldeles ensamma, frin mzinsklig kultur helt isolerade
barnet? Fir det bland djur upplbstradc barner nagor arrikulerar
sprnk och ftir den delen nigra nrzinskliga eqenskaper? Skiljer det
sig iiin djuren i nisot avseencle? Vad ar det som gor minniskan
till miinniska?

Linn6 var den ldrste som inordnade m:inniskan i naturen cnligt
biologiska principer i och med frirsta upplagan a\ S)sleme aturoe
( 1735). Hon stir reclan dir med apan son) nar-maste 5Jrirnne. Det-
ta var som var-och en forstir ett avgorande steg och med den fun-
damentala tionde upplagan ( 1758) av samma ver-k! varmed tvi-
namnsskicket en g:ing 1'or alla etablerades for djurriket, gav Linne
mhnniskan hennes vetenskapliga namn Horzo sapiens. Mindre kint
ar, att han dar Aven inrettade en andra och snarl bo.trensad man-
niskoart, ei Homo trogbdlte.s, senare ocksi en Homo lar, bigge
grundade bl. a. pi svzirt fdrvirradc uppgilter om de hrJgre apor-
na. Vidare, och med odesdigra konsekvenser som ingen de kun-
*Dctra,irc l:irtbearbctaravsnillurnriIlavhantllilg//o,to\tpit sL.SttutietiCtnl
10)t Litnis nahtrup?fu i r! och ntin ist tiiftt. (l.vchn(,s bibti()rck 28, 11)?5). I_;rtera,
turh;invisning:rr irerlirIns der.
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r)at Iorutse, inleder Linn6 rasbiologin genom en ftirsta vetenskap-

ligt hillen indelning av nrdnniskan i raser. Slutligen har han un-
der rubriken Horz o Jerus, "den vilda mdnniskan", givit en uppriik-
ning av olika "vildminniskor", menniskor utanfdr kulturen, och
det er denr vi hir ska se nirmare pi.

Det bor forst sigas att upplattningen om andra minniskoraser
iin clcrr vit:r "vilclarna" s()m man g:irna sade eeentligen i hog
gracl hiir till;imnet, liks<>nr:iven, och lingt mer in vad som ska
skl nrta, cle nyss ur cle stora skogarna framdragna minniskoapor-
na, kallade "orangutanger-" eller, med ordet direkt dversatt,
"skogsmlnniskor". NIen liir att forsti Linnds resonemang om vad
sorn dr ruinniskans "essens" :ir reclar.r vilclmlnniskorna upplysar.r-
de. Och "essensen" :ir just vad Linn6 trogen sin aristoteliska
grundskolning ansig som kiirnpunkten vid klassificering och
namrrgivnins. Alldeles tydligt iir Homo ferus insatt i S)stema naturae
som ett korrcktiv till en alltfor hogtidlig tL'tlkning av Homo sapiens.

Vi iir inte enbart och i alla l;igen "visa" eller "vetande". Den som
inte frirstiitt det behover f:r veta det. Vi anar har moralisten Linn6.
intensivt personlist narvarande even i till synes torra taxonomiska
upprdkningar.

Men naturligtvis leder dessa meclgivet ganska speciella friLgor
in i en allmin debatt om vad manniskan dr-. Den debatten ir odnd-
lig och iven en Iiten bit av amnet tenderar Litt till att bli en upp-
rdkning av minga och vdlkdnda namn, vilket lisaren fir sti ut
med.

Vildmdn niskorna, eller vildmlnnen, ingick sedan linge i en sorts
iuomeuropeisk exotisn, avspeglande bide ridslan for de djupa
skogarna och en avund dver det fiia livet dar. Vildmannen kalla-
des si av {lera sk;il, han bodde i skouen, var ganska hlrig, talade
svlrbegripligt och tycktes sti djuren nara. Hans fdrhallande till de
vilda djuren uppfattades som intimt,.ja han kunde anses som en
till cljur forvandlad minniska. Ett kint exempel ur Bibeln bestod
Nebucadnezzars metamortirs, ett gudsstraff for den babyloniske
kungens hdgmod (Dan. 4:29 l;. Pi en svensk avhandling lrin ett
av 1700-talets fijrsta irr ser man honom t.ex. beta i lorgrunden
med cle ovriga djuren, medan han i ftrnder.r stitar i sin tidigare
frirhivelsc. Urrder medelticlen kallades sinnessvaga for Nebucad-
nezzars barn, och liirlasor till skossminniskorna fanns vdl i ni-
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Fig. I. Nebucadnezzar som vildman. I bakgrunden syns han i sin hdgmo-
diga glans frire sitt fall. (J. Palmroth, De metamorpho:i Nebucadnezor in

h e s ti am, U psaliae 1 7 0 3.)

gon men i kringstrykande sjuka och fredlosa. I vid tolkning var
Esau - i kraft av sin hArighet - och Johannes doparen vildmin,
likasi Gilgamesh, Herkules, Oedipus och raden av hjdltar som

uppfostrats bland djur, iivergivna av sina ratta lrirdldrar. Hirav
blev de veritabla kraftkarlar enlilit en spridd sagoschablon. Vild-
mannens egenskaper gjorde dem populira aven om en mystisk
tvetydighet vidlidde deras gestalt: de Iorekont i medeltida spel

och upptig som en primitivistisk motpol till den polerade ridda-
ren, men grovheten igde dven negot av blind och fiinstotande
naturkraft over sig. ()enom sammanblandning med Herkulesge-
stalten utrustades vildmannen med den klubba. varmed han ofta
ses avbildad, t. ex. i heraldiska sammanhang. Ett svenskt exempel
bjuder Lapplands landskapsvapen, tillkornmet pi Karl IX:s tid
och en symbol for innevinarnas vildhet och stylka.

Intressant ur inhemsk aspekt ar den roll vissa f<irestdllningar
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om bjdrnen spelar. Bj6rnen sades vara det starkaste djuret och ar
pa nordliga breddgrader ockse det mesr manniskolika _ en flidd
bjrirn ldrefaller oss sillsamt vilbekant. Vildmansnamnet Orsorr
hirleddes ur "ursus", latin frir bjorn. Ett utbrett sagomotiv hand_
lar om hur en sk<in flicka lockas till skogs och blir bjornens hustru
men hur bjdrnen diidas av hennes slaktingar. Den urstarke son
som ftids i Norden heter han Bjrirn eller Ulf - hdmnas sedan
blodigt sin far; Saxo och sedan bigge broderna Magnus, Johan-
nes och Olaus, eterberattar historien om denna miirkliga frirbin_
delse. Di den fruktade Eningersbjrirnen huserade i Hilsingland
pi 172O-talet Idrklarade man hans styrka och klokhet med att han
var "af fblk wlnder i bidrn,'; rapportoren, den mingskrivande
prosten Olof Broman, vill emellertid inte acceptera denna meta_
morfos. Broman namner i sin volumin<isa landskapsbeskrivnirrg
G\sinallur ocksi att det i hans ungdom strok omkring i trakten
"en gamal raspa", dverallt kallad ,,bitirngiiinran,' och som sades
om soD)rarna vara vdnd till bjdrn; detsamma pistod man om en
lurvig gubbe straxt darefter. pa detta satt kan man fortsatta arr
samla vittnesbord om intresset frir vad domesticeringen giort av
ttrl n n iskan.

En linet verkligare typ av vilclnriin, eller snarare vildmdnniskor,
ir aktuella i detta s;rmnranhang. Lir.rn6 ger under rultrikcn Hozo
ferus i Systema nalurae dert clittills nrest fullstindiga ftirteckningen
av kdncla vilclmiin niskor, upptagancle Julenis ursinus lithuanus
166l ,Jutenis lupinus hessensis l\44,Juaenius ouinus hibernus, Juuenis

hannoaerianus, Pueri duo pyrenaici 17lg och Johannes leod,icensis. l
1766 irs upplaga har tillkommit3Izaenis boairurs bambergensis, puel_
la tronsi;alana 17 17 och Puella campanica 173 I . Dessa vilcla flickor
och gossar skullc inte liimna upplysningslllosofen nigorr ro; och
deras existens fanns svart pir vitt bekrdftact iden mest auktoritaLi-
va av handbockcr.

Av de ndmnda fallen kan ett par som Linn6 ger siirskild plats
vid sina populiira f<irelisningar i zoologi fa represenrer; de
d',t'iga. Johattncs Leodicencis eller Johannes fiiu Lidge var f'enr ir,
tlii harrs henrrrr beliigradcs och hans fanrilj tvingades pi flykten.
Fdnildrarna fbrkrr.acle emellertid eossen i nigon skog, d:ir han
levdc bland rovdjuren i scxron :rr, tills dcss en jiigare fingade ho_
nonr i sitt n;it..lohanrres sprang pi alla fyra lika bra som neg()t
cljur, griivde mecl h:hdernar eficr rrjtter-och kl:irrede i trdden efter
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Fig. 2. "En vild gisse". Observera irrer pir hdgra kinden ochieinfor med
bilden av vilde Peter s. t 55. (Mirlning av okiind konstnar. Gripsholmssam-
lingen nr 806. )

frukt. Efter tillfirnsatasanclet lijrmidde han till en bcirjan varken
eta ratt eller kokt kott. luktsinnet var makaltist v:il utvecklat merr
forsimrades bland mdnniskorna. Feragossen friin Irland,3la.uezls
ouinus hibentus, hade ocksir rikat kornma ifrin sina fori]drar sont
liten. Han hade hamnat hos vildfirren, v:ixte upp bland denr och
till;ignade sig helt deras seder. Han gick pi alla f),ra, blikte, iit ldv
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och gras, "wAltrade" maten forst i munnen innan den svaldes och
sprang ut['dr de branta klipporna. Denna yngling kunde aldrig li-
ra sig tala eller fi minskliga affekter, hade mork hud, "hakan stod
ut, hufwudet och nacken war brigt tillbaka, halsen war mycket ur-
widgad, ryggen stod kullrig, och ndr han kom it, sprang han hilst
pi hinder och fotter" med andra ord hade han ganska fullstin-
digt iklitt sig firaskepnad.

Det fall Linn6 bereder mest plats, den litauiske bjorngossen,.Tlz-
renis ursinus lithuaazs, "willa biorngossen", hade man fingat in vid
en jakt. Tvfl bestar drevs av jaktlaget, yarav den ena foref<ill vir
och tillfingatagen visade sig vara ett minniskobarn, fast stark som
en bjorn och med ett mumlande lite. Han sog pi ramarna och it
bara ritt kritt. Bjdrngossen holls under drygt tre ir vid polska ho-
vet, kunde inte lira sig tala men forstod till sist vissa kommando-
ord. Man band ett bride pi hans rygg fiir att rata upp gingen, vil-
ket pligade honom svirt. Vid irritation r<it bjorngossen som en
bjorn, och klider tilde han inte utan rev dem av sig. Urslappt i det
fria sokte han efter honung i triden, alldeles likgiltig for binas an-
fall mot hans nakna kropp. Hans natur tycktes en ging f<ir alla
nirmare djurens in mdnniskans, bedomer Linn€.

Det dr hdr dverflddigt att eterfora Linn6s uppgifter till kiillor-
na. Berdttelser om vildmdnniskor iterfinns i mnnga publikatio-
ner, inte alltid si hogtsyftande, t. ex. i de syenska Relationes curio-
sae (1723). Publiken liiste och fiirundrades. Mest uppmdrksam-
mad blev Peter, funnen 1725 vid Hameln, Linn€sJuaenis hannooe-
rianus, sorn foranledde en flod av relationer och kommentarer.
Ett tecken pi intresset ir en liten oljemiLlning av denna mdrkvir-
dighet i Gripsholmssamlingarna, troligen ftird till Sverige med
Lovisa Ulrika. Forevigandet har troligen skett sraxt efter upp-
tdckten, Peter ser forvinande viluppfostrad ut i de eleganta kle-
derna, men man kinner igen anletsdragen frin en annan samtida
avbildning. Gossen skulle snart forslas dver till den hannoverans-
ke regentens andra hov, till London, och ddr med sin nasta totala
obildbarhet f<irnoja den f<irfinade publiken. Lengt senare, 1785,
pi en bondgird i Sydengland, slutade han sina dagar, vid hogre
ilder dn nigon annan kdnd vildman uppnitt.

Peters historia iterfinns i en liten svensk samling berdttelser av
detta slag, given den utmanande titeln Europeishn. uild.ar ( 1778) och
oversatt frin franskan. Huvudnumret ddr ir emellertid, PueLla
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Fig. 3. Vilde Peter sidan han sirg ur vid upptackren. Mdrk resterna ef'ter
en krage, ett stijd for Blumenbachs upplattning at1 han inle var en sant.r
vildm:inniska. \ZurnLissig? Nachricht ton den wiklen Knaben, u. o. 1726.)

campunica, den tioirsflicka sorn l73l p:rtraflades i Chalonsskogen
i Bretagne och sorn med fbrunderlig vighet sl;ingde sig i grer.rver-
ket, flidde och it sitt byte ritt. Efter att i veclerborlig ordning ha
forevisats noblessen i trakten sattes fliclan i kloster, fick namnet
Memmie le Blanc och och berittade sina minnen fiir den anony-
me nedtecknaren, identifierad sorn geografen och reseskildraren

155



La Condamine. Av frtrvirrade uppgifter fiamgick art hon hafr en
kamrat som pi nigot sltt f-cirsvunnit och att hon kommit norr-
ifrin. La Condarline tolkar detta som att Memmie var av eskimi-
blod och frirts river frin Amerika men rymt frin nigon europeisk
hamn. Den svenske utgivarerr, litteratoren Jonas Apelblad, kan in-
te avhilla sig iiin smi skeptiska noter. I varje fall miste inlcir den-
na spriksamma dam begreppet vildminniska anses som mindre
lyckat.

De mest omskrivna vildminniskorna hcir till en senare period.
Pl I790-talet fann rrarr vid Aveyron i Sydfrankrike en frirvildad
gosse i tolv-tretton-irsildern, sorn kom undcr vird av en ung
dovstumslirare, Jeau Itard. Itard kallade honom Victor och upp-
Ibstrade honom med upplysningsfiloso{lns hela optimistiska tro
pi undervisningens mojligheter. (Hans ode skildrade Frangois
Truflaut i sin fina film Vilden, t?ozme saul)age, 1969. En ameri-
kansk psykolog, Harlan Lane, har nyligen utfdrligt recknar hans
biografi iThe uild boy.froru Auqron, 1976.) Victor levde tills han var
Iyrtio ir men uppnidde inte mer iin en sjuirings mognad. Fort-
farande fiirekorrmer notiser <tm minniskor ,ar- upplnrt.u,, ou
vilda djur eller isolerade fl.in medminniskor och bl. a. finns urr-
der detta sekel flera s. k. indiska vargbarn belagda. Berlttelsen
om de bida vargllickorna Amala och Kamala, som fingades 1920,
blev nigot av ell scnsation. Amala dog snart pi den missionssta-
tion dit hon forts men Kantala levde ytteriigare ett tiotal Ar, lirde
sig en del ord och atr gri pi tvir ben. (I svensk TV och i Lars
Nor6ns dramatise ring av deras historia blev der.r, 197 I , alltfrir
magstark l'or bicle publik och kritik.) Pi liknande historier och
med riitter i Indiens rika sagoskatt skapade Kipling sin Mowgli.
Naturligtvis ir inte heller Tarzan-gestalten oberoende av samma
typ av forestlllningar, ont an det rasistiska remat Ar mer patagligt
- att det in()m det vita barnet liksom genom en naturlag linns ni-
got som hdier det dver nriljrin varunder infcidingarna iir slavar.
Tarzans popularitet vittnar om att vildmansmyten dnnu inte har
f'cirlorat sin dragningskrafi uran lever vidare ett vitrl'orgrenat liy.

