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Medicinens historie i Danmark
En oversigt

Af Vilh. Møller-Christensen
Professor, dr. med., dr. med. h. c.

Som indledning til første bind af Dansk Medicinhistorisk Årbog har 
man ønsket en kort redegørelse for dette fags udvikling og status i 
Danmark.

I Edv. Gotfredsens Medicinens Historie (anden udgave, Køben
havn 1964) læser man side 592 følgende:

„Ved Københavns Universitet har medicinens historie med afbry
delser været doceret siden 1802, inden der oprettedes en speciel lære
stol, af professorerne: Johann Clemens Tode, Johan Sylvester Sax- 
torph, Johan Daniel Herholdt, Daniel Frederik Eschricht, Andreas 
Gartner Sommer og Theodor Sophus Warncke.

I 1889 oprettedes et midlertidigt docentur i faget for Jacob Julius 
Petersen (1840-1912), der 1893 blev ekstraordinær professor. Han 
efterfulgtes af Vilhelm Maar (1871-1940), der blev docent 1911 og 
ekstraordinær professor 1916; han trak sig tilbage 1933.

Ved Karolinska Institutet i Stockholm udnævntes Olof Hult (1868- 
1958) 1924 til docent i medicinens historie; han fik professortitel 1934.

Ved universitetet i Oslo udnævntes Adolf Mauritz Fonahn (1873- 
1940) til docent i medicinens historie 1917.“

Denne yderst kortfattede redegørelse for universitetsfaget: Medici
nens historie - ikke blot i Danmark, men også i Sverige og Norge - 
er et ordret genoptryk af side 431 i første udgave af „Medicinens 
Historie“ fra 1950. Man fristes heraf til at tro, at fagets udvikling 
standsede med professor Maafs afgang. Dette er dog ikke tilfældet. 
Faget har nemlig haft en meget rig udvikling siden 1933.

Som bevis for, at Københavns universitet ret tidligt vedkendte sig 
medicinens historie som en nyttig disciplin, skal det også nævnes, at 
Universitetet allerede i 1822 udsatte en medicin-historisk prisopgave 
og i 1836 antog en medicin-historisk monografi til forsvar for den 
medicinske doktorgrad. Prisopgavens ordlyd for 1822 var:
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„Ex historiis epidemiarum illustrare limites et nexus inter morbos 
epidemicos et non contagiosos.“
(Af epidemiernes historier at oplyse grænserne og forbindelserne mel
lem de smitsomme og ikke smitsomme epidemiske sygdomme.)1 Der 
fremkom ingen besvarelser.

1827 udsattes en ny medicin-historisk prisopgave. Der indkom to 
besvarelser, hvoraf den ene - stud. med. Isaak Gerson Jacobsen 
(1806-40) - fik guldmedalje og den anden - interimskirurg ved 
det kirurgiske Akademi, John Rørbye (1801-74) - fik accessit.

Den første medicinske doktordisputats med rent historisk emne: 
,.De vita et opinionibus Theophrasti Paracelsi pars posterior“ (Om 
Paracelsus liv og meninger - sidste del) var skrevet af lægen, 
Andreas Frederik Bremer (1810-57). I juni 1836 forsvarede han af
handlingens første del (72 sider) for licentiatgraden, og fire måneder 
senere - i oktober - afhandlingens sidste del (200 sider) for doktor
graden.

Siden universitetets grundlæggelse i 1479 blev enhver videnskabelig 
afhandling skrevet og forsvaret på latin. I 1854 blev der ved Køben
havns universitet dog givet almindelig tilladelse til at benytte det 
danske sprog i disputatser, men først i 1866 blev det påbudt, at den 
mundtlige handling skulle foregå på dansk. Det kan i denne forbin
delse oplyses, at forfatteren af den anden medicin-historiske disputats 
ved Københavns universitet, praktiserende læge i Frederiksværk, Da
niel H. O. Cold (1827-1902) benyttede sig af denne tilladelse og den 
13. oktober 1858 forsvarede sin afhandling: „Lægevæsenet og Læ
gerne under Christian IV’s Regering“ for den medicinske doktorgrad.

Den tredie danske medicin-historiske disputatshandling fandt først 
sted den 31. maj 1890, da københavnerlægen Johan N. G. Carlsen 
(1850-1919) forsvarede sin afhandling: „Bidrag til Diphteriens Hi
storie i Danmark og Tyskland“. løvrigt med „Privatdocent“, dr. med. 
Julius Petersen som opponent ex auditorio. Ex officio opponerede 
professorerne C. G. Gædeken (1832-1900) og C. Lange (1834-1900).

Foruden disse doctores medicinae har en lang række andre akade-

1. Djørup, Frans: Københavns Universitets Prisspørgsmål i Medicin indtil 1950. 
Bibliotek for Læger, 1968, 69-108.
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mikere, hvis navne fortjener at mindes, gennem de sidste snart 200 år 
båret faget frem på den ene eller den anden måde.

Et af disses velskrevne og grundige arbejder, der handler om selve 
fagets historie, skal derfor gengives in extenso. Forfatteren var kø
benhavnerlægen, Kristian Frederik Carøe (1851-1912), der som ind
ledning til „Festskrift til Julius Petersen ved hans 70-Aars Fødsels
dag 29. December 1910“ (Tillge’s Boghandel. København MCMX), 
skrev en indledende oversigt: „Medicinens Historie ved Københavns 
Universitet“. Festskriftet er iøvrigt det første i sin art, der er udgivet 
med det formål at hædre en dansk læge. Det er på 177 sider og rum
mer følgende ni afhandlinger:

Medicinens Historie ved Københavns Universitet, 
en indledende Oversigt ved K. Carøe ................................................... 7

E. Ingerslev: Poul Scheel, særlig i obstetricisk Henseende......................... 13
K. Carøe: Ruprecht Geisspuscher, Kong Christian III Saarlæge.............  31
G. Norrie: Københavnske Hospitalsforhold i Fortid og Nutid................. 47
J. Wiberg: Lancisi-Senac og Læren om de organiske Hjærtesygdomme.. 71
M. K. Zahrtmann: Langhorn, et Stykke bornholmsk Lægehistorie.........  85
E. Dam: Prof., Dr. med. Peter von Westen som Supplikant..................... 101
J. Johnsson: Liber ecclesiae Sancti Lucii Roskildensis ............................ 121
V. Maar: Lidt om Jacob Benignus Winsløv som Videnskabsmand og Læge 145

Fortalen, der hermed bringes, siger noget meget væsentligt om faget, 
den danske medicins historie:

Kære Hr. Professor!
Det er nu 36 Aar siden, at de banebrydende Forelæsninger blev 
holdte, med hvilke De herhjemme kaldte til Live Interessen for det 
grundlæggende men saa længe forsømte Videnskabsfag Medicinens 
Historie, der vel altid har haft ivrige Dyrkere, men kun faa fremra
gende Forskere, og som netop paa den Tid stod uden Fører og næsten 
overalt skudt til Side.

De ny Synspunkter, som De anlagde for Betragtningen af Medici
nens Historie, vakte ikke alene straks stor Opmærksomhed, men vandt 
ogsaa udelt Anerkendelse, ikke alene herhjemme, men langt ud over 
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Danmarks Grænser, og De kastede dermed en Glans over vort Fædre
land, som dansk Videnskab skylder Dem dyb Tak for.

Men De udrettede endnu langt mere, thi det skyldes udelukkende 
Deres vækkende og utrættelige Virksomhed, at Medicinens Historie 
endelig blev anerkendt som et særligt Undervisningsfag ved Køben
havns Universitet, og fra denne ny Lærestol har De nu i over 22 Aar 
foredraget dette Fag, og da navnlig den danske Medicins Historie, 
med aldrig svigtende Iver og Interesse.

Nu, da De med de 70 Aar ønsker at skabe Dem Ro til at overskue et 
langt og frugtbart Livsvirke i Videnskabens Tjeneste, beder vi - en 
lille Kreds af Deres Lærlinge - Dem om at modtage dette Skrift som 
et Udtryk for vor Taknemlighed mod vor Lærer, som et Vidnesbyrd 
om, at De ikke har virket forgæves, at Deres Arbejde har sat Frugt.