Linn1 ger Homoferus karaktiren tetrapus, mutu1 hirsutus fyrfo-
ta, stuDr och luderr klnrretccken som vicl f-orelAsniDgar omskrivs
i tre punkter: "1. akleles inte kunna tala 2. at de mistadels varir
ludna 3. at de lupit mererrdels pi hinder och tritter.,'De liknar
mer vilcla cljur-rrch apor;in sig sjilva, grdnsen rnellan dem och
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aporna forsakras vala sv:rfdragcn. Syfiet rred uppr:ikningen av
dessa fall var inte ruinst att visa for kritikcr (f. -f. Klenr or:h andra)
att mdnniskan av naturen vcrklisen ir fvrtirta. N{en rcdan pir
17 30-talet, i Diaeta n.atu.ralis, lranr h ijll t,inn6, cl:i ntot sir r srore fiire-
g:lngarc.John Ray, att rninniskans Linsre llirben inre :ir nirgor bc-
vis for det naturliga i virr upprdtta stillrring: siluncla sirr barnerl
pi h:inder och fiitter, som t. ex. clen "willa biorngossen" gjorde.
De vilda rndnniskorna bestyrker ocksit hur virr arr varierar beroen-
de pe yttrc liirhillanden: "Nrir.jag ser en pukig gubbe och borrtlc,
tycks mig se ett species af [-ucifers anh:rns, si st) B; likwalhl elt spe-
cies (:ir vi alla ett och samma species). En boncle ir likare en apa en
en hofman. Tanta est culturae poteuti:r." I vilt tillstirnd fir minni-
skan djurens styrk:r, cleras h:illnins och irtbcircler, iven cn cljurisk
hirighet. Herighelen sont karaktiir rrirste arrnars enligt den lill-
neanska taxonomins regler anses son) ctt ftiga siltigr k;innetecken.
Tankerr ir den, vilket Linn6 framhziller i Critica botanica (1737.
$ 272), att hirighet olia forsvinncr med odlins eller clonreslice-
ring; vilcioxen skiljer sie inte till arten friru husniitet, och de vilda
skogsbarnen ar av samma slag sorn den v:ilansacle kulturnrinni
skan. I vilt tillstirnd och rli mdnniskan saknar fdrnuft. blir hon en
"maniacus" och "ett riitt oskdligt cliur", "hon fryser c-i, siiir hu,ad
hon behagar, intages ej af lustar, ir ond och ()lverig, burter etc., ar
lrisk och stark och bryr sig inte om medicamenter."

"Dessa med Ilera historier af samma slag iutyger klarligen, att
om minuiskian blir illa eller intet uppfbstrad bland folk, si :ir hon
intet bAttre iin de osk:ilisa <l1ure:o." Homo fents ska alltsi ritta en
alltlrir nretalysisk tolkninq av beteckningen Homo sapiens. Linne
tar aldriu upp fiigan om nredf-odda id6er, rnen en sidan fciresteill-
ning passar illa in i hans tinkande. Kunskapsteorin ir i all sin en-
kelhet den aristoteliska empilismen: inget finns i intellektet som
inte ticligare funnits isinnena. Mirrr.riskan eriivrar s.jrilv gradvis
kunskapeu, men blir hj;ilpt genom uppfbstran. Fornufiet ir ni-
got erovrat och nAgot som vi under vissa onrstincligheter latr fiir-
lorar, och det utgitr linut ifr:rn nison absolut griins till djuren
si ungefir tycks Linn6 rnena.

Vildm:inniskoma finns upptagn:r iven i clen il)tressar)ta av-
handlirrgen Aztiropomorpha ( I 760) som beliigg for mdnniskans fy-
siska och psykiska variation och sonr en brygga Ired i\ot apsliihtlt.
Aporna utlliir clen andra siclan rnot vilken Hoaro.!o/i??i.r kunde
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jimfi)ras.'I-ill vad som sagts om de kroppsliga overensstamme Ise r-
na kom Aven apornas mingomvittnade fdrnuftsgivor. Hir visar
Linn6 ganska plcitsligt, att han iindi hiller pi forr.ruftet som nAgot
for nrinniskan specifikt och artskiljancle. Han frigar t. ex. vari det
nridvdndisa skulle lissa i att se cle besvansade innevlnarna pi Ni-
cobar sir mycket vett att kunna byteshandla, anvdnda redskap, sli
eld, steka nrat och annat som sedan "urildern yarit minniskans
monopol". Sirskilt avgorande f<ir f<irnuftet iir talet, framholl han
vid foreliisningar, men det utgor inte ett "synligt" kinnemirke
utan en "potentia". Talmuskler har nimligen markattan, ja ocksl
hunden. I'roslodyten dr likafullt minniska i kraft av sitt tal, det
mi sedan mest beste av visslingar.

A andra sidan franrhills manniskoslaktets egen variation pi ett
sltt som suddar ut gransen mot djuren even i detta avseende:
"Minga thorde wll tycka, at imellan minniskian och apan wore
storre skilnad in natt och dag; men om man i hopstdller en hrigt
uplyst premierminister i Europa emot en hottentott ifrin Cap de
bonne esp6rence skulle man ha swirt wid at tro, det de woro afen
extraction."

Grdnsen nrellan minniska och d.jur kan alltsl tyckas smal,
ibland rentav obefintlig, men det vr)re trots allt fdrhastat att havda
att den traditionella uppfattningen iir uppgiven. Hellre utvidga-
de Linn6 minniskosliiktet med de inledningsvis nimnda arter-
na zin han ftirde dessa till aporna och tillerkdnde ett annat slakte
ett storre mitt av hogre {ornu{t. Trots allt var minniskan alltid
potentialiter fdrnuftig och avsedd f-or hogre sysslor.

Det ar inte meningen att har i all dess omfattning skildra den
debatt som pigick under 1700-talet om mdnniskans sdrart betrak-
tad mot vildmdnniskorna i ena sidan och aporna i den andra,
utan bara att grovt dra linjerna och visa nigot av ett tankeklimat
som Linn6 iterspeglade men lorvisso ocksi pirverkade som den
auktoritet han var.

Givetvis hade man tidigare intresserat sig for dessa samman-
stallningar dven i mer' filosofisk bemdrkelse. I bakgrunden stir
naturligtvis Locke vars ps)'kologi dr den frlmsta fdrutsatmingen
fcir upplysninestidens tro pi miljons och uppfostrans betydelse.
Locke hade intresserat sig Ior minniskans definition och hinvisar
i sammanhanget bl. a. till varelser med bide tal och lornuft, lika
oss i allt, mcn nred svans. Ska de cli kallas mlnniskor? Med syft-
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ning pa vildminniskor, "bytingar" med en term frin svensk fol-
klore, frigar han angiende defintionen av mdnnskan som ett atl i-
mal rationale ett "fornuftigt djur": "Shall the difference of hair
only or the skin be a mark of a different internal constitution be-
tween a changeling and a drill when they agree in shape and want
of reason and speach?" Condillac, som renodlade Lockes kun-
skapsteori till sensualism, skulle anvinda bj<irngossen i Litauen
liksom en beromd berittelse om en dovstum man i Chartres, som
viicktes till medvetande av kyrkklockornas din och pA kort tid lir-
de sig tala. Tidens uppmiirksamhet pi dovstumma och blinda hrir
alltsi delvis till virt imne. Vid slutet av 1600-talet hade hollinda-
ren Amman infort en metod att genom hiirmning bota dijvstum-
ma. Den som mer dn nigon annan f6re Darwin utmanade minni-
skans tro pi sin dverhoghet, kattaren och epiku16n La Mettrie, tve-
kar inte om frigans rdckvidd. Han fann, knappast frirvinande,
anvdndning fdr vildminniskorna och aporna i L'homme rnachine
(1748) och drojer med fortjusning vid exempel pi djurens lirak-
tighet. Sdkert kan man lira itminstone den storsta aptypen att ta-
la, siikert skulle Ammans metod ge resultat iven dir. Fore uppfin-
nandet av talet var minniskan ett vanligt djur, talet iir hemlighe-
ten med vir position, men iven andra varelser kan ni lika h<igt.
Hur enkel ir inte "la mecanique de nore 6ducation"! La Mettrie
foresprikar "extrem environmentalism", om uttrycket tillits, och
for honom framstXr moralen vid betrakande av de vilda minni-
skorna enbart som en vanefriga. Den lilla flickan i Chalon visade
ingen inger d5 hon it ritt kott och i 1400-talets Skottland levde en
vild flicka som var kannibal.

Buffon, Linn6s store rival och kritiker, intog en forsiktigare
hillning till pistidda halvminniskor och deras h<igre egenskaper.
Den kroppsliga likheten mellan minniska och djur ir odiskutabel,
men de enskilda kroppsdelarna kan aldrig fdrklara en andlig hel-
het. Buffon hiivdar - till skillnad frin Linn6 - arr der psykiska av-
standet mellan den dummaste mlnniskan och det intelligentaste
djuret, mellan hottentotten och apan, 1r odndligt eftersom mdnni-
skan dger tanken och talet. Invindningen att skillnaderna beror
pa uppfostran besvarar Buffon genom atr urskilja dels individens
uppfostran, som aven djuret genomgir, dels artens uppfostran,
som bara minniskan innehar. Ddrfiir miste ett miinniskobarn fA
si mycket lingre omvirdnad och inliirningstid, dess organ miste
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forfinas oerhdrt. Med andra ord har minniskan ett arv att leva
upp till. Utan uppfostran f<irblir dock fornuftet passivt och det lil-
la hottentottbarnet stir inte over idioten.

En helt vild gosse, fiirklarar Buffon vid ett tidigare tillfiille i sin

'tdldrga H*toire natureLLe, blorngossen i Litauen eller Peter, skulle
visa de naturliga beg:iren i iippen dager. Kanske man hos honom
skulle finna ner saktmod, mer sjdlsfrid och fornrijsamhet, kanske
dygden mer hor till den vilda dn den kultiverade mdnniskan, mi-
hdnda iir ocksA lasterna frukten av virt forfinade samhllle. Dessa
rader tycks inte si fjirran frin Rousseau, och man b6r ha klart for
sig att den berrjmda andra discoursen, Sur l'origine de L'inbgaliti
(1755), skrevs kort elier Buffons hdr antydda Iiamstillning av

minniskan.
Rousseaus uppfattning om minniskans natur iir zindi i allmin-

het en annan:in Buffons. Han skildrar naturtillstindet pe ett satt
sonr i stlllet kunde utmana till.jimforelser med La Mettrie. Fre-
can stalls om inte miinniskan dir i begynnelsen var hirrbevuxen
och gick pir alla fyra nred blicken fdsta i marken, men svaret upp-
skjuts tills den.jimforande anatornin kommit liingre. I spiickade
noter, snarast smi essder, framhiller Rousseau att en ling vana
kan istadkomma kroppsfiiriindringar t. ex. i vera armars utseen-
de. Man bi)r alltsi vara forsiktig i omdomen gjorda efter viLr nuva-
rande kroppsst:illning. Barnet kravlar pi alla lyra, hos hottentot-
terna sii l:inse att det sedan har svirt att resa sig. Vildminniskor-
na saknas itrte hcller denna girng - varggossen i Hessen, Connors
bjorngosse och de tvir pyreneiska vildbarnen. De hogre aporna vi-
sar sannolikt mdnniskan i detta urtillstind. Orangutangen;ir troli-
gen en outvecklad mlinniska ftirmodandet :ir klassiskt som
stanrrat pir ett legret stadium genom att isolerad inte ti tillfhlle till
utveckling av sina latenta egenskaper. Orangutangen hdr alltse till
m:inniskosliktet ! Redan hirav framglr att Rousseau med urtill-
stiindet "6tat d'animalit6" - inte avser ett idealtillstind, en frin
bt;rjan och i otaliga populariseringar vanlig missuppfattning.
N{iinniskans sprik ar izr? naturligt, clvs. ursprungligt, utan har
rrppfunnits av behov, men :iven av lii vilja. Virr sirart gentemot
cle ovriga djuren bestlr i denna utvecklingsformiga, vir "perfek-
tibilitet", ctt ord sorn i dcnna bcmlirkelse snart kom pi alla filoso-
fers lippar.

Rousseaus icl6bakgrund ir rik nren itminstone pi prov kunde
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hans id6 om urminniskan son] ett fyrli)tadiur hlirledas till l,iune.
Fcirsvaret i foretalet till l-aunn srecica (17 46) {-or minn iskans in pla-
cering i djurriket upprrirksammades pi miinga hiill och vad mcra
dr, Kleins kritik, sorn satte linuret.just pi clenna punkt, hade ut-
konmit i liansk oversittning 1754. Att Linn€ :i andra sidan p:i nir-
got sett tasit del av innehillet i den andra discoursen kan heller in-
te helt avvisas. Frir de i Slslerza naturae nllrnlnda rvi plreneiska
vildflickorna har fbrskningen nimligen intc funnit nigot tidigare
beliigg iin Rousseaus korta uppgifier. 'I'ill saken hor att de bigee
berijmdheterna sig pi varandra med beunclran.

Rousseaus urminniskan blev samtals:imnet liir dauen. Mingen
upprordes, misstolkningarna dr legio och ibland av enklaste slag.
I Sverige introducerades discoursen genom en lecension i Gjrir-
wells Suensha Mercurius (17 56), bl. a. med orden: "Om nison altsi
hdr i Stockholm ville se en Rousseausk nrenniskja, si behagar han
besoka dirhuset pA Danviken." "Et aple, et quinfolk och somnen
dr alt han beholver." Att kanna igen sig i en sidan figur var mot-
bjudande for minga, andra rycktes med och gick ldngre. Di mdn-
niskan dvergav sin ursprungliga lyrbenthet Iijrlorade hon samti-
digt sin goda hilsa, forklarade italienaren Pietro Moscati med
stod av matematiska berdkningar over hur kroppsvitskorna rlkat
i obalans. Jacob Jonas Bjrirnstihl, den liirde och sprikkunnige re-
seneren, vet beretta att Moscati for sina ldror tvingades limna sin
professur i Padua och leva i exil i en milanesisk greves beskydd.
Frin Rousseaus framstiillning vidgade sig ringar utit senom tide-
varvets tankeliv och nidde, som synes, ocksi vera kuster.

Sina nrest saregna, av samtiden ofta {'orlojligade uttryck lick
denna tro pi vildmrinniskornas och orangutangens mdrkliga
egenskaper i den skotske domaren och klassicisten Lord Monbod-
dos omftngsrika skrifter, i Origins and progress of kmguage och iAn-
tient metaphysics. Mdnniskans sirart ligger i hennes perfektibilitet,
vilken lir knuten till spriket. Den excentriske lordens bergflasta
overtygelse var att orangutangen visar mdnniskan i ett tidigt sta-
dium; dirmed i sjSlva verket ir en menniska. Ver utveckling inne-
biir alltsi iven lysiska forandringar, som visas av att mdnniskan en
ging igde svans; bevisligen lanns fbrtfarande svansminniskor.
Pistiendet drog loje dver hans arbeten, en skhmtare kallade ho-
nom "judge a posteriori". Eftervdrlden har visat en storre hogakt-
ning och funnit djerva urvecklingsteorier antydda. Id6historikern
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Arthur Lovejoy har ien bekant studie visat pl komplikationerna i

alltfiir snabba omddmen, Iiksom att Monboddo knappast var med-
veLer) or) perspektivets vidd. M:inniskan och oraugutangen hor
till samma species men hur deras I-orhillande skulle sti till ovriga
arters ursprung friranleder inga nlrmare frirklaringar. De storre
babianerna intar sarnma relation till oss som isnan till hdsten, fijr-
klarar han i ett brev fl'in 1773. Han hinvisar hir till den charm-
fulle ostindiefararen Nils Matsson Kioping, som pi 1600-talet be-
raftar om babianernas itri elter kvinnor och som sett ett barn alst-
rat efter en sirdan fdrening: omedelbart efter fcidseln klittrade
det i er.rlighet med sin natrrr upp i ett ho$ trad och fiirsvann.
Monboddo har sina uppgifter frin Linn6s avhandling Anthropo-

morpha. Likheterna med Rousseau dr annars uppenbara; bigge
vill med orangutangen utiika arten manniska och diirmed belysa
m:insklighetens fcirsta stapplande steg.

Monboddo ignade lven vildminniskorna stort intresse. Han ldt
undersiika den di ganska irlderstigr.re Peter frin Hameln, och un-
derstrok att denne inte brir betraktas som idiot utan som fullt
frisk. "I consider him as a brief chronicle or abstract of the humarr
nature fronr the nrere animal to the first stage of civilized life."
Men det miste fiamhillas att Monboddos fixering vid Peter och
diverse minniskolika varelser inte bottnar i lockeansk och sensua-
listisk kunskapsuppfattning utan i raka [rotsatsen, en platonsk
metafysik. Hos de htigre varelserna bildas idderna oberoende av
sinnena och talet ar skapat delvis efter samhdllet. Han lr en pas-

sionerad forsvarare av den antika tankevarlden. mot Locke och
f. o. dven mot Newton, den nya tidens tva framsta heroer.