Først fra 1786 begyndte Universitetet at udgive halvaarlige Forelæs
ningskataloger, der siden den Tid foreligger som en stadigt fortsat 
Række; før den Tid udgaves der aarlige, store Lektionsprogrammer i 
Folio, men om de er udkomne regelmæssigt, er vist tvivlsomt; i hvert 
Fald er de i begge vore Biblioteker bevarede Samlinger heraf meget 
ufuldstændige, navnlig fra de ældre Tiders Vedkommende; fra Be
gyndelsen af det 18de Aarhundrede er de dog saa temlig fuldstæn
dige, men først fra 1732 foreligger de i uafbrudt Række.

Gennemsøger man nu disse Programmer og Kataloger, vil man ind
til det 19de Aarhundredes Begyndelse forgæves lede efter Forelæs
ninger over Medicinens Historie, og med det ringe Antal af medicin
ske Lærere i de Tider vilde det næppe heller være at vente; men 
„Bibliotheca Danica’s“ Fortegnelse over vor lægevidenskabelige Litte
ratur viser dog, at allerede i ældre Tid enkelte medicinske Professorer 
har haft Interesse for Medicinens Historie og skrevet om den; her 
skal navnlig mindes Thomas Bartholin s vægtige Bidrag i „De medi
cina Danorum domestica“ og „Cista medica“.

Med det 19de Aarhundrede begynder de medicinske Professorers 
Interesse for Medicinens Historie at vaagne, men det er dog kun faa 
og spredte Forsøg, der gøres paa frivilligt at docere den fra de medi
cinske Lærestole; et obligatorisk end sige Eksamensfag har den jo al
drig været i Danmark.

Det var navnlig D. F. Eschricht, der med sine glimrende Evner for 
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populære Foredrag drog Naturvidenskabernes og Medicinens Historie 
ind under disse og derved vakte en Interesse for den, som siden den 
Tid har holdt sig, omend i Begyndelsen med enkelte Afbrydelser. 
Men det var dog først Jul. Petersens banebrydende Forelæsnings
række i 1874 over „Hovedmomenter af Medicinens Historie med sær
ligt Hensyn til den medicinske Terapis Udvikling“ og derefter hans 
store litterære Virksomhed paa dette Omraade, der førte til, at Medi
cinens Historie siden 1888 uafbrudt har været doceret ved Universi
tetet.

I Sammenligning med Jul. Petersens store Arbejde som Lærer i 
Medicinens Historie er de øvrige kun ringe; men de har som Fore
gangsmænd fuldgod Ret til at mindes, saa meget mere som kun faa nu 
kender noget til, hvad de har udrettet.

En Oversigt over de Mænds Lærervirksomhed, der har doceret 
Medicinens Historie ved Københavns Universitet, vil derfor være 
fuldt ud paa sin Plads her.

Prof. med. Johan Clemens Tode.
Foraarshalvaaret 1802. Behandler Medicinens Historie.
Efteraarshalvaaret 1803. Fortsætter denne Forelæsningsrække.
E. 1804. Fortsætter denne Forelæsningsrække.

Prof. med. Johan Sylvester Saxtorph.
F. 1803. Foredrager Obstetrikkens litterære Historie.

Prof. med. Johan Daniel Herholdt.
E. 1825. Foredrager den danske Medicins Historie.
F. 1826. Fortsætter denne Forelæsningsrække.
E. 1826. Fortsætter denne Forelæsningsrække.

Prof. med. Daniel Frederik Eschricht.
E. 1839. Tilbyder at gennemgaa Anatomiens og Fysiologiens Historie.
E. 1843. Oplyser den menneskelige og sammenlignende Anatomis samt Fysiolo

giens Historie og Litteratur.
F. 1844. Fortsætter denne Forelæsningsrække.
F. 1847. Læser over den første Halvdel af Anatomiens og Fysiologiens Historie 

ög Litteratur.
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F. 1850. Læser over Anatomiens og Fysiologiens Historie og Litteratur.
E. 1851. Tilbyder at give et Overblik over Naturvidenskabernes Historie med 

særligt Hensyn til Anatomien og Fysiologien.
F. 1852. Gennemgaar Anatomiens og Fysiologiens Historie og Litteratur i det 

19de Aarhundrede.
E. 1855. Giver en Udsigt over Anatomiens, Fysiologiens og de beslægtede Viden

skabers Litteratur.
E. 1858. Gennemgaar nogle Afsnit af Fysiologiens Historie.
E. 1859. Giver en Udsigt over Anatomiens og Fysiologiens Litteratur fra Midten 

af det 18de Aarhundrede indtil nærværende Tid.