Nlonboddo hade frir sikerhets skull f'orhort sig hos Linn6 om
svansmdn niskorn a ()ch onr Kiopings tillforlitlighet. Svaret gick i
god ft;r Kioping. Dennes popul:ira resa hade skotten skaffat sig i

borjan av 177Otalet, dl en ung linneansk korrespondent, Henric
Gahn, bcsokte honrom och fick oversdtta liimpliga partier. Situa-
tior)en ma Iorelalla siregen, men ar typisk for hur tidens lirda
kontakter gick till. "Han ir en ganska liird man, men har ock un-
derliga systenrer", bedomer Gahn, som ocksi ombetts vidarebe-
fordra ett utdrag ur Linn€s forelisningar om den litauiske bjorn-
gossen. I brevet till t,inn6 hade Monbeddo antytt att Anthropomorp-

la-avhandlingen inte skulle vara riktigt vdrdig dess preses. Vad
harr lsyftar fiamgir av en liten polemik i Oigtns and progress oJ'
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language nrot d,en Iinneanska klassificeringen elter tdnder och spe-
nar i stillet frir mer fikrsofiska kriterier. Framlor allt ogillar han
att troglodyten vars existens annars accepteras skilts fiin Ho-
mo sapiens och inte fatt ingi i vir art de orangurangen visar lika
otvivelaktiga tecken pa fdrnufr, sorn sedan kan utvecklas och full-
indas. Hlr dyker iter triean upp om hur denna utveckling ska
frirstis och snarare tycks Monboddo 6nka sig en utveckling inoz
arten en mellan arterna. Men oklart dr till sist vad han menar med
"art": tydligen avses en std'rre enhet an den linneanska metoden

- som han saBer sig inte begripa raknar med. Exakt uad man
menar i dessa frigor iir ofta omiijligt att ange, det vlisentliga blir
till sist att visa upp fdrskjutningarna i epokens tankeliv.

Debatten gick vidare, vildmdnniskorna iterkom i naruralhisto-
riska arbeten, de och orangutangen var stlende inliigg i den filo
sofiska diskussionen kring fiigan orn talers och sprakers upp-
komst, om biologisk och kulturell utveckling, om den naturliga
moralen. Men kritikerna hade vaknat. Johann Friedrich BIumen-
bach avfirdade silunda i borjan av 1800-talet kategoriskt vildmin-
niskornas betydelse i sammanhanget. Man har litit sig luras av
opalitliga rapporter, fcirklarade har.r. Av noggrannare undersiik-
ning i fallet Peter lramgick namligen att denne inte girna kan ha
vistats liinge i skogarna; silunda iter{anns rester av en skjorta
runt halsen vid uppt:ickten. Peter var egentligen en stum gosse
som forsvunnit nigon tid dessftirinnan frirn sitt hem, en idiot kort
sagt och inte nigon minniska i naturtillstindet - uppfattningen
ir diametralr motsatt M<lrlboddos.

Pi liknande sdtt diskuterades de hrigre apornas betydelse. Jak-
ten pi felande linkar fortsatte, en apdebatt pigick lingt fiire Dar-
win. Utan mtijlighet till milmedvetna psykologiska studier och
utan omfattande anatomiska undersokuingar blev slutsatserna gi-
vetvis dndA osAkra. Blunrenbach stillde sig skeptisk iven hir. Ana-
tomiska skiil bickenets byggnad, hiindernas utseende, sitets
lorm - visar vilken den naturliga uiernearten borde vara, att vir hr
upprdtt och orangutangens pir alla fyra. I)aubenton, Buffbns ex-
pert vid. rsektionsbordet, kuncle se anatomiska skAl fiir Buffons
grdns mellan mlnniska och apa genorn undersiikninuar av occipi
talvinkeln, bakhuvudets fiirhillande till kroppcn, och Pieter Cam-
per, som ftirst av alla fick anatomiskt dissekera en riktig orangu-
tang, rentav flera exemplar, utpekade med stor sjilvsikerhet
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skillnaden i talorgan som avgorande. Apan er utrustad med en
Iuftsick i halsen som frjrhindrar varje finare artikulation. En an-
nan skillnad, menade Camper, bestir i att mdnniskan saknar mel-
lank:iksben och iir unik i den detaljen. Saken var klar: mdnniskan
stod fri frAn sin vringbild, orangutangen var avsliijad och vild-
minniskorna horde till naturalhistoriens kuriosaavdelning. De
foregiende kulturlilosofiska spekulationerna hade inte bara vi-
sats vara alltfdr fantasifulla utan ocksi felaktiga i sin fysiska ut-
gingspunkt.

En diskussion kunde tyckas slutford, men var det naturligtvis inte.
Fortfarande intar extr€mt isolerade barn en viktig plats i debatten
om sprikets uppkomst. Fortfarande ir aporna beteendeforskar-
nas karaste forsoksdjur, aven om man fortvivlar om mojligheten
att lara dem tala och omedelbart g6ra manniskor av dem.

Vi b,tirjade med Herodotos' viilkinda beriittelse om kung Psam-
metikos' experiment, men var vi slutar iir mer godtyckligt. Man
har visat hur Maria Montessori, en av virt sekels frimsta pedago-
giska reformatorer, studerat Itards beskrivning av bildgossen Vic-
tors trevande vig mot miinskligheten. Montessoris metod, ytterst
baserad pi en naturlig trhning av sinnena, bygger inte minst just
pi Itards behandling av sitt ovanliga fall. Dirmed indirekt pa
Condillacs psykologi. Dirmed ocksi pi Lockes filosofi. Och dir-
med kan man ocksi havda att det finns en f<irbindelse mellan
Linn6 och Maria Montessori, tvi onekligen olikartade storheter.
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PATRIC]K SOURANDER

DEN MEDICINSKA OCH BIOLOGISKA

BAKGRUNDEN 'TILL LINNES SYN PA

NERVSYSTEMET OCH DESS SIUKDOMAR

Linn6s livliga intresse I-or nervsystemet, dess funktioner och sjuk-
domar har blott sillan rcint eftervirlclens uppmirksamhet. Detta
intresse, sorn tiindes tidigt och varade livet ut, satte talrika och dju-
pa spir i hans omlhttande medicinska fdrfattarskap. Det forefal-
Ier rimligt antaga att de generationer av ldkare i Sverige och Fin-
land som fostrades av Linne piverkades av hans syn pi "encepha-
lum". I detta for den linneanska sjukdomsliran si visentliga be-

grepp ingick sivil de centrala som perifera delarna av nervsyste-
met med stark betoning av den vita substansens allt civervdgande
betydelse. Denna framstdlldes ndnrligen som sdte for sjiilva livet
och dess manifestationer: alstriug, r,iixtkraft, verksamhet, kdnsel
och vakenhet. Vidare finns det anledning f-ormoda att Linnes
upplattning om dessa ting spred sig ute i Europa och befilmjade
uppkomsten av det sena 17O0-talets lorhirskande medicinska
doktriner, de r.reuropatologiska iskidningarna. Dessa represente-
rade en medicinsk sekterism som frir en kort period ersatte den
2 000 ir gamla humoralpatologiska liran.

Frireliggande uppsats utgdr en frirstudie till en analys av den
egenartade syn pi nervsystenrets funkiioner och sjukdomar sorr
Linne givit uttryck fdr dels i talrika smi avhandlingar som forfat-
tats av honom, dets i de bida sammanfattande medicinska skrif-
terna, Genera morborum (1763) och Clauis Medicinae duplex (1766\.

Attatomiska insihte r och.t' unktione lla.f iires tiilLningar

Den skrifiliga dokurlrenteringen bell sande Linn6s kunskaper t>ctr

tankar om nervsystenret h:irstamntar [r:in tirten 1726- t766. Den

kan s:igas borja di han som l9-iring tillbr-ingade sista irrct i VIxji,
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Fig- l. En sicla ur den unge LinIds anteckningar rdrancle nervsvstemels
anatonri enligt Boerhaa\ es.ar.\tituli onp, ltl.,litte. Lieg mjr lr rill den sche-
nratiska [iguren irrerqivande relarionen nrellan h-ierrat och hj:irnans blod_
lcirsiirjninq. Handskrillen, som ;ir <larerad 1726, lbrvaras hos Linnearr
Socictl i l,ondon.

gvmnasiurn och sluta d:i han vid 59 irs ilder publicerade C/auis,
svntesen av erlarenheter och synpunkter samladc under ett
kvarts sekel sorn prolessor i meclicitr vid Uppsala ur.riversitet.

166



Lektorn i logik och naturkunnighet vid gymnasiet i Viixjti, pro-
vinsialmedikus -fohan Rothman lattade sympati fiir sin veteirige
lirjunge Carl I-innaeus och undervisade honom enskilt i medici-
nens grunder med anlitande av Boerhaaves i hela Europa vilkdn-
da liirobok Institutiones metlicae (forsta upplagan tryckt i Leiclen
1707). Linn6s utdrag pi svenska och latin frin detta fysiologiskt
orienterade arbete finns bevarade hos l-innean Society i l,ondon
(fig. I). Det framgir av Linn6s systematiskt upplagda "Adnotatio-
nes" att bland de skiltande ting sorr f-ingat hans uppmdrksamhet
frirekommer hjdrnans blodf-cirsrirjning, uppkomsten av apoplexi,
de tio di kinda hjirnnerverna och Cartesius' iLsikt om epifysen
som sjdlens sate. Ett par grovt schematiska teckningar anger ur-
sprunget och lbrloppet av carotiderna och konstruktionen av de
karlnystan vilka av niinga samtida ft)rskare betraktades som den
gri hjdrnbarkens visentligaste bestindsdelar.

Nigra ir senare, omedelbart sedan Linn6 flyttat fren Lund till
Uppsala, finner vi honom som flitig deltagare i en anatomikurs i
Stockholm. Under tiden l3januari till l8 februari 1729 holls sex
forelisningar och demonstrationer varvid liket av en avrittad
kvinna dissekerades. Det var den femte och sista olTentliga anato-
min i Sodermalms stadshus (numera Stockholms stadsmuse um)
anordnad av Collegium Medicum. Kursen leddes av en av Sveri-
ges frimsta botaniker fore Linn6, den nyligen adlade professorn i
anatomi och preses fcir kollegiet, Magnus von Bromell, medan
den skicklige hovkirursen Ewald Ribe svarade Ior "cle Cerebri et
Oculi Anatome". Demonstrationen av hjirnan igde rum den I I
f'ebruari och yar av [,inn6s ca,1000 orcl omlattande beskrivning
att ddma synnerligen detaljerad och frir sin tid "up to date". De in-
ledande orden sisom Linn6 itergivit derr ir vdrda att citeras:

"... Att wiirkelisen inom hiiirnan Siilenes fbrrrittningar wirk-
stallas, som bcsti uti dctt wij kalkrrn inwirtes och utwirtes sinnen,
kan hnar och en ltttelicen finna, som allenast betrakter at utal'
hiirr.ran utgi alla Nervi och kiinnestringar, medelst och igenom
hwilka, alla impresioner, son de utwlrtes objecta pir clerrr filrorsa-
ka {oras till sensoriunr comnrune iiller- dett stellet och clen delen
som dommer och.jucliccrar orn alt dett som kroppen kirrncr dller
om nigon Nervus obstrucras, bindes riller skiirese af, sir att lifzan-
darnas lopp hiimmas, forgir all k;insla och ri)rlsc i clert delen d:il
samma Ncrvus distribueras.
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Med hwad band Si:ilen wid kroppen ir sammanfirgad och f rjre-
nad, si at sidlen kan operera pi kroppen, har ingen menniska hdr
tils kunnat uttyda, eij hiiller hdrer dett till en Anatomisk Dis-
cours hirom att handla. Jag will fdr den skulle si klart som mcige-
ligit dr u pwisa hiarnansstru(trurorh skapnad."

Sedan foljer cn noggrann redogiirelse fcir dura och pia n]ater,
hjdrnans arteriella och venrjsa blod16rsdrjning, barksubstansen
och nrirgsubstansen, hjdrnans makroskopiska topografi och kom-
mentarer rtirande de olika delarnas "usus" (anvdndning). Under
rubriken Caput secundum avhandlas kortlattat apoplexi och pa-
ralysi med lramhillancle av dessa begrepps skiltande innehill.

FrJllande utdrag ur Ribes med Linn6s ord itergivna framstill-
ning ar vasentlig om man dnskar liirsti de siirpr:iglade synpunk-
ter pa nervsystemet som Lintr6 lingt senare utvecklade. Till en
bdrjan konstateras att h.iarnan bestir av tvl olika substanser. "Den
yttra kallas af Anatomicis Corticalis substantia cerebri och den in-
re Medullaris substantia. Den yrrre eller Corticalis ir graachrig mi-
uk, och till consisten(sen) mera w:itskachtig in den inre, hwilken
dir emot :ir helt hwit och af en fasta(re) substance. Hwad Cortica-
Iis widkommer, sir hafwa Anatomici wid des definition warit af oli-
ka ntening, di somliga af dem ment den besti afidel kirirtlar, and-
ra dar emot trodt henne allenast wara Vasculosa iller besti aI'
idror, som medelst des krokgengar-och continuerliga grenar skul-
le lbrmera iller constitucra denna substans." Av stort intresse dr
foljande pipekande ".. . att Arterierna wid sina indar begynna att
liksom nysta och tuclda sig tillsammans, hwaraf den sista och yt-
tersta andan blifwa vas excretorium eller den rinnil hwarigenom
dett watnet, fetman lller spiritus sedan utflyter, som i arteriens
minga och itskilliga krokgingar ifrin blodet har blifwit separat
och liirnskildt iller frinsilat."

lirigan om barken som Malpighi hdvdade bestirr av smi kortlar
eller kcirtclliknande karln)stan I:imnas oppen. Oberoende hirav
konstateras att "... I denna substancen ochjust i den puncten, der
dcn inre och medullaris substanria bdriar, sker siillwa secretionen
af wira lifzandar, iller spritus animalis". Efter beskrivning av
hjirnans ventrikelsystem framhilles helt riktigt an plexus chorioi-
deus bcstirr av "... en hop fina och sarrmantrasslade idror, som
secernera och frirnskillia frin blodet en .rv:itska, som upfuchtar al-
le dess kringliggande partier".
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Cartesius lira om tallkottskorteln sorn sjrilens s:ite lir en dr:i-
pande kommentar: "Huru en sA uplyst man har kunnat falla pir
sidana tankar och uti en sirdan swagher begriperjag intet; ock onr
han diirf'ore praetenderade att siilen hiir inom skulle rvara
gicimd, emldan denna kiiirtel:ir opar och allena, si hade han zif-

wen wAhl at for sama orsak denna bcstelnins kunnat till:iuga Glan-
dulae Pituitariae, den jau skall straxt upwisa, hwilken ir irven
wrihl opar och allena."

Betriflande den vita substansens byugnad plpekas att den "...
ir intet si compact, som han for iigonen synes, utan han bestlr av

idel otroligt lina och subtila rennilar, hwilka i botnen af hufwuclet
sambla sig nirmare tillsammans, och utskiuta frin itskilliga stil
len pi hinnan i sidana stammar som h:ir synas och beeynna hiir
att kallas Nerver iller kiinnestr:ingar, som till alla kropsens dclar
utspridas och f-ororsaka all krinsla och rorelse". Betriffande sepa-
reringen av spiritus animalis ur blodet framhnlles att detta inte
sker "... genom nigon girisning, e! hiiller nigon praecipitation,
utan allenast pa dett sattet, att dett subtilaste al blodet bliwer
twingat in, uti de subtilaste Canaler, den nrirgachtige subslancen
och Nerver". Slutligen behandlas frigan "... hwarfiire meniskan
och andra Creatur halwa en dubbel hidrna. Cerebrum nerrl. et
Cerebellum. Hirom hafwa itskillige expelimentter pi iefwande
diur gilwit oss upplysninu: 'l'y di man pi en hund dller annat
Creatur lelwande tipnar hufwudskilen, och skiir af ett stycke af
hiirnan. mister Creaturet straxt och i samma stund all sensation
och kinsla sarnt rorelse uti alla leder men hiartat och lungorna
continuera likwihl nigot litet uti deras motion. Men dir man ddr
emot l5mnar hilrnan oskadd och l:iderar Lillhilrnan pi nigot
satt, andar Creaturet i sanrma moment sitt lil. l)etta Experiment
wijsar klarligen begges nytta ()ch angeligenhet, och at ett Creatur
intet kan lefwa utan lillhiirna. och intet kan hafwa sensation utan
hiirnan."

Det kan intc rida nigou tvekan orn att Ribes hAr summariskr re-
flererade, med Linn6s egua ord itergivna ftireldsning stimulerade
hans intresse fuir hjlrnans ana(omi och fysiokrgi. Endast fem vec
kor senare, den l9 mars 1729, skriver nimligen Linn6 sitt namn
pi titelbladet av den av allt att cl6ma nyanskaffade bokeu av Tho
rnas Willis, Cerebri Anatome, ttyckt i London 1664 (flg. 2). Detta ar-
bete har i Garrisons llil^tory orf NeuroloEy ( 1969) betecknats som den
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emplar med hans namnreckning daterad 19.3.1729. Boken har tills helt
nyligen Idrvarats pi Hamnrarbl.
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vid tidpunkten fiir utgivandet fullst;indigaste och verklighetstrog-
naste lramstillningen av nervsystemet. Di Linn€ fbrvirvade voly-
men,65 ir elter publiceringen, hade den, rrots den skarpa kritik
det unga geniet Niels Steusen (: Nicolaus Steno) riktat mot dess
ansprik pi att kunna lokalisera olika hjirnfunktioner, fortlaran-
de sitt virde som kunskapskilla. l,inn6s exemplar som tillsam-
mans med hans ovrisa medicinska biicker hamnade hos Linnean
Society iterskinktes i slutet av frirra seklet till Vetenskapsakade-
mien och frirvarades tills helt nyligen som skideobjekt i en monter
pi Hammarby. De minga korta anteckningarna i boken av Linnes
hand vittna om hans intresse fijr innehillet. Det fijrtjanar att note-
ras att iiven Stensens kritiska och framsynta fdredrag av ir 1665
om hj;irnans anatomi, Discorrs sur I'Anatomie du Ceraeau (1669\,in-
gick i Linn6s till fosterlander eterbordade medicinska boksamling.
Det 1r hdr liiean om den latinska editionen av Di.ssar to,tio de cerebri
anatome , utgiyen av Guido Fanoisius i Leiclen 1671. Det rorde inte
kunna uteslutas att den lilla boken forvirvades av Linn6 under
vistelsen i Holland. Den flnus inte upptagen i forteckningen over
de rnedicinska bocker han isde under sina fi)rsta studenttr i Upp-
sala. -fill skillnacl lrin Linn6s exemplar av Willis'bok saknar Sten-
sens arbete namnteckning och datum fijr li)rvlrvandet.

Stensens program lor den kommande hjirnfbrskningen forut-
satte utvecklingen av nya preparationsmetoder lor art kunna
"folja nervtrirdarna genonl hjiirnsubstansen lbr att se vilken vig
de gir och var de slutarr'. Den vita substansens betydelse angav
Stensen med l'ciljande ord: "Vi dr fi)rvissade om att var helst der
finns fibrer i kroppen, si lriljer cle alltid en viss regelbunden
anordning sorn ir-mer eller mindre komplicerad i frirhillande till
de funktioner for vilka cle ilr avsedda. - Alla skillnader i vira serr-
sationer och riirelsef beror pA deD. Vi beundrar musklernas fi-
brer, med indi storre skil biir vi beunclra deras anordning i hiar-
nan, i vilken ett granslcist antal av dessa inneslutna i ett Iitet rum,
utlor sina srirskilda uppeifter ulan kon{irsiorr eller oordning."
Sannolikt har clessa sl npunkter influerat l,inn6 dir han h amhiller'
den vita substansens clominerande roll.

Si vitt.jag kunnat llnna saknars beligg for att Linnd under res-
ten av sitt liv aigt nu'rgra fler biicker <lirekt inriktade pir nervst'ste-
mets byggnad och firnktion. Vilka 1'tterligare iuftrrmationskiillor
han kan ha atrv:int di lran under senare :'rr utvecklirde sina slrr-
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punkter pe "encephalum" torde frirbli oklar-t. Frin llrdomshisto-
riskt hill har Linn€s bristande insikter i anatomi och fysiologi of'ra
framhillits. Vad glller nervsystemet bor nran emellertid beakta
att kunskaperna var och f'orblev mycket blygsamma under hela
1700-talet och lingt in pi 1800-talet (Clarke & Dewhurst 1972). I
anatomiska planscher avbildades h-jlrnbarkens for det obeviipna-
de ogat synliga byggnader som ett gytter av mer eller mindre
slumpvis anhopade vulstiga bildningar, ofta med utseende pimin-
nande om tarmslyngor eller moln formationer.

Den f<irsta exakta avbildningen av hjirnvindlingarna dateras
till 1796 de Samuel Thomas Srimmering publicerade sin i flera
andra avseenden av otyglad lantasi priiglade Uber d.os Organ der
Seele (han betraktade trots Kants och Goethes varningar ventrikel-
vetskan som sjalens sete och stiillde frigan: "kann eine Fhissigkeit
animiert sein?"). Hjiirnbarkens finare anatomi frirblev i stort sett
ok:ind inda Iram till slutet av 1800-talet. Nervcellen hade visserli-
gen uppteckts redan pi 1830-raler av Ehrenberg och Purkinje,
men det drojde anda till slutet av seklet innan inlorandet av l:imp-
liga fixerings- och fdrgningsmetoder tilli,ir besekrivningen av skil-
da typer av nervceller och av arkitektoniska variationer i olika de-
lar av hj:irnbarken. Det enda man under hela 1700-talet med sa-
kerhet visste om hjirnbarken var att den i morsars till den vita sub-
stansen ar synnerligen rikligt l'orsdrjd med bkrdkirl. Detta hade
demonstrerats redan i slutet av 1600-talet i Leiden av Frederik
Ruysch med h.jiilp av injektioner med fargar vax. Att Malpighi
trott sig se kortlar och Leeuwenhoek smi globuler i hjhrnbarken
har tillskrivits de ligforstorande mikroskopens med sfiirisk och
kromatisk aberration behaftade linser samt avsaknaden av pre-
parationsmetoder for framstillning av mikroskopiska preparat.

Betrdffande kunskapen om nervsystemets funktioner stod det
inte mycket battre till. Visserligen hade Hales och Stuart redan pi
173O-talet pirvisat muskelrorelser som svar pi ber<iring hos deka-
piterade grodor och dirmed lagt grunden till 1700-talets viktigas-
te neurofysiologiska bidrag, upptackten av reflexrcirelsen. Det
drirjde emellertid ytterligare nigra decennier tills Robert Whytt i
Edinburgh iterupprog dessa f<irsok och visade art endast ett litet
segDrent av bevaracl ryggmdrg behovs I'cir att mojliggora den spi-
nala reflexrorelsen. Dessa erlarenheter jamte kliniska studier av
ett antal olika reflexer, f rhmst pupillackomodationen frir ljus,

172



gl.pnrO. nya vagar fdr diagnostiken av nervsysremers sjukdomar.
Allt detta skedde emellertid vid en ridpunkt dA Linn6 nirmade srg
5O-arsildern och till foljd av enorm arbetsb<irda och tilltagande
sjuklighet bristfiilligt formidde inlbrmera sig om den nyuJ,. ,.
vecklingen utanf<ir sitt egenrliga lbrskninglomride botaniken.
Det finns dock antydningar om arr han ka;de rill sin forne vin
och senare se bitrre fiende Albrecht von Hallers pi djurexperi_
ment byggda grundl;iggande dinstinktion mellan ,,Lrue".nas sensi_
bilitet och musklernas irritabiliter (Elementa physioto giae, 17 b7 ).Aven betriiffande hjiirnans anatomi var han i viss min i stind att
fornya sina i ungdomen inhzimtade kunskaper. Vid studiet av ett
flertal medicinska avhandlingar, fdrfatrade av Linn6, och av lar_jungarnas frirelisningsanteckningar framgir det klart att hanfringltt Willis' uppfattning om cerebelluni som ursprung till de
av viljan oberoende hjdrt-, lung- och tarmrorelserna och ait han i
<iverensstdmmelse med samtida forskning ans6g att den autono_
ma rytmiska aktiviteten i dessa organ utlostes och kontrollerades
av "lingmiirgen", medulla oblongata (Willis, missvisande resultar
berodd_e uppenbarligen pi atr d;na del av hjiirnan pa g..,,lJuu
bristf;illig experimentell teknik skadats ehu.ri enba.i ceiebelliira
lesioner efterstravats).

Mycket omdebatterad sedan antiken och inte minst pi Linn€s
tid var frigan om nervernas finare anatomi (solida stringar eller
ihiliga 16r?) och karaktiren av de informatione. ,o- uir'n..r.._
na utvixlades mellan i ena sidan hjiirnan och i andra sidan sinnes_
organen och musklerna. Doktinen om den ihiliga nerven (,,the
doctrine of the hollow nerve', enligt Clarke), vais upphovsman
var Galenos, modifierades ay drottning Kristinas berdmia livliika_
re Borelli och omfattades sivil av Linn6s medicinske liirofader
Boerhaave som av von Haller. Linn€s instiillning till detta funda_
mentala problem vittnar om sjiilvstiindighet och originalitet men
samtidigt om stor osekerhet. I sina forelasningar fra-mholl Linn6
att nerverna har samma subsrans som hjirnmirgen vilket tydligt
iskndlggrirs om man betraktar synnervens kontinuitet med-mei_
ulla cerebri. "Nervparen kunna anses som tdmmar eller tig pi
masten, vilka jdmnt och lagom spinda hilla.jiimvikten. I ildeido_
men f<irloras denna balans, varav vacklande slapphet och svaghet
uppkomma. Sn lainge nerverna Aro i jiimvikt oih tugo- ,paldu,
dro alla partier som etr spant segel, men di detta feiar, ir alltino
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sisom d:i vidret stoppar seulen" (cf. Hjelt 1907). Lirrr.r6s med iren
okande bendgenhet att karakterisera neryverksamheten som
rlcLrr isk sLall heharrdlas i ett serrare avsnitt.

Agget och den trdhilnade alstringen

Aristoteles, Fabricius, Harvey och Malpighi hade studcrat den ti-
diga fbsterutvecklingen med hjiilp av det befruktade honslgget.
Harveys tes'irmne vivum ex ovo" omfattades av Linn6. Arternas
konstans, som Linn6 ltirst sent i livet borjade tvivla pi, kriivde
kontinuitet och uteslcit m<ijligheten av sjilvalstring, generatio
sportanea. Aven,,m det kan synas paradoxalt utgjorde dessa isik-
ter nridvdndiga frjrutsittninsar fdr 1800-ralets evolutionistiska
tankande (Francois .f acob: l,a logique du tiuant, 1970\.

Det fdrefaller sannolikt att Linn6 inte endast genom litteratur-
studier utan iiven pir grund av egna observati()ner var frirtrogen
med hdnsiggets utveckling. Fiir detta talar hans vil dokumente-
rade intresse frir missbildade iigg. Linn€s hoga uppskattning av
iggets betydelse framgir iven av att di han 1762 adlades och om-
bads inkomma rred forslag till vapenskdld si ritade han i dess
centrum "ett itu hugget agg", naturtroget atergivet med aggsnod-
der vid polerna och punctum saliens med radierande blodkiirl
klart framtridande. (Pi grund av riksheraldikerns ingripande
fick igget slutligen eu stiliserad ut{brmning utan nigra detaljer.)
AIdre studier av hiinsfostrets utveckling hade i allmdnhet forsum-
mat de tvi Idrsta dygnen och diirlor kommit till uppfattningen att
hjirtat anlades I'ore nervsystemet. Sannolikt hade studier av Swe-
denborgs skrilter ingivit Linn6 tanken att den ldrsta synliga for-
:indringen i igget uncler den tidiga utvecklingen, Carina Malpig-
hii, skulle motsvara ar.rlage t till nervsystemet (Broberg 1975). Vi
vet numera att Malpighis "kol" foregis av det s. k. primitive streak
som utvecklas under de fdrsta l8- 19 timmarna av inkubationerr
och att denna bildning inte utgiirs av nervanlaget. De pariga neu-
ralvecken bdrjar bildas pi overgingen mellan forsta och andra
dygnet och uuderglr lusion innan de pariga forstadierna till hjrir-
tat flyter samman (Hamburger och Hamilton 1951).

Linnds uppfattning att anlaget till encephalurn uppkommer re-
dan innan hjdrtat borjar bildas fick grundliegande betydelse ft;r
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hans syn pi nervsystemets uppkomst. Linn6 f'orestiillde sig ne-
dersta delen av ryggmergen, "svansmergen", som sate fdr alst-
ringen, generatio. Hiirifiin fiamdrevs den vita substansen via
nerver som forsdrjde ovarierna till agget. Silunda hirstammade
anlaget till nervsystemet frin modern och far]ns i:igget innan be-
fruktningen skedde. I fcirldngningen av denna iskidning finner
vi Linn€s i Claais formulerade tes att nervsystemet emanerar frin
modern och allt det rivriga, dvs. fluida och fibrer ingiende i blod,
viscera, skelett och muskulatur, harstammar frirn fadern och ini-
tieras av spermien. I overensstammelse med sitt sokande efier en
enhetlig naturiskidning uppstiilldc Linn6 aualogin mellan ence-
phalum, den moderliga vita substansen, och vixternas mirg ema-
nerande frin pistillen. I sina vetenskapliga beskrivningar anvin-
de sig Linn6 garna av metaforer. Det moderliga nervsystemet be-

tecknades som rinningen eller varpen medan de faderliga kom-
ponenterna motsvarade inslaget i livsv:iven. Som si ofta i medici
nens och biologins historia ir det hdr frigan om grandiosa tanke-
konstruktioner grundade pi Itlaktiga tolkningar av itminstone
delvis riktiga observationer.

Odiirer och Schneiders hinna

I sin avhandling O dores medicaruentorurn som den 30juni 1752 for-
svarades av Anders Wihlin, sedermera framstiende liikare iJon-
kriping och ledamot av Vetenskapsakademien, fiamholl Linn6 att
de flyktiga kropparnas verkan ir "en euendomlig och omedelbar
retning pi nerverna" och att denna verkan icke skulle kunna for-
klaras "om icke Gud givit oss lukten, som ar en av de frimsta sin-
nesorganen". I sin originella ldkemedelsl:ira indelade Linn6 medi-
kamenterna i luktandc (olida) och srnakande (sapida). De forra
angavs piverka encephalum och de senare fluida och fibrer. Upp-
fattningen om de luktande, sdrskilt de starkt luktande (medica-
mente graveolentia) lAkemedlens skiftande, stimulerande eller
dimpade effekter pi vakenhetsqraden och olika funktioner hos

nervsystemet hos sirvil friska som sjuka bygger pir empiriska riin
och rationella rivervAganden. Som stimulerande likemedel anfrirs
t.ex. Merltha gentilb (hjartansfrojd) och ammoniakvinsprit med
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vilken en avsvimmad kan iterkallas till medvetande. De bed<ivan-
de effekterna av opiater pipekas.

Intressanta ir Linn6s anmirkningar rorande membrana
Schneideriana. Linn6 framhiller art denna hinna som "beklider
alla av pappersben (ossa papyracea) bildade hilor i pannan ir si
stor att om den utbreddes skulle den tiicka hela huvudet, ..."
Vidare grir Linn€ foljande anmirkningsvirda pistiende: "Till
denna hinna liipa luktnerverna omedelbart ur hjirnan och utbre-
da sig diri helt nakna i sidan miingd, art det ser ut som den blotta-
de hjdrnan eller dess mjuka hjirnsubstans hir lige utbredd for att
kunna mottaga alla de subtila ting som komma in i m:inniskans
kropp." Nyligen har Kristensson och Olsson (1971) visat att hos
friska.moss kan ett upptag av markta proteiner pivisas i luktner-
verna efter att droppar av l<isningar innehillande dylika protei-
ner installerats i ndskaviteten.