Prof. med. Andreas Gartner Sommer.
F. 1845. Giver de ældre medicinske studerende en Udsigt over Medicinens Hi

storie.
E. 1845. Giver en Udsigt over Medicinens Historie fra 1780 til vore Dage.

Prof. med. Theodor Sophus Warncke.
E. 1865. Foredrager, efter at have afsluttet sine Forelæsninger over Farmakolo

giens Historie, den specielle Farmakologi.
F. 1870. Holder Forelæsninger over Medicinens Historie.
E. 1870. Fortsætter denne Forelæsningsrække.
F. 1871. Fortsætter denne Forelæsningsrække.

Privatdocent, Dr. med. Jacob Julius Petersen.
F. 1874. Foredrager Hovedmomenter af Medicinens Historie med særligt Hensyn 

til den medicinske Terapis Udvikling.
E. 1874. Fortsætter og afslutter sine i forrige Halvaar begyndte Forelæsninger 

over den medicinske Lægekunsts Udvikling til dens nuværende Stand
punkt.

F. 1888. Foredrager Hovedmomenterne i den medicinske Kliniks historiske Ud
vikling.

E. 1888. Fortsætter sine Forelæsninger over den medicinske Kliniks historiske Ud
vikling med en Skildring af den patologisk-anatomiske Skoles Klinikere 
i Paris, Dublin og Wien.

F. 1889. Afslutter sine Forelæsninger over den medicinske Kliniks Historie med 
en Oversigt over den særlige Udvikling i Danmark og foredrager der
efter Aareladningsterapiens Historie.

E. 1889. Dr. Jul. Petersen, hvem det midlertidigt er overdraget at holde en Række 
Forelæsninger over Medicinens Historie, giver en almindelig Oversigt 
over Medicinens Historie samt foredrager den danske Medicins særlige 
historie i det 18de Aarhundrede.

F. 1890. Fortsætter begge disse Forelæsningsrækker.
E. 1890. Giver en Fremstilling af Hippokratikernes Terapi i det Ude og 18de 
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Aarhundrede samt fortsætter sine Forelæsninger over den danske Medi
cins Historie.

F. 1891. Fortsætter sine Forelæsninger over den danske Medicins Historie samt 
giver som Indledning til det danske kirurgiske Akademis Historie en 
Fremstilling af Kirurgiens almindelige Udviklingsforhold i det 18de 
Aarhundrede.

E. 1891. Fortsætter begge disse Forelæsningsrækker og afslutter den sidste.
F. 1892. Fortsætter sine Forelæsninger over den danske Medicins Historie samt 

giver en Fremstilling af den medicinske Skole i Göttingen i det 18de 
Aarhundrede, særligt dens Forhold til Medicinen i Halle.

E. 1892. Fortsætter sine Forelæsninger over den danske Medicins Historie samt 
foredrager Hovedmomenterne i det svenske Medicinalvæsens Historie 
i det 17de og 18de Aarhundrede.

F. 1893. Fortsætter sine Forelæsninger over den danske Medicins Historie samt 
læser over Fr. Hoffmann’s Medicus politicus.

E. 1893. Jul. Petersen, Pr of. med. extr. i Medicinens Historie, læser over Hoff
mann’s Medicus politicus og foredrager derefter Koppeepidemiernes og 
Koppeindpodningens Historie.

F. 1894. Foredrager Koppeinokulationens samt Vaccinationens Historie og gen
optager derefter sine Forelæsninger over den danske Lægevidenskabs 
Historie i forrige Aarhundrede.

E. 1894. Afslutter sine Forelæsninger over den ældre Koppeinokulations og Vac
cinationens Historie og genoptager derefter sine Forelæsninger over den 
danske Lægevidenskabs Historie i forrige Aarhundrede.

F. 1895. Giver en Fremstilling af Hovedmomenterne i Lægevidenskabens Udvik
lingsgang til dens nuværende Standpunkt (nærmest for yngre studerende) 
samt foredrager Vaccinationens Historie.

E. 1895. Fortsætter og tilendebringer sine Forelæsninger over Vaccinationens Hi
storie (Tidspunktet efter Jenner).

F. 1896. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang 
med særligt Hensyn til den nyere Tid (nærmest for yngre studerende).

E. 1896. Giver en Fremstilling af den danske Lægevidenskabs Glansperiode i det 
17de Aarhundrede samt genoptager sine Forelæsninger over den danske 
Lægevidenskabs Historie i sidste Halvdel af det 18de Aarhundrede.

F. 1897. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang 
med særligt Hensyn til den nyere Tid (nærmest for yngre studerende).

E. 1897. Giver en Fremstilling af Hovedtræk i Pestepidemiernes Historie samt 
fortsætter sine Forelæsninger over den danske Lægevidenskabs Historie 
i forrige Aarhundrede.

F. 1898. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udvikling med 
særligt Hensyn til den nyere Tid (nærmest for yngre studerende).

E. 1898. Giver en Oversigt over den nyere danske Lægevidenskabs historiske 
Udviklingsgang i dens Forhold til de ledende udenlandske Strømninger 

13



samt skildrer en Række Læger, der har vundet et Navn baade i Medi
cinalhistorien og i den almindelige Historie.

F. 1899. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang 
med særligt Hensyn til den nyere Tid (nærmest for yngre studerende).

E. 1899. Afslutter Skildringen af de Læger, der har vundet et Navn baade i Me
dicinalhistorien og i den almindelige Historie og giver derefter en 
Oversigt over den nyere danske Lægevidenskabs historiske Udviklings
gang i dens Forhold til de ledende udenlandske Strømninger.

F. 1900. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang 
med særligt Hensyn til de ledende Grundprincipper og til Udviklingen 
i den nyere Tid (nærmest for yngre studerende).

E. 1900. Samme Forelæsningsrække, der paa Grund af Bortrejse blev indstillet i 
forrige Semester.

F. 1901. Fortsætter fremstillingen af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang 
og giver efter Afslutning deraf og i Tilknytning dertil en Oversigt over 
den danske Lægevidenskabs særlige Historie.

E. 1901. Holder Forelæsninger over kvindelige Læger i ældre og nyere Tider 
samt over den danske Lægevidenskabs særlige Historie.

F. 1902. Genoptager sine ved Sygdom afbrudte Forelæsninger over kvindelige 
Læger i ældre og yngre Tider samt giver en Oversigt over den danske 
Medicins særlige Historie.

E. 1902. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang 
(nærmest for yngre studerende).

F. 1903. Giver en Oversigt over Lægestandens professionelle Forhold og Vilkaar 
gennem Tiderne samt i Tilslutning til forrige Halvaars Forelæsninger en 
Fremstilling af Hovedtrækkene i den danske Lægevidenskabs særlige 
Historie.

E. 1903. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklings gang 
(nærmest for yngre studerende) samt en Oversigt over Lægestandens 
professionelle Forhold og Vilkaar gennem Tiderne (den nyere Tid).

F. 1904. Giver i Tilslutning til den i forrige Halvaar givne Fremstilling af Læge
videnskabens almindelige Udviklingsgang en Oversigt over den danske 
Lægevidenskabs særlige Historie samt holder Forelæsninger over Læge
standens professionelle Forhold og Vilkaar gennem Tiderne (sidste Af
snit).

E. 1904. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens almindelige historiske Ud
viklingsgang (nærmest for yngre studerende).

F. 1905. Fortsætter denne Fremstilling og giver derefter en Oversigt over den dan
ske Lægevidenskabs særlige Historie.

E. 1905. Giver som Indledning til Studiet en Fremstilling af Lægevidenskabens 
almindelige historiske Udviklingsgang (nærmest for yngre studerende).

F. 1906. Afslutter forrige Halvaars Forelæsningsrække med en Fremstilling af 
Udviklingsgangen i det 19de Aarhundrede og giver derefter en Oversigt 
over Hovedtrækkene i den danske Lægevidenskabs særlige Historie.
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E. 1906. Giver som Indledning til Studiet en Fremstilling af Lægevidenskabens 
almindelige historiske Udviklingsgang (nærmest for yngre studerende).