E lehtrici,teten och liusfenomenen

Under hela 1700-talet kdnde man endast till den statiska elektrici-
teten. Forst lingt in pi 1800-talet grundlades elektrodynamiken
och ddrmed forutsattningarna for upptiickandet och den ndrma-
re analysen av de bioelektriska fenomenen. Uppladdningen av
statisk elektricitet i kondensatorer av typen leidenflaska studera-
des i slutet av 1730-talet av van Musschenbroek, vars demonstra-
tioner sigs av flera svenskar, sannolikt iven av Linn6 under hans
tid i Holland (Broberg 1975).

van Musschenbroeks arbete Plysica (1745) utkom 1747 i svensk
oversattning av professorn i matematik i Uppsala, Klingenstierna.
I ett bihang till arbetet beskrev Klingenstierna och hans medarbe-
tare Strdmer, professor i astronomi, sina egna rrin betriiffande in-
verkan av gnidningselektricitet framkallad med glaskulemaskin
och "Musschenbroeks stotar" pi minniska. Redan ett par ir tidi-
gare hade Linn6 genom sin vAn Abraham Bick, som di studerade
i Halle, fitt uppgifter om behandlingen av sjuka med elektricitet.
Elektroterapin spred sig snabbt ute i Europa. I Montpellier inrar-
tade en annan av Linn€s vanner, Sauvages, en klinik med 20 plat-
ser fdr elektriska kurer. Inspirerad av de pistidda framgingarna,
siirskilt vid behandling av forlamningar, remitterade Linn€ pati-
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enter till Strrjmer och clennes rrtedhi;ilpar-e Per Zetzell sonr 1754

clisputeradc pro gradu fiir- Linn6 mcd avhatrcllitrge i Cotlsetktrin

electrico medica. Ktrcrna tlecl gnistor, "sprakningal " och stiital'
genornfrjrcles pft virrt lantls ildstzt ttttive rsitctssiuk hus, Noslrcotlri-

urn academicurn vid Ridd:rrtorget i Uppsala. Dc ledcle till t-litt

blygsamnra framgirngar, nyktelt och kritislit t-eckrvisacle av Zclzell
Lingt innan kurerna pirbiirjacles haclc Litrrr€, alltid tolsiktig dir

det ghlldc oprdvade behandlingsmctoder, hiirt sig for om risket'

na. Siiluncla skrev han till von I-.l.rller i Gt)ttirrgerr: ",{r tlet suttt aLt

Herr Doppehraier, nrath. Prol. i Niirnberg, f:itt hemiplegia ge

nom elektricitet?"
Linnds intresse liir elektliciteten. "ele<:trunr" cllcr "eleclricunr"

som han girna kallade Ienomenet, orrt{lttade iiven de fi'sikaliska
aspekterna. I fdretalet tillFlora Zelanica (1747) diskuterade Linne

de uppseendevickande egenskaperna hos turmalinet, ett borhal-
tigt silikatminelal, rikligt fi)rekorlnrancle i sandavlzrgritrgar pi
Ceylon. Linn6 klinde till att onr den efiertraktade, firgskinrrandc
idelstenen efier priivning pir eldfastheten kvarliimnades pii glii-
den, visade clen "lornriga att clrasa till sig liitta kroppar sirs()m zrs-

ka, jiirnlilspin, papperslappai m. m. och dArefter stdta dem lang-
re bort ifrin sig". Linn6 godtog inte asikten att denna egenskap
skulle tyda pi magnetism utan ansag den bero pi elektricitet och

kallade turmalinet "den elektriska stenen". Det drdjde 6tskilliga ir
innan turmalinets pyro-elektricitet bekriiftades experimentellt av

Aepinus och Johan Carl Wilcke, sedermera Vetenskapsakademi-
ens sekreterare (Oseen 1939).

Allt seclan antiken hade man anselt att distributiorteu av spiritus
animales I'orrnedlande rolelse och kdnsla inervsystenet skedde

med hjalp av en mycket tunn va6ka, succus nerveus, med ur-
sprung antingen i hjirnventriklarna eller i hjirnsubstansen. von
Haller aDsig att cletta mcdiuru nliLste vara sir subtilt att tlet iute
kan frirnimmas meci tigat men clock mera pitagligt du clen av

Newton postulerade elastiska etcrn, viirmen, elektriciteten och
magnetisrneD. LinDd till:ignade sie Sauvaues uppfattning onl iden-
titeten mellan spiritus animales och elektricteten och uppmanade
sin van att utnyttja sina stiirre experimentella resurser Ior att utrii-
na om och pA vilket satt de v:illuktande och illaluktande intnen;r
piverkade nervsysterrets elektricitet. Linrr6 var s:i siiker p:i sin sak

a(t han utropade "Ont detta slirr Iel, laller nt1ckel".
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Enligt Michael Foster 11901) ansig redan Vesalius pi 1500-talet
att spiritus animalis emanerade dels ur spiritus vitalis som alstra-
des i hjlrtat, dels ur lulten som via niisan och os ethmoidale nidde
hirda och mjuka hjinrhinnan och direlier lbltleddes till sidoven-
triklarna och tredje ventrikeln. Sannolikt piverkades Linn€ av se-
nare iskidningar, som han iiven iterlhnn hos Swedenborg i den-
nes Oeconomia regni atimaLis (1741), de han uppstdllde sitt "axio-
nle" att inandn ingsluften civerlor "electricum" frin den yrtre mil-
jdn till encephalum. Diskussioner rdrande den nira relationen
ntellan andningsftnomenen och hjlrnfunktionerna inleddes re-
dan i slutet av 1600 talet och var livlig iven pl Linn6s tid.

Nirmast frin Swedenborg torde Linn6 ha fitt uppfattningen
atl hjarnan kontrolleras och vidgas i takt med andningsrdrelser-
na. Vare sig "electricum" nidde hjiirnan via nisan eller lungorna
si ackumulerades det siirskilt nattetid i cerebellum som fungerade
som laddflaska ("receptaculum electrici") frir att dirifrin sprida
sig till kroppens alla delar. Linn6 ansig att inte endast rdrelserna
utan Aven kroppsliga intryck lrin perilerin till hjanan formedla-
des :rv "rnateria electrica". von Haller och Whytt l6rkastade denna
hypotes pi grund av att inga belagg framkommit som tytt pe att
nerverna skulle vara omgivna av elektriskt isolerande material.
Att Linnes uppfattning si sminingom visade sig vara riktig vitt-
nar om hans miirkliga formiga att intuitivt fdregripa den kom-
mande vetenskapliga utvecklingen.

"Viuilur ingenio"

I Geni.nLe MenscherL ( 193 1) jemftirde den pi sin tid mycket betydan-
de psykiatern Ernst Kretschmer forskarens arbete med diktarens
och profetens. Detta arbctc "iir-olta behiirskat av en daimoniQn,
av de hiiftigaste lidelser och n)est overraskande intuition". Han
pirpekade ocksi att vetenskaplig fbrskning av genial art ofta lbr-
sigeir under den inre hiigsp:innins som en rivermittad, "fix" ide
Iiamkallar. I Linn6s medicinska tankevirld, sasom {iamtrader i

Clauii, liiretr:ider beureppet encephalum totaliteten av nervsyste-
mets kontinuerligt sanrmanhingancle vita substans och blir en
iiverv:irdig id6 mccl vitt famnancle konsekvenser och poetisk lys-
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krafi. Encephalurn "uppriitthilles och niires av den fiir livets be-
st.'rnd ndd\,andiga, ytterst fina och llyktiga elektriska kralien, den-
na vestaliska eld som tand hos de lorsta miinniskorna brinner och
skall brinna oupphrirligt". Manniskolivcts skiltande aspekter, de
minga stadierna pi vrigen frin vaggan till graven och en stor del
av sjukdomsliran betraktade han i ljuset av deuna dominerande
id6.

Det har med goda skil havdats att Linn6s tinkande sirskilt pi
iildre dagar var primitivt och otidsenligt (Lindroth 1965), klitt i
ett sprik firgat av antik tradition, rnedeltida mystik och ganrmal
lutheransk bibeltro. Detta betraktelsesitt rymmer emellertid ris-
keu att undcrv:irdera de empiriska och rationella motiv vilka si
tydligt kommer liam i hans egenartadc syn pa ner-vsystemet och
dess sjukdomar. I sin komplicerade personlighet f-orenade Linne
tvenne starkt kontrasterande sidor, upplysningsman nens nykt-
ra, kritiska tenkande och bendgenheten att ge uttryck fcir vad
Kretschmer beskrivet som "en sli)dande, lidelsefull personlighets-
kirna med inslas av autistiska 6nskninsar".

Di Linn6minnet iin en ging liras, i en tid di anti-intellektuella
tendenser ofta grir sig gillande, kan det kanske vara vdrt att pi-
minna om vad Vetenskapsakademiens fbrste preses, den unge
Linne, yttrade vid nedliiggandet av presidiet den 3 oktober 1739.
I sitt "Tal om mirkvirdigheter uti Insecterna" uttrycker han sin
fcirnuftstro med loljande ord: "... 1r alltsa lornulier det ddlaste
Gud och Naturen gifvit manniskan, hvarmed vi si hogr ofverge al-
la andra skapade ting, bore vi altsi det bruka och upbruka.

Vivitur ingenio, caetera mortis erunt".*
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B I R(; T'R S'I RANI)[I-I-

I,AKAREN OCH MEDICINE

PROFLSSOR\ CARL V()N LI]\ NE-

"Varen h:ilsade, min vdl, hogtiiracle herrar karnrater! Nted sircla-

na ord pligar man hilsa alla mera hedervzir'da nrdtande. Och det-
ta har blivit ett si allmint bruk, att ingen l:ingre tiinker pe vad
hdlsningen innebir.

Men di jag nu skall bdrja foredraga den hdlsosammaste av ve-
tenskaper, uttalar jag till Eder- onskan om god hdlsa, och dlrmcd
om clen hogsta lycka. Jag onskal Eder ickc skatter och rikcdomar,
icke itestillen och tjanster, utan, vad mela ir, det som ir det
hogsta hdr ilivet, en obruten hilsa."

Med dessa tinkvarda ord halsade Linn6 en ginpJ sina ihdrarc,
och jag har tagit nrig fl-ihetcn att med samma ord hllsa Eder, Mi-
na Damer och Herrar.

Nar vi tanker pi Linn6, vi som samlats hiir-pi Hamrnarby i dag,
fcirestdller jag mig att vi alla fir lustbetonade ideassociarioner. Vi
ser lor oss skoltidens virliga botaniska exkursioner i maj, di go-
ken gol, och markerna irngade och var tulla av de hdrligaste vir-
blommor, di hela livet tedcle sig ljust och glatt, och den urrderbara
sommaren, den oiindligt lirnga fritiden, var nara.

I'cir en och annan kanske det ocksA smyger sig in en nigot olusl-
betonad kinsla. "Monandria", "Diandria", "Triandria" sjunger i

* I-dredrag vid Svenska l,inn6-Sillskapers sammankomst pi Hammarby den 4juni
1961. Tidigare rryckt i SL'erLsAa Linni-Sdlkkapets Arsskrift 196l,44,1 2l,meddetal

jeracie relirenser'. - Bakgrund rill ldredragcr: l.inncs:illslapets divarande ordln
tardc, plofessor'\ils von Hol.sten. hade virl cn mi<ldag i Uppsala vir.cn l96l av
nigra prolcssorer mecl Iluar Iiitt hina:rtt (le betvivlatle arr Linnt \ar liikare o.h
p)-olessor i Inc(lic;Di han var endasr pr()tcs!, i b()ranik. Nils voD tlolsien bad rnrg
darliir hnlla err l.rcdr ag pi I lamnrarb\ v)m nl|{l h:i,,s\ ,, rill bakg.r' den fick deD-
rra utlbrrnning.
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iirat, anda bort till det slutliga "Cryptogamia", di man ser sig sjilv
nred en beliiande kansla eter satta sig ned i skolbiinken. Linnes
sexuals)slem har varit en vilbekant utantill-lixa frjr alla barn i
virt land,lirngt innan det ansetts n<idvindigt med sirskild sexual-
urrdervisnirg fcjr de smi liven sjllva.

Si lingt kan all:r vara med, alla kiinner till att Linn6 var en fram-
sticnde botar)ist. Sorn sidan iir hans rykte i virt land grundmurat
och h:rn ir ocksi vzilkind som botanist vdrlden over. En staty av

blomsterkungen "The Floral King" - iir rest i en mengfald bo-
tanisk:r tradgirdar'. Och dnnu den dag som i dag ir, finner v6rl-
dens mesl lramstiende botanister, atl Linn6s skrifter ir sannskyl-
cliga guldgruvor, ddr man kan himta de rikaste vetenskapliga
skatter. Linnes magnum opts, Species plontarum (vaxtarterna),
ryckt i Stockholm 1753, utg<ir fortfarande grunden f<ir vaxternas
nomenklatur. Linn6s internationella stillning som "Princeps Bo-

tanicorum" ar inte ifreBasatt, Detta ar allmant bekant.
For minga av oss Iiamtrider Linn6-bilden mera nyanserat. Vi

kiinner till att Linni var nigot rner dn botanist, vi vet att han var
en mingfreslare som fi, som varit fijremil f<ir t. o. m. filosofers,
teologers och sprikforskares intresse. Titlar pi skrifter och kapi-
telrubriker, som behandlar Linne ur olika aspekter, "Linn6 som
zoolog", "Linne sonr geolog", "Linn6 som mineralog", "Linnd som
diktare", "Linn6 som moralist" osv. i all oilndlighet, ar vAlkanda
t. o. m. for den som endast helt flyktigt kommit i beroring med
Linn€. Att han sonr akademisk lirare och viltalare soker sin like
har nogsamt omvittnats, inte minst frin denna plats.

Lingtifrin alla har emellertid klart Ibr sig, att det yrke som
l,inn6 utbildade sig till och som han senare utrivade, var llkarens.
Han valde denna levuadsbana redan under skoltiden i Vexjd, bor-
jade som ung medicinare i l,und 1727, flyttade ett ir senare till
Uppsala, disputerade frir medicine doktorsgraden i Harderwijk i
Holland 1735, slog sig ned som praktiserande likare i Stockholm
1738, utniimndes till amiralitetslakare 1739 och slutligen till pro-
lessor i nredicin i Uppsala 174 l. Si ter sig de viktigaste milstolpar-
na fr-in likarsynpunkt, om hinsyn tages bara till de yttre kontu-
rel-nal.

Nir det giillde valet av levnadsbana, hade fdrildrarna som be-
kant inte tzinkt sig annat :in att cleras aldsta attelagg skulle gi i fa-
derns lbtspir och bli pr:ist. Bara tanken att vilja lamna prestens
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sakra och hogt ansedda yrke fdr en si osiker bana som likarens.
som pi den tiden inte heller hade negot stdrre anseende, misre
f'or dem ha rett sig som nigot oerhirrr. Linnes begivning pekade
emellertid i en helt arrnan rikrning an teologens. Linnes omdome
om Vdxjri trivialskola, "dar rude ldrmistare med lika rude metod
givo barnen heg I-or vetenskaper, att haren miste resas pi cleras
huvud", gillde siikerligen ldrarna i de imnen som gick..,t pn un
preparera tjinliga prdstimnen och inte lektorn vid gymnasiet,
provinsiallikaren Johan Rothman, som kom att sta honom sirskilt
nira och som undervisade i de imnen som var av sirskild betydel_
se fdr en blivande likare. Den roll som Rothman ur<ivadc vid
Linn6s val av levnadsbana har ofta och med ratta Iiamhillits.

Utan Rothman dr det sannolikt att vi inte hafi nigon Linne, i
varje fall inte av det format som vi llck och som vi nu kan gliiclja
oss it. Sannolikt skulle den unge Linnaus, sisom Harald S.jcivall
har framhillit, ha hamnat som ,'en medelmittig kyrkoherde med
botaniken som hobby" efter besvSrliga och modosamma studier i
l.und. Jag har dock svart art tro arr inte en specialbegivning som
Linn6 ocksi frin en sidan posirion kunde ha kommir mecl bety_
delsefulla insatser pi vetenskapens falt. Atr hella tillbaka en sidan
vetenskaplig naturkraft som f,inn6 tror.jag inte skulle ha varit
mdjligt. En sidan banar sig alkid veg, rrors ,uerigh.t... men r esul_
tatet blir naturligtvis Iidande och inte sa vackerr som om vagen ar
mera jimnad.

Si mycket hr emellertid sikerr - eller i varje fall hogst sannolikt
- att om inte Rothman hade varit, si hade inte vi varit hiir i dag.
Mojligen hade en del av oss befunnir sig tillsammans med hinfrir_
da smildnningar och skiningar pi nigot idylliskt lantstdlle utan-
Ior Lund. Den unge medicinaren LinnEus borjade som bekant si-
na studier hos den beriimde naturvetaren och professorn Kilian
Stobaus i den skinska universit etsstaden, och allt tydcle pi atr
:iven fortsittningen av hans irkademiska strrdier skulle bli forlagcla
dit, i ndrheten av forildraltemmet. Men redan efter Irjrsta studie_
iret blev det bestdrnt arr han skulle flytta tiver till Uppsala, och
den som utilvade det avg6rancle inflyrandet aten pi detra beslut
var just Rothman, som silcdes pe etr alldeles enastaende slr har
gjort sig frirtjiint av Uppsalabornas varma tacksamhet och inle
mindre av universitetets.

Den nredicinska thkulteten iUppsala hircle di enclast rvenne
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professurer, varav den ena innehades av Olof Rudbeck d. y. och
den andra av Lars Roberg.

Pi Olof Rudbeck iterfoll Annu nigot av den glans, som hans
store fader hade ldrvirvat, kanske framst genom upptackten av
lymlkarlssystemet, genom byggandet av Anatonricum och genom
anliggandet av den boraniska tradgerden. Sjilv innehade OloI'
Rudbeck d. y. professuren i anatomi och naturalhistoria och hade
gjort sig ett gott namn som botaniker.

Lars Roberg, vars namn hos allminheten inte har samma klang
sont Rudbecks, innehade lirostolerr i praktisk medicin och hade
framlor allt gjort sig kind genom upprettandet av det fdrsta aka-
demiska sjukhuset, Nosocomium, som lig vid Riddartorget, i hdr-
net till Triidgerdsgatan, mitr emor Skyrreanums tradgird. Av virt
lands ldkare dr han ocksi kend sisom forfartare till vir forsta lzir o-
bok i anatonri, Lijhreutingstattlor, som trycktes i Uppsala 1718,
santma ir som skottet Ioll i Fredrikshall. Roberg var siledes en pi
sin tid hogt fc;rtjint medici nprolessor.

Det var vid denna tid tydligen trdgt med kommunikationerna,
ty annu i slutet av 1720-talet var fakultetens rykte i de sodra lands-
indarna ofdrminskat, trots att de bada professorerna blivit gamla
och alltrrer Iorsummat undervisning och forskning.

Niir Linn6 kom till Uppsala hristen 1728, till Rothmans gamla
universitet, blev det darfor en svnr besvikelse for honom. "Ingen
sig nigon anatorni, ingen chemi och Linnrus hade aldrig fltt hd-
ra nigon botanisk foreliisning, varken publice eller privatim", sd-
ger han sjilv, och det ir naturligt att han med stor saknad tdnkte
pi sin geniale llrare Kilian Stobaus i Lund, pi honom som han si
milande beskrivit: "Stobeus var en sjuklig man, enrigd, krumpen
pi ena foten, plAgad bestiindigt av migrin, hypokondri och rygg-
vdrk, men hade eljest ett makalost geni." Fdr att over huvud taget
Il se en anatomi, ett pe den tiden ston publikt slagnummer, blev
han tvungen att resa till Stockholm 1729. Si sminingom blev han
vil omhindertagen, frirst av Olof Celsius och sedan av OIof Rud-
beck, fann sig viil tillrltta, och efter nigra ir av intensiva studier,
med l,applands- och Dalaresorna bakom sig, var han mogen f<ir
avliiggande av der disputationsprov, som skulle medfora att han
fick "venia practicandi" eller rittighet att utova lakarpraktik.

Linn6 valde dirvid att avldgga sitt prov i Harderwijk i Holland,
en litcn stad med ett oansenligt universitet, som nu ir nedlagt.
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Dlir hade ett flertal svenskar tidigare avlagt sina prov, bl. a. Ro
berg och Linn6s senare medtdvlare Ros6n.

Hlr disputerade Linn6 i borjan avjuni 1735 pi en avhandling
om frossans orsaker, Hlpothesis noua de febrium intetmittentium cau
.ra. Linn6 hade gjort den riktiga iakttagelsen att frossa inte fore-
kom i Lappland eller i de nordliga trakterna av virt land och inte
heller i vissa hoglenta delar av Smiland, under det att sjukdorren
var ett verkligt pligoris i Uppsalatrakten. Forklaringen till Icno-
menet trodde Linnd sig ha funnit i jordnrinens beskaffenhet. Dc
trakter der sjukdomen inte f<irekom var fria fiin lera, under det
att motsatsen kunde sdgas om dem dir sjukdomen var vanligr
forekommande, och Linn6 drog nu den oriktiga slursatsen, att det
var leran som var sjukdomsorsaken. Lerpartiklar som med vattnet
kom in i kroppen menade han trengdes ut i cle finaste kirlen
och hindrade darigenom perspirationen, vilket ledde till f-eber.
Sidana felaktiga slutsatser, beroende pi ofullstindiga premisser,
gor vi liikare oss tyvarr fbrtfarande skyldiga till, och de drju liam-
for allt en alldaglig frireteelse hos de parienrer, som vi fir taga
hand om i virt yrke. Fcir dem 1r ofta orsakssammanhanget full-
standigt sjilvklart. De vet pir pricken vad deras sjukdom beror pi,
under det att det for oss lakare inte alltid ir se litt att rakna ut.

Denna dissertation har, som vi latt f'rirstir, inte gzitt till eftervirl-
den sorn nigot banbrytande medicinskr misterverk. l-inr.rd kom
senare till klarhet om att han meste ha misstagit sig och fick over-
ge sin teori. Den synes mig emellertid vittna om stor diarvher och
olorviigenhet hos f<irfattaren. Att dissertationen inte var se mark-
virdig betydde dock mindre mot det vackra cloktorsdiplom, sorn
promotorn Johannes de Gorter uttdrdade filr den nye medicine
doktorn. Med detta pi fickan kunde han ha begivit sig direkt hem
till vlrt land igen for att dppna praktik, men i enlighet med den
iiverenskommelse som var gjord med fistmon och svSrfadern
stannade han kvar i Holland under en tid av tre ir.

Under denna betydelsefulla tid av fantastisk flit och till ursinne
grinsande produktivitet fnngades Linn6s intresse nastan helt av

botaniken. Det var nu som han skapade sig sitt stora namn inter-
nationellt sett, som botanist. Att det rnest betydelselulla verket
frin denna tid, forsta editionen av S\.rtemo naturae, Leyden 1735,
inte endast rorde vixtriket utan alla naturens tre riken, kan inte
dndra denna u ppfattning.
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Andi underl:lt inte l-inn6 art pe ett urmarkt satr urnynja de moj-
ligheter till fortsatt medicinsk utbildning, som visrelsen i Holland
erbjOd. Med tanke pi att hans ldrare Johan Rothman under skolti-
den i Viixjo hade givit honom privat undervisning i fysiologi och
dirvid anvent Boerhaaves ltutitrttiones medicae som ldrobok, den
f<irsta ldroboken i detta amne, se miste det ha varit med stor glld-
je som Linn6 nu fick lira kdnna denne personligen och av honom
och andra liamstiende hollandska liikare fick itnjuta undervis-
ning i klinisk medicin.

Nzir Linnd iterkom till virt land, hosten 1738, slog han sig ned
sorn praktiserande lakare i Stockholm, pi 6ster-Linggatan i Gam-
Ia staden, i hcirnhuset mot Ferkens griind. Det var hans blivande
svArfader, Johan Morreus, stadsfysikus i Falun, som givit honom
detta goda rid.

Stockholm hade pi sista tiden undergitt en lantastisk expan-
sion. Ett par hundra ir tidigare, di Gustav Vasa midsommarafto-
nen 1523 gjorde sitt pampiga intig, hade staden inte mer in 3 000
invinare. Ett hundratal lr senare, nir regalskeppet Vasa den l0
augusti 1628 civerraskades av en kastby frAn Sodra Bergen, Iade
sig pi sidan och gick till botten med staende segel och spel, hade
innevinarantalet stigit till l0 000 d l5 000. Men nu, ytterligare err
hundratal ir senare, ir 1738, di Linn6 gjorde sin obemdrkta en-
tr6 istaden, hade innevinarantalet stigit till fantastiska omkring
53000, och detta trots att staden ir l7l0 hade fiirlorat l/3 av sin
befolkning i pest. Det var ont om Iakare och utsikterna for en l:ika-
re av Linn6s kapacitet borde ha varit mycket goda. Det visade sig
emellertid att foret var mycket trogt i portgingen. "Som han var
allom obekant, vigade ingen i ir, att fortro sitt kara liv uti en ofor-
sokt doktors hinder, ja icke en ging sin hund", har han sjilv
framhillit, "si att om Linnaus nu icke varit kAr, hade han ofelbart
iter utrest och limnat Sverige".

Det drojde emellertid inte l5nge, forrdn han slog helt igenom.
Han fick stadens storsta praktik och vann rykte som skicklig vene-
rolog och brdstlakare. Han botade drottningen frin hennes svira
hosta, som man tidigare inte fitt nigon bukt med. Mest kiind blev
han som venerolog. Det var sirskilt de unga kavaljererna, som ri-
kat illa ut, som han hade sAdan framging med, och detta trots att
han inte hade nigon annan metod en de andra ldkarna pi den ti-
den. Johan Alrnkvist, som var prolessor i venerologi och overlaka-
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re vid S:t Gdrans sjukhus i Stockholm, fann efter ingiende studier
inte nigon annan ldrklaring till hans framgtng in rent personliga
egenskaper.

Nir Linn6 utnamndes till anliralitetslakare. innebar detta bl. a.

att han blev lakare frir marinens baracksjukhus pi Kastellholmen,
omfattande 200 e 300 singar. Som enjiimf<irelse kan namnas, atr
nar Kungl. Serafimerlasarettet nagra er senare slog r.rpp sina por-
tar,1752, disponerade man dar endast 8 sangar. Pe den tiden var
man inte sA nograknad, nran brukade dryga ut virdplatserna pi
sa satt, att man lade tvi sjuka i varje sing, och fick si plats for 16
patienter.

Som amiralitetslikare fdll det pi Linn6s lotr arr utarbera de in-
nu i original bevarade utrustningslistor-na Icir hiilso- och sjukvir-
den inorn llottan frir l74l irs krig rnor Ryssland. Sjiilv slapp
Linn6 att gi ut i kriget. Han beordrades istillet att foretaga resan
till Oland och Gotlantl, och dirmed var det ocksi slut pi Stock-
holmstiden.

Den praktiserande lakaren och amiralitetsldkaren utn6mndes
nimligen den 5 rnaj l74l till prof'essor iteoretisk och praktisk
medicin vid Uppsala universitet, en stallning som han sedan inne-
hade i nira 37 irr, till sin d<td 1778. For arr helr kunna dgna sig it
sin vetenskap och sin liirargdrning, instAllde han nu sin likarprak-
tik sa gort som fullstindigt och hjilpte i fortsertningen bara vin-
ner och fattiga. Det var sdkerligen erlarenheten liin Stockholrrr,
som dikterade detta beslut. Framgingarna dAr hacle varit pirtagli
ga. Linn6 fick stor praktik, han utnarnndes till arniralitetslilkarc,
han togs om hand av Carl Gustaf Tessin, i vars hem han flyttade
in*, han var en av stiliarna av Vetenskapsakademien, vars lorste
preses han blev, vid 32 irs ilder. Trots clessa obestridliga f ram-
gangar trivdcs han clock inte riktigt. Praktiken hade tagit over-
hand och frJrdystrade haus tillvaro, han kunde inte fdrlika sig
med "det eliincliga praktiktrilandet", som han uttryckte sig.

Till ende kollega i Iakuheten i Uppsala fick Linr.r6 Nils Ros6n
(senare acllad Ros6n von Rosenstein), av oss hdr forsarnlade kan-
ske mest kind fcir sina brostdroppar, men internationellt framfcir
allt kiind sisom clen s()m utgav den fdrsta ldroboken i pediatrik

+ Nuvarande Oversrithillarpatatser. t)er var {drsr sedan han gitt sig li39 mnr han
fl) U.rdc rill R;,rl',r;i\rxrl,U,er f r,t 5lr'\.eI
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(barnsjukdomarna och deras botande), I764, vilken annu lingt el-
ter hans dod var i bruk inte bara hdr hemma utan ocksi river hela
kontinenten.

Med kanslers godkiinnande den 2l januari 1742 gjordes nu en
omgruppering av de medicinska imnena mellan de bigge profes-
sorerna, si att Ros6n tog hand om anatomi, Iysiologi, etiologi och
liran om medikamenternas beredningssitt, under det att Linne
fick svara fdr forelisningarna i botanik, materia medica, semiotik
och naturalhistoria samt omvirdnaden om den botaniska tridgir-
den. Botaniken hade siledes pi Linn6s tid ingen sjilvstiindig stiill-
ning utan loretriddes av den ena av professorerna i medicin.

Rosdns och Linn€s overtagande av den medicinska undervis-
ningen i Uppsala innebar en utomordentlig upprustning av den
medicinska fakulteten. Kravet pi en grundlig och rningsidig liika-
rutbildning kunde nu tillgodoses och antalet medicine studerande
steg hastigt frin ett tiotal till det Ilerdubbla. Det blev en ny guldil-
der ldr lakulteten och for universiter efter det fdrfall, som varir
ridande under Rudbecks och Robergs ilderdorn. Uppsalalakulte-
ten intog iter sin plats i den vetenskapliga virlden, och det blev in-
te ldngre nddvendigt att resa utornlands ldr att ni doktorsgraden.
Strtjmmen vindes och i stillet blev det vanligt att utlandska stu-
rlcnter konr till Uppsala frir alr (tispulera.

Sjilvfallet lignacle Linn6 sitt huvudintresse it naturalhistorien,
men aven den medicinska sidan av hans verksamhet var betydan-
de och han var si gott sorr standigt sysselsatt med utredning och
bearbetning av rent rnedicinska vetenskapliga fragor.

En fullstindig medicinsk studiekurs hos Linn6 omfattade enligt
fhkultetens protokoll 1749 fdljande imuen:

1. Demonstrationes plantarum in horto var sommar.
2. Materia rnedica 1 ir.
3. Semiotica I ir.
4. Diata I 1/2 ir.
5. I-{istoria naturales I 1/2 ir.

Viren och sommaren agnades ar botaniken, under det att h<isten
och vintern anslogs it den rent medicinska undervisningen.

Me<l detetih avsigs vid denna tid allt som h<irde till kroppens
och sj:ilens hvgien, en allrniin hdlsolira siledes. De forelAsningar
som Linn€ holl idetta imne tilldrog sig etr enastaende intresse,
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som strackte sig llngt bortom Iackliga griinser. Ahorarnas antal
kunde ibland uppgi till nirgra hundratal, en fautasrisk siflia elier
detida fdrhellanden, som \,ittnar orn forelisarens forrriga att
Iinga och entusiasnrera ett auditorium. L)et var sdkerligen nrrrnt-
ra tillstillningar, som gick lingt utover vad man tidigare varir van
vid i akaderniska sammanhang, ndr Linne gisslade sin sarntids rill-
gjordhet och ()later.

Att leva efter naturen var fdr Linne det viisentligaste i dieteti-
ken. Han hade stirkts idenna uppfattning, n:ir han l732 "kom
till Lappland, och lant dir ett Iblk, som sdllan eller aldrig varir
sjuke, fast alla elementer voro dern vidrige".

Linn6 ivrade l<ir liisk luft och enkelhet i mat och dryck, lagonr
avvigning rnellan motion och viia, och varnade frir missbruk av
njutningsrnedel. Sarskilt hiiftigt vinde han sig mot alkoholmiss-
bruket. "Den som kunde {<irdriva denna fblkliende", siger han,
gjorde fdderneslandet en stcirre tjdnst:in den som kviser upprors-
makare."

Linn6 friredrog att bo pui lander. "I sticlerna ir stank av kloaker
och annor orenlighet, v.ldret av det nrirng:r antlas i samma ir ej si
gott. Ute pi lanclsbygden, var man ser, syns griint som vederkvic-
ker ogonen, varf<ire ock Skaparen gjort hela jorden grrln; h:irpi
spela blornmor av allahanda och varjehanda kulorer, som excitera
och gdra minniskan nrije. 1'rdden svinga sina ldv och gdra ert an-
genamt sus, figlarna instimma med allehanda hirliga singer,
hela regnum vegetabile giver en ljuvlig lukt frirn sig. Insekterna
svinga omkring i luften, och satta sig har och dir som puchader,
ja vart man vinder sig ir rudera [spir] av clen obeskrivliga Skapa-
ren. Han mitte vara en sten soln av allt sidant ej skulle vederkvic-
kas."

Vi miste onekligen ge Linn6 ratt i detta. Der Ar vil just darfdr
sorn vi si gArna sarnlas her ute pe Hammarby om virarna. "Han
mette vara en sten som av allt sedant ej skulle vederkvickas!"