F. 1907. Afslutter denne Fremstilling og giver derefter en Oversigt over Hoved
momenterne i den danske Lægevidenskabs særlige Historie.

E. 1907. Giver som Indledning til Studiet en Fremstilling af Lægevidenskabens 
almindelige historiske Udviklingsgang (nærmest for yngre studerende).

F. 1908. Afslutter forrige Halvaars Forelæsningsrække med en Fremstilling af
Udviklingsgangen i det 19de Aarhundrede samt giver en Oversigt over 
Hovedmomenterne i den danske Lægevidenskabs særlige Historie.

E. 1908. Giver som Indledning til en Forelæsningsrække af Privatdocent, Dr.
Maar over Afsnit af Anatomiens og Fysiologiens Historie en Oversigt 
over disse Videnskabsfags Udviklingsstandpunkt i Antikken og Middel
alderen.

F. 1909. Giver en Fremstilling af den danske Lægevidenskabs Historie med sær
ligt Hensyntagen til de indvirkende udenlandske Strømninger.

E. 1909. Giver en Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang i
det 19de Aarhundrede med særligt Hensyn til den danske Lægeviden
skab.

F. 1910. Giver som Indledning til Studiet en Fremstilling af Hovedmomenterne
i Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang (nærmest for yngre stu
derende).

E. 1910. Fortsætter denne Forelæsningsrække (det 18de og 19de Aarhundrede).

Prof. med. Johan Henrik Chievitz.
F. 1900. Giver en Oversigt over Anatomiens Historie.

Assistent ved fysiol. Laboratorium, Dr. med. Edvard Vilhelm Emil Maar.
E. 1908. Gennemgaar i Fortsættelse af Prof. Jul. Petersens indledende Forelæs-

ninger over Medicinens Historie udvalgte Afsnit af Anatomiens og Fy
siologiens Historie i det 16de, Ude og 18de Aarhundrede.

E. 1910. Forelæsninger over Urinundersøgelsen i Klinikkens Tjeneste i Middel
alderen og den nyere Tid.

I mere end hundrede Aar har saaledes - om end med flere Af
brydelser - Medicinens Historie været doceret ved Københavns Uni
versitet; maatte den i Fremtiden forblive i saa gode og kyndige Hæn
der, som den nu uafbrudt har været det i de sidste to og tyve Aar.

Det fremgår af forelæsningslisten, at Julius Petersen holdt sine sid
ste forelæsninger i efterårssemesteret 1910. Han var da svækket af 
sygdom. Den 20. december samme år, ni dage før 70-års fødselsdagen, 
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opponerede han sammen med filologen, professor, dr. phil. /. L. Hei- 
berg (1854-1928) ved lægen Julius Josias Wibergs (1860-1941) dis
putats: „Oldgræsk Lægevidenskab og Lægekunst“. Julius Petersen’s 
svækkede tilstand fremgår tydeligt af Gerda Ploug Sarp’s (1881- 
1968) tegning, s. 17. Blandt de ni festskriftforfattere var - foruden 
dr. Carøe, den nybagte dr. med. Julius Wiberg samt efterfølgeren 
på lærestolen, dr. med. Vilhelm Maar (1871-1940).

Den 1. september 1911 tog Julius Petersen sin afsked, og den 28. 
maj 1912 døde han. I sin nekrolog1 fortæller en anden af de ni fest
skriftforfattere, dr. J. W. S. Johnsson (1868-1929), at „der ikke var 
mange, der søgte hans Forelæsninger, men at Tilhørernes Antal ikke 
kan udgøre nogen paalidelig Maalestok for en Docents Værdi“.