Linn6 ivrade ockse fdr en fornuftig kliidedriikt. "Vad ir orsa-
ken att den ena adeliga familjen efter den andra gar ut, mens bon-
dens varar", frigar Linn6, och han ger sjilv svaret. Fint folks {iun-
timmer ar inte "ncijda med sin vackra proportion, de meste sndras
att de bliva juncea [smala som vassror], och alltse behageligare
och nettare". Bondhustrun, sorn "gir si ledig orn navlen som om
liren lir ofta 16 ) 20 barn, tjocka och frodiga", meclan den pi
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fiansyska maneret sndrda "grevinnan, sonr gAr si smal om buken
att man kan knipa for', fir rnest I i 2 bleka sonr diiden".

Det vore kanske ainskvart att har komma rned en kommentar
och gora en jiimfcirelse med nutida Iorhillanden, men det ir nog
biist attjag avstir.

Medan vi lr inne pi det numera sorn det starka betecknade kri-
net, vill jag inte underlita atr namna, att Linn6 med kraft vande
sig rnot det florerande bruket av ammor. Han ansig att modern
sjdlv skulle taga hand or.n sitt barn och ocksi amrna det i de fall dar
det inte fanns nigot hinder for det. Han ansig detta vara si vik-
tigt, att han llt en av sina Ilrjungar disputera pA en akademisk av,
harrdling om a[lman som styvmoder, Nar,.i.x nowrca, 17 52.

Linn6 fiste ocksi uppmirksamheten vid nagot som i vira dagar
anses frir nigot fullstindigt nytt och som lett till den moderna
mtidragymnastiken. Det var iterigen lapparna och deras vanor
som var f'<irebilden. "Lappens hustru, di hon ir bliven havande,
fir aldrig vara i ro f'rir sin man eller mans mor intill hon f<ider, pi
det hon ldttare skall foda. Men de lornime miste intet rora sig se-
dan de avlat, att de ma fi pinas biittre i sdngen."

Linnd hade insett vattnets stora betydelse. Han skriver: "Utom
mat kan ingen leva", och litet senare: "Tror dock att sa skadeligt
1r vara utom dricka som nigorsin mat." Det ar praktiskt taget det-
sanlma sonl formulerats i satsen "Det viktigaste ar vatten! Utan
vatten intet liv!" och som lett till den moderna vitskebehandling-
en.

Det vore frestande att mera ingiende behandla Linn6s dietetik,
som frin l:ikarsynpunkt verkligen bjuder itskilligt av intresse,
men tiden rnedger det inte. Det dr en otrolig mangd iakttagelser,
som ligger bakom Linn6s framstilhring. Han varju mistaren i att
snabbt finga och lorsti inneb<irden av en situation, dir andra
stod helt ober<irda. En skarpare iakttagare torde man fa leta efter.
Han igde ocksi f<irmigan att pi ett medryckande, pregnant och
inte siillan drastiskt satt lagga fram sina iakttagelser och sina slut-
satser.

Si dr ocksi Linn6s dietetik ett sallsynt fascinerande kapitel i
Linn6s stora produktion, antingen man kommer i kontakt med
den genom den del som utgavs av A. O. Lindfbrs i samband med
jubileet 1907 eller genom hans ungdoms dietetik, som vi blev del-
aktiga av genom Arvid Uggla i samband med det senaste jubileet,
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och det ar livligt att hoppas art det inte skall behdva drdja ytrerli_
gare ett femtiotal ir, eller till Linn6jubileet ir 2007, innan den res_
terande delen blir publicerad.

Som systematiker kiinde Linn6 stark frdndskap med den frans_
ke liikaren Sauvages, professorn i Montpellier, som han aldrig
triiffade. men som han sedan Hollandstiden flitigt korresponde-
rade med. Han kom tillsammans med denne att framsta som en
av grundliiggarna av den s. k. nosologi.s ka sholan. De rikade kunska_
perna om sjukdomarna hade fort med sig en viss oreda och man
ville nu skapa ordning i form av ett system och valde diirvid bota_
niken som f<irebild. Sjukdomarna ordnades siledes i klasser, ord_
ningar, slikten och arter. Nigot lldre liikare hade andra system.

Sauvages' frirsta utkast Nozz elles classes des malad.ies utkom 1731.
Linn€s Genera morborum (sjukdomsgrupperna) trycktes f<jrst som
dissertation 1759. Redan 1737 eller 1738 hade emellertid Linne
f;irdigt ett manuskript, omfattande nio klasser. Den mest bekanta
editionen utgavs av Linn6 sisom fristiende skrift i nagot utdkat
omfing 1763. Den oversarres 1949 avJohan Bergman och forsigs
med en efterskrift ay Telemak Fredbarj. Den omfattar endast 39
sidor.

"Eftersom iterst?illandet av en forlorad hilsa, vilket istadkom-
mes medels sjukvird, er lakarvetenskapens fdrnemsta indamil,
si ir den frlmsta uppgiften for dem som sysselsitta sig med den-
na hiilsobringande konst att stdlla den rarra sjukdomsdiagnosen,,,
framhiller Linnd i sitt foretal, och han forrsarter: ,,Denna arer ar
trefaldig, niimligen efter orsaken, verkan och tecknen. Nyborja-
rens f<irsta uppgift ir att efter tecknen bestimma sjukdomarna
och avgrdnsa dem frin varandra. Efter diagnosen skall han sli
upp och ridfriga auktorerna. Sjukdomarnas namn kunna icke
faststillas, om de icke vederb<irligen bestimmas och beskrivas
med klnnemdrken, tagna frin de yttre tecknen, och sirskiljas
frin varandra. Ty vad som f<irsiggir inne i kroppen ir icke over-
allt tydligt, och i betraktande av den srora mingd sjukdomar, for
vilka minniskokroppen ar ursart, ar det icke latt att tydligr fram-
stiilla, siirskilja och namngiva dem utan tillriickliga kennemarken
och faststAlla dem i grupper (genera)."

"Genom systematisk uppdelning och bestiimning ha botanister-
na sdkt noga bevara sina vaxter frAn sammanblandning. Genorn
att folja deras exempel skulle liikarna lika klart kunna meddela
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kdnnedomen om sjukdomarna, om de ordnade dessa i klasser,

sliikten och arter och pi Iiknande satt avgrensade dem."
Linn6s tanke var siledes, att pi ungefiir samma satt som man

examinerar en vlxt, skulle man kunna examinera en sjukdom.
Han fortsatter: "Denna systematiska metod tilliimpad pi sjukdo-
marna ha minga forstindiga lakare, sirskilt nyare tidens stdrsta

auktorer sAsom Sydenham, Boerhaave, Hoffmann och andra stor-

man inom likekonsten, anbefallt och s<ikt utarbeta, dock icke alla
med samma framging; ty de som vid sjukdomarnas diagnos sam-

manblandat orsaken med tecknen ha misslyckats. Likval ha atskil-
Iiga skickligt uppstillt en del klasser, htigst fi dock ett storre antal.

Dirfijr saknades ett system 6ver sjukdomarna, till dess den be-

r<imde Sauvages, professor i Montpellier, en prydnad for Frankri-
ke och for hela viirlden, utgav ett fullst;indigt S2stema raorborum,

som enligt min mening genom naturlig ordning, karaktersbestam-
ningar och fullstAndighet till den grad overtraffade alla andras
metoder, att intet annat system kan Iikstillas diirmed. Detta har
jag i mer in 20 ir liirt ut vid UPPsala akademi och ar for ar for-
battrat enligt nyare iakttagelser, tills det kunnat framsti sidant
som jag nu i denna skrift framliigger det."

Linn6 indelar sjukdomarna ifebrila och tempererade.

De febrila indelas i tre klasser: Exanthematici, febrar med fliick-
vis uppstiende hu drodnad,er, Critici, febrar med tegelfiirgad urin,
och Phlogistici, febrar med hlrd puls och lokaliserade smirtor.

Exanthematici iterigen indelas i tre underavdelningar:. Conta-

giosi (smittsamma), Sporadici (illfalliga) och Solito.rii (enstaka), var
och en i sin tur omfattande ett olika antal siukdomar. Till de smitt-
samma riknade han bl. a. pest, koppor, missling, flickfeber och

sy{ilis eller fransosen som den ocksa kallades.
Allt som allt omfattade systemet 325 olika sjukdomar, fordelade

pi 11 klasser, var och en i sin tur delad i 2 8 ordningar.*
Vid sina fdrelisningar gav Linn6 en mera fyllig bild av var och

en av dessa sjukdomar, sisom hans egna koncept och itskilliga be-

varade kollegieanteckningar utvisar.
Genera morborum mottogs med stort intresse. Nya upplagor

trycktes pe 177}-talet i Lyon, Hamburg och Ferrara och pi 80-

* Dissertationen Genera morborurn, 1759, omfattar 323 sjukdomar, fdrdelade Pa

l0 klasser.
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talet tva ganger i Edinburgh (tillsammans med ett system av Willi-
am Cullen) och slutligen 1787 i Montpellier. Det mAste siledes ha

varit ett inte si litet antal medicinare i utlandet, som hamtat vetan-
de ur detta arbete. Forutom att det utvisar Linnds oavvisliga be-

hov av reda och systematik, ger det oss en klar bild av hur man pi
den tiden sig pi de olika sjukdomar som man di klnde till.

Om denna Linn6s speciella s jukdomslira, Gzn era morbontm, inte
ir si svir att forsta, kan man knappast s5ga detsamma om hans

allmdnna patobgi, som han 1766 liamlade i en till omfinget obe-

tydlig skrift om 29 smi oktavsidor, CLaois medicinae duplex, exterior

et interior (medicinens tvenne nycklar, den yttre och den inre).
Linn€ sjilv hyste de hogsta tankar om detta sitt verk. "Patologi-

en, grunden till hela medicinen och till all theoria medica, har
mer vunnit av L. uti dess Clavi Medicine, i dess 8 paginis, som iir
ett masterstycke och en den stdrsta juvel i medicinen, dn med 100

auktorer och folianter", siger han sjiilv pi ett stalle, och pe ett an-

nat framhiller han, att den "torde fodra en en mans ilder innan
den fiirstis av de lardaste".

I sjiilva verket skulle det droja ett och ett halvt arhundrade, in-
nan nigon i virt land gjorde nagot allvarligt fiirs<ik att tolka Clazfu

mera ingiende, eller inda till 1907, di den lArde anatomiprofes-
sorn vid Karolinska Institutet Erik Miiller holl ett minnestal i
Svenska Likaresillskapet med anledning av 20O-arsdagen av

Linn6s fodelse. Redan ett 30-tal ir tidigare hade Otto Hjelt i Hel-
singfors givit sig i kast med samma uppgift, men inte Batt till bot-
ten pa problemet pi samma sett som Miiller. Hjelt ir ju annars
den fijrste som inBeende behandlat Linn6 som lekare, och hans

arbete utgdr fortlarande standardverket pA omridet.
Jag kan inte hiir gi nirmare in pi innehillet i Ckuis. Jag vill en-

dast antyda, att minniskokroppen enligt den teori, som Linna
framf<ir i detta arbete, bestir av tva substanser, barken och mdr-
gen, som spinner sig i varandra som triLdarna i en konstrik vdv-

nad. Mirgen, som stammar liin modern, motsvarar nervsyste-

met. Barken, som stammar fren fadern, bildar musklerna, benen,
blodet och viscera ("inkrirnet"). Kroppen sisom maskin styres av

livet, vars tecken ar rorelse. Rorelsen noter stdndigt och det utn<tt-

ta ersattes genom f<idan. Genom fel i dieten uppstir sjukdomar.
Dessa teser utvecklas nu narmare i de Ioljande kapitlen. Nyck-

larna till hela medicinens gita dr tvenne. Den yttre nyckeln ilpp-

l3 crann, Utur ubboran.ot r93



rlar lorklaringen till de sjukliga fdriindringar i barksubstansen,
under det att den inre nyckeln ler oss att fdrste margsubstansens
sj u kdo mar.

Linn6 bygger vidare och sammanfogar pa se satt en mingd oli-
ka iildre och yngre medicinska upplattningar i "en liirobyggnad,
se enhetlig och avslutad som ett medicinskt system river huvud
kan vara", sager Miiller, som anser Clauis vara Linn6s huvudarbe-
te inorr meclicinen.

Miiller ir utan tvekan den som bist satt sig in i Clazis, och Mil-
lers stiillning sorn framstiende vetenskapsmarl varju ocksi sidan,
att vi nutida likare med den ytliga bildning sorn sdtt oss till buds
har svirt att kritisera honom, men indA sdller man sig nigot fri-
gande infrir detta hans utlitande.

Sjelv arjag naturligtvis inte alls kompetent att avgiva nigot om-
ddine om Cl.auis. lag fir kort och gott konstatera, att det ger in-
tryck av att vara ett barn av en tid som ligger mycket lingt tillbaka
och att det nu gitt en mansilder sedan det f<irstAtts ens av den lir-
daste.

Uncler skoltiden i Viixjo skrev Linn6 ett rnanuskript, diir han in-
frirde allt det vetande som han kunnat inhimta om olika vixter.
Nar det beslutats, att han skulle bli ldkare, kornpletterade han
denna sin s. k. drta6oh, som utgavs av Svenska Ldkaresiillskapet ge-
nom'felerrak Fredbiirj tilljubileet 1957, genom arr for var och en
av vexterna ange dess medicinska anvdndning och verkan. Det
var siledes redan under skoltiden som Linn6 kom i berriring med
materia ue dica, drogkinnedomen och f armakodynamiken.

Linnes llirobok i deth amne, som helt naturligt lig honom
varmt om hjdrtat, utkom av trycket 1749. Den omlattar 252 sidor
och utgcir ett sammandrag av hans f<irelisningar i emnet om de
officinella vaxterna och drogerna. Den kan med andra ord rubri-
ceras sisom Linn6s lirobok i sjukdomarnas behandling. Den till
drog sig en stor uppmarksamhet liin samtidens vetenskapsmAn
och anvSndes i minga ir inte endast i vert land utan ocksi pi kon-
tinenten som ldrobok frjr medicinare och farmaceuter. Linn6s tys-
ke liirjunge Schreber fick utgiva inte mindre iin fyra nya uppla-
gor, den sista si sent som 1787, vilket synes mig vittna om ett stort
behov och intresse ocksA for denna larobok.

Jag kanske bor tillagga, att Mateia Medica behandlande djur-
och stenriket utkom som dissertationer iren 1750 resp. 1752 och
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sasom en sirskild bok omfattande bide djur och stenriket ir
1763, en raritet som finns bl. a. pi Carolina Rediviva.

Linn6s intresse fdr materia medica tog sig ocksi uttryck i initia-
tivet till en ny farmakop6 och i en ganska betydande insats vid ut-
arbetandet av denna, Pharmacopoea Suecica 1775, varom bl. a- hans
frir nigra ir sedan iteruppAckta egenhandiga manuskript till ut-
kasret av ar l76l bir vittne. Det var 1945 som vir divarande vice
ordforande, overbibliotekarien Anders Grape meddelade oss det
sensationella fyndet, som han gjort i Karolinska institutets rnanu-
skriptsamling. Det visar att Linn6 utarbetade den del av farrna-
kop6n som betecknas "materia medica", framfrir allt dess avsnitt
"vegetabilia". Som sig bor sig Linn6 till att en hel del fdraldrade
medel i den gamla farmakop6n, Pharmacopoeia Holmiensis att 1686,
blev utmonstrade, under det att nya tillkom.

Linn6 var emot bruket av samrnansatta llikemedel, s. k. compo-
sita, han ivrade i stillet for de enkla, s. k. simplicia. I vira dagar
finns ett trettiotal av Linn6 egenhiindigt skrivna recept bevarade,
ndstan alla upptagande simplicia.

'fyviirr fick inte Linne uppleva upptdckten av digitalis. Det ha-
de annars varit en upptickt helt i hans anda.