Som et af de betydeligste praktiske resultater af den interesse for 
medicinens historie, der siden 1874 var blevet vakt hovedsagelig 
gennem Julius Petersen’s lærer- og forfattervirksomhed, skal nævnes, 
at tre københavnske læger den 16. oktober 1906 stiftede et medicinsk
historisk museum. Dette selvbestaltede museums bestyrelse bestod af 
lægerne Johnsson og Kr. Carøe samt af professor ved Københavns 
universitet, dr. med. Carl Julius Salomonsen (1847-1924). Den 21- 
22. august 1907 præsenterede bestyrelsen ca. 1500 af museets bedste 
genstande på en udstilling i den gamle rigsdagsbygning i Fredericia- 
gade, nuværende Østre Landsret. De tre stiftere supplerede i efter
året 1907 bestyrelsen med Julius Petersen og i 1908 yderligere med 
provisor, senere apoteker E. Dam (1863-1915). Efter Julius Peter
sen’s død i 1912 trådte Vilhelm Maar ind i hans sted, og da apoteker 
Dam døde i 1915, optog man i hans sted provisor, senere apoteker 
C. Dannesboe Andersen (1876-1957), der havde været knyttet til 
museet som aktiv medarbejder siden 1910.2

Det fremgår iøvrigt af forelæsningslisten, at Julius Petersen i efter
årssemesteret 1908 introducerede „Privatdocent, Dr. Maar’s Forelæs
ningsrække over Afsnit af Anatomiens og Fysiologiens Historie i det 
16de, 17de og 18de Aarhundrede“. I efterårssemesteret 1910 fortsatte

1. Ugeskrift for Læger. 1912: 23:859-861.
2. Se: Møller-Christensen, V.: Træk af Universitetets medicinsk-historiske Mu

seums historie. Med. Forum. 1966. 5.129-143.
Møller-Christensen, V.: Medicinsk-historisk Museums indvielse d. 8. maj 1969. 
Med. Forum. 1969. 3.82-94.
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G. Sarps tegning fra forsvaret af J. J. Wibergs disputats, 1910. Fra venstre: J. Pe
tersen (siddendc). J. L. Heiberg og J. J. Wiberg. Medicinsk-historisk Museum.

Maar med at læse over „Urinundersøgelsen i Klinikens Tjeneste i 
Middelalderen og i den nyere Tid“. Den 1. september 1911 afløste 
han Julius Petersen på lærestolen, idet han blev udnævnt til docent 
i medicinens historie ved Københavns universitet.

Hermed var en ny epoke begyndt i den danske medicinhistorie. 
Maar’s forelæsninger, der blev afholdt i Panum-institutets audito
rium, huskes med glæde af de enkelte - heriblandt af forfatteren af 
denne artikel - der søgte dem.

Efter overstået volontørtjeneste på Kommunehospitalet, indtegnede 
jeg mig i efterårssemesteret 1923 - sammen med et par andre „hi
storikere“ - til Maars forelæsninger over Niels Stensen. Selvom 
Maar - ved slutningen af forelæsningerne - gennem lodtrækning 
lod en af tilhørerne „vinde“ en af hans bøger, skrumpede „tilhører
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skaren“ dog hurtigt ind. Ved den sidste forelæsning - den 28.11. - 
var vi kun tre tilhørere tilbage. Da de to kammerater allerede havde 
fået en bog, var det min tur, og jeg modtog da - uden lodtrækning 
- dagens bog, nemlig Maar’s hovedværk, det statelige to-bindsværk 
i folio: Nicolai Stenonis - Opera Philosophica. Vol. I-II. Copen- 
hagen MCMX.

Forrest i bogen har Maar - med sin smukke håndskrift - prentet: 
Donum editoris 28/xi 1923. Vilhelm Maar. At netop jeg skulle mod
tage denne værdifulde gave, følte jeg både som en inspiration og en 
forpligtelse.

Ved Maar’s død - den 18. maj 1940 - fremkom to nekrologer om 
ham af henholdsvis Gordon Norrie (1855-1941)1 og Axel Hansen 
(1893-1945)2. Da disse nekrologer tilsammen giver et pålideligt bil
lede af Maar og af hans betydning for den danske medicin-historie, 
skal de bringes in extenso. løvrigt henvises til en udførlig artikel af 
Axel Garboe (1886-1971): „Undervejs med medicinalhistorikeren, 
professor Vilhelm Maar og andre“3, hvor der findes udførlige oplys
ninger af stor interesse om denne begavede og særprægede danske 
videnskabsmand.

Vilhelm Maar
1871-1940
Af Gordon Norrie

Den 18. maj 1940 døde tidligere professor i medicinens