Ar I775, siledes samma ir som farmakopdn trycktes och ett par
tre er fdre Linn6s bortging, blev engelsmannen William Withe-
ring tillfrigad om vad han ansig om ett gammalt Iamiljerecept
for botande av vattusot. Det bestod av civer 20 olika orter. sisonr
var vanligt med de sammansata lakemedlen. Withering f <irstod
dock genast, att den verksamma drogen i detta recept inte kunde
vara nigon annan an digitalis. De dvriga bestindsdelarna var i
detta sammanhang utan betydelse. Om nigon likare i vira dagar
gdr en sa glansande upptackt, brukar det inte droja linge, innan
man i nigon tidskrift kan lisa hdrom - itminstone i form av en
"preliminary report". Men si var det inte rned Withering! F<irst

1785, efter l0 ars tregna studier i amnct, pubiiceradc han sin upp-
dckt, rned en noggranrr beskrivnir.rg av bide verkningar och bi-
verkningar..fag hade unnat Linne att ha fitt lisa den boken! Det
skulle ha berett honom ett sardeles nrije och hade ocksA starkr ho-
nom i hans tro pi de enkla lekernedlen.

Withering var en stor beundrare av Linne. Han skrev sAlecles

en engelsk flora i tvi tjocka bancl, "according to the System of the
celebrated Linr.reus". I 776.
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Om nigon i Nationalmuseum blir nigot konfunderad inf<ir ett
portratt, som har vissa likheter med Linn6, men dar ansiktet visar
sig forestlilla nigon annan an denne och blomman visar sig vara
en annan in den blyga linnean, di stir yederb<irande inf<ir Bre-
das beriimda portratt av just William Withering med digitalisptan-
tan i sin hand.

Linn6s huvuduppgift som professor var naturligtvis forsknirrg
och undervisning f<ir utbildning av likare, som det var ett enormt
behov av.

Under pestiret l7l0 fanns det pi Gotland over huvud taget in-
te nigon lSkare, och under sin Lapplandsresa 1732 skriver Linn6:
"Hiir i Giivle er det sista apoteket i Norden och doktor sista pro-
vincialis." Ar 1746 siiger han i Vastgdtaresan om Mariestad: "hir
bodde den endaste provincialmedicus hiir i Iandet, doktor Gustaf
Zimmerman". Annu nigra ir senare fanns det i hela virt land,
som di hade 1,8 milj. innevinare, endat 12 provinsiallzikare. I
Stockholm, som di hade omkring 53 000 invinare och som i alla
tider haft f<irmigan att draga till sig landets llikare, dog irligen
var tjugonde invinare. Som enjamforelse kan namnas, att nu ddr
irligen var hundrade. Om vi nu hade samma dodlighet som pi
Linn6s tid, skulle det innebara, att ftir var ging som det nu intriif-
far ett dodsfall, si skulle vi samtidigr behdva registrera ytterligare
fyra. Sidan var den bistra verkligheten pi den gamla goda tiden.

De nyutbildade liikarna fdrslog inte lingt - aven om ett inte
ringa antal till Linn€s forrytelse skaffade sig snabbutbildning i

Greifswald, vars universitet var beryktat fdr att tilldela sina alum-
ner doktorsdiplom pi mycket losa boliner.

For att si fort som m<ijligt rida bot pa detra missforhellande be-
stdmdes om snabbutbildning till liikare av - prastkandidarerna!
Linn6 gav htisten 1759 en kurs om "sjukdomars kinnande, hillne
privatim uti l2 lektioner". Linn6s koncept finns fortfarande i be-
hill i London och av kollegieanteckningar itminstone tre, ett ex-
emplar i Carolina Rediviva, omfartande 48 sidor kvarto, etr i gym-
nasiebiblioteket i Strangnas och ert hos fdrf., omfattande 116 si-
dor kvarto.

Av virt exemplar framgir, att LinnC vid dessa forelisningar
foljde Genera morborum (1759) sa gott som fullstendigt.

Ett par belysande axplock mi tillitas.
Sktirbjugg var di "en allmdn sjukdom i virt rike". Bland de nio
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symtom som Linn6 uppriiknar, kan.jag nAmna aptitlc;sher, rrou-
het, svullnad och blcidning fiin tanclkottet, bli flackar pi krop-
pen, i synnerhet pi liren, och viclare att "spotten er salt".

"Att slippa skdrbjugg, bor man icke supa brinvin, icke ita rryc-
ket var ging. Ehuru triitt man dr, skall man dock gi tills man blir
dlren. avhilla sig si myr ket man kan Irirr salt mat.'".\r.alr i

spotten kan man vara ftirvissad om att man har skcirbjugg", och
frigan blev di, hur man skulle kunna konstatera detta. Linne ha-

de ett enkelt recept. "Att salt ir i spotten kan man finna om man
spottar i elden och det sprakar, eljest friser det." Szi liitt var clet!

Till behandling rekommenderadcs citron, som "kan borttaga
de smi fldckarne som av denne sjukclom hiirrrira". Sisom Et.r&orr
shdrbjuggskur betecknar han ftiljande.

"Tag pepparrot och riv den pi ett rivhjdrn, tag sedan dlrav 2

skedar, fukta den rned attika, och lit ett kvarter mjdlk sjudas Lrpp,
men icke koka, ligg clen fuktade pepparroten diruti, varav mjol-
ken yster. Av denna vassla drickes var morgon, vilket gdr sannerli-
gen mera dn man spenderade 50 pl:rtar pe apoteket ftjr medica
menter."

Under Nlctnlopia clagblindhet eller m<irkerseende - berittas
en kurios historia. "En student hade bestillt sig kldder av en
skriddare och nir han fick dem voro de f<ir sma. Studenten gav
skriddaren en brav sldng pi 6gat varav skriddaren lirg frirbur.r-
den och blev oldrdig, cigat svillde och gick mer ur skallen in det
andra. Ndr han sedan blev frisk kunde han i morkret gora va<l

han ville, sy, skera till, m. m. Han stimde sedan studenten fdr
Consistorium Academicum och pistod att han sklllle brita och be-
tala frir skadan. Studenten stamde skraddaren igen och begir-de
betalning for alla de ljus som skrdddaren sparde och lilr den
konsten att han kunnat gora honom seende i mdrkret. En ratt
svAr process. Hinde verkligen i Uppsala ndr Hr Arkiarern var stu-
dent. Mingen skulle vilja praktisera detsamma, men det 1r myc
ket ovisst. om man kan traffa se rett."

Alltsomallt behandlades 323 sjukdomar i frireldsningarna I'cir

teologerna. Som avslutning kom Herr Arhiatents Slut TaL
"Flere sjukdomar kinnerjag icke, utan har nu efter lofte pa l2

timmar genomgett alla sjukdomar och tackar eder, mina Herrar,
for det ni si talrikt tackt avhdra detta. Jag har som kortast genom-
gitt patologien och lirt eder kdnna sjukdomarne till deras etskill-
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nad och merkeligaste orsaker. Mlnga pliga anfrira sjukdomar
soru dock icke dro rnorbi utan causa morborum. Loss ir ingen
sjukdom, sten dr ingen sjukdom utan det ar en sten, men kan
clock vara carrsa morbi. Maskar aro icke morbus utan causiE mor-
borurn. Desse iro causae ntorbi non ipsi morbi. Sisom en kniv icke
ir nigon sjukdom fastjag kan skada mig med honom, iven ock
(med) mat till dverfldd. Jag hoppas i skolen aldrig ingra, mine
Herrar, desse l2 tirnrnar. Eder nytta skall bliva minglaldig. I'"
kunnen I ju bmka de lirclorrar som dro skrivna om sjukdomar
och deras kurerande. Det ar artigt kopa sig en bok, sli efter sjuk-
clornen och se huru han kan kureras. Allt detta skulle eljest vara
lrir Eder som hebreiska och arabiska."

Bland de unga prastamnena var kursen inte sdrskilt populiir,
trots att Linne inte skall ha betingat sig nigot arvode. For att sti-
mulera intresset blev det nridvdndigt att utdela sirskilda medico-
teokrgiska stipendier.

I Lund gick man senare betydligt lingre. Dir ordnades med en
sarskrl<L medica leologtsk .fakultet, omfattande samtliga professorer i
metlicin och teologi. Den stod t. o. m. frirst i universitetskatalogen
och agde bestind i over 30 ir.

Denna s. k. pasrora Lmedicin kLrnde sdkert vara till mycket stor nyt-
ta. Det beraths om en kornminister i Heda socken i Ostergotland,
att han under en tioarsperiod behandlade bortit 8 000 patienter
oeh ir en ul fdrde nigra mindre operationer.

Fcir mingen verkar det kanske egendomligt med lakarutbild-
ning lor prdster. Di vill jag bara ptminna om att vi dnnu i vira
dagar funnit det nodvendigt att ge en prAst partiell likarutbild-
ning 16r att nqaktigt kunna klara sjukvirden i en forsamling i
Stockhohrs skargird.

Den viirdelullaste delen av Linn6s medicinska filrfattarskap
iterfinnes i dissertationerna, av vilka inte mindre An 85 ar rent
medicinska. Atskilligt av stort vdrde finns ocksi i Vetenskapsaka-
demiens publikationer och i reseskildringarna.

Inom ett omrede av likekonsten ir det ingen tvekan om att
Linn6 var betydligt mera klarseende dn sin samtid och lingt f<ire

denna, nimligen nir det giller den roll som osynliga organismer,
"animalcula viva", spelar som sjukdomsalstrare.

I en uppsats Om.sli)horn, som 1750 intogs i Vetenskapsakademi-
ens handlinsar, heter det: "Det air underligt med oss mAnniskor,

198



att vi forakta allramest de minsta tingen, och vi forebri ofta var-
andra, nir nigon klyver hir och grilar med petitesser, men om vi
val betanka oss, lir vi finna, att de minsta tingen gdra storsta ver-
kan i naturen och det allmAnna ... Till lventyrs hava osynliga
maskar utsopat Idnaden over hela Europa, igenom den nu ging-
bara Fi-sjukan. Kan ock ske, art koppor, missling, blodsot, franso-
ser, ja sjiilva pesten fororsakas av de finaste maskar."

I dissertationen Exanthemala uiua, 1757, utvecklar han denna
isikt vidare, och anfrir att vissa sjukdomar frjrorsakas av parasitd-
ra "smidjur", dels sidana som 5r frir det obevipnade <igat synliga
och till sin tillvaro fullt bevisade och kinda (sisom skabbdjuret),
dels sidana som annu ej ar iakttagna men pA goda grunder sikert
forhandenvarande. Som sidana sjukdomar nimner han bl. a. rrid-
sot eller dysenteri, som av honom kallas "scabies intestinorum in-
terna", kikhosta, koppor, miissling och pest.

I en annan dissertation, Mundus inoisibilis (den osynliga viirl-
den), 1767, ldgger han hirtill spetilska, lungsot och frossartade
febrar, och han framkastar frigan: "Minne icke dylika smidjur
iro skulden till de flesta smittosamma och utstagssjukdomar?"
Smittvigarna skulle vara huden genom ber<iring, svalget och ma-
gen genom nedsviiljning och lungorna genom inandning.

Slutorden i denna avhandling lyder: "De nimnda allraminsta
djuren frirorsaka mihinda storre hArjningar an de storsta, ia, d€
taga kanske Iivet av flera dn alla krig .. . Framtiden ma draga detta
och mera annat fram i ljuset."

Linn6 hade kommit till den uppfattningen att jasnings- och
f<irruttnelseprocesserna var likartade och att de berodde pi levan-
de organismer. I sin Skinska Resa, 1751, berattar han, atr om vi-
net inte vill jasa, sa kan man fi iging denna process med hjilp av
ett stycke farskt kdtt. "Ar detta experimentet sakerr, si f<iljer diir-
av itskilligt, som f<irklarar flera fenomen i medicinen ... och aven
att putrefactio och fermentatio icke iro alldeles se kontrera, som
medici allmint trott. Fe se om icke pi slutet all jdsning bliver idel
levande partiklar."

Det ar ratr mirkligt, att Linn6 kunde komma till denna fram-
synta uppfattning, ner vi betanker, hur bristfiilliga de tekniska
hjiilpmedlen var pi den tiden. Linn6 agde ett s.k. Cuff-mikro-
skop, som i b<irjan av detta sekel iterfanns i Skara och som nu er
deponerat i Linn6museet i Uppsala. Det ir tillverkar av J. CuIf i
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London och dess forstoringsldrrniga dr ringa. Det kom ocksa att
droja ett irhundrade med stora tekniska framsteg inte minst ifri-
ga om mikroskopet, innan det siutgiltigt kunde visas, art den upp-
fattning sorn Linn6 hyste var riktig.

Det fortjiinar nimnas, att Linn6 var clen frjrste hir i landet, sonr
foreldste om _1,rAes.s7z hdomar. I dietfrirehsningarna ingick en serie
hirom med omndmnande av ett 40-tal yrkessjukdomar. Han
skrev ocksi err avlrandling i samma imne, Morbi Artificrm, 1765.
Hans intresse fdr detta lmne hacle siikerligen vdckts, di han un-
der Dalaresan kom i ber<iring med den s.k. stenclam mslungan
hos kalkstensarbetarna i Mora.

Linnd var vidare den f'drste, inte bara i virt land, utan sisom
Nils Antoni fiamhillit river huvud taget, som givit en beskrivning
av ett fall av s.k. Broca-afasl, dvs. en viss form av talrubbning be-
roende pi en viss skada i hjirnan, publicerad i Vetenskapsakade-
mierrs handlingar 1745 rned titelo Gltimska af alla S uhstantiva och i
s)nnerhel nann.

Innan jag slutar, vill -jag namna, att Linn6 pi ett par hill inom
den svenska likarvarlden lamnat spir efter sig, som inte torde va-
ra allmint kdnda, nimligen inom rnarinlakarkiren och inom
medici nalstyrelsen.

De gradbeteckningar som landets marinliihare bir pi uniforms-
armen ar rcida till fdrgen, och :ir j:imte den rrida passpoalen pa
kragen den sista resten av den helt r<ida uniform, som Linn6 bar
som amiralitetsldkare och som vi kan se pi ScheI}'els portrett av
Linn6 som brudgum 1739 och som brukar kallas hans brudgums-
frack.x

Inom medicinakqrelsea kinner man vil till det fdrtroliga samar-
bete som pi sin tid agde rum mellan chefen for divarande Colle-
gium medicum, Abraham Bick, och Linn6. Bick var ju Linnes
speciellt fortrogne vin, och han inhimtade ofra Linn6s uppfatt-
ning, niir det gallde utbildningsfragor, tillsatrning av Iekartjanster
och annat. Deras samarbete var tidvis mycket intimt. Som en pi-
minnelse om denna tid henger i generaldirektorens tjansterum
ett portratt av Linn6, milat av Brander, och sedan borjan av
1800-talet pryder linnean kragen pi medicinalstyrelsens officiella
uniform (som dock numera knappast kommer till anvindning).

* Originaler pi IIamma:.br.
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Under senare ir har ocksi linneans Iiirg blivit rnedicinalstyrelsens
officiella, och en krans rned band i denna firg fdlier nu allrid en
bortgingen rjanteman i rnedicinalstyrelsen pi den sista fdrden.

I detta sammanhang kanske det ocksa ir limpligt att piminna
om, att det i S ensha Ltiharestilkhapets stora samlingssal finns tven-
ne byster av vdrldsbekanta likare. Pi den ena sidan star Hippo_
krates, pi den andra Linn6 (av W. Runeberg).

Mycket vore art tillagga, om dissertationerna om spetalskan,
Uppsala-febern, sk<irbjuggen, om lAkemedlens lukt och smak, och
inte att f<irgldmma on smultronen, som botade Linn6s egen svira
podager, vdl den enda podager i virlden som botats av smultron.
Om vi si erinrar oss, att Linne under Skineresan forrattade apo-
teksvisitation, och att han 17.17 erhrtll hederstiteln arkiater. si tor_
de emellertid med dessa korta fiagment de viktigaste sidorna av
Linnd som liikare och medicinsk vetenskapsman vara bercirda i all
korthet och d:irmed skulle ocksa andameleI med detta anlcirande
vara uppfylh.

Jag hoppas, att.jag lyckats rivertyga ocksi den mest klenrogne,
att Linne verkligen var lakare, att han avlade sina examina pi clet
pi den tiden vedertagna sattet, att han en tid av ndra tre ir var
praktiserande likare i Stockholm, dir han ocksa var amiralitetsla-
kare, att han slutligen under nira 37 ir var professor i meclicin
vid Uppsala universitet, varvid han som lirare och vetenskaps_
man gjorde si betydande insatser, att han inskrivit sitt namn i
medicinens historia sisom virt lands internationellt sett kanske
mest kende liikare genom tiderna.

Har jag inte lyckats med detta, ja di, mina damer och herrar,
kanjag inte skylla pi nig.ot annat an min egen begrinsade formi-
84.
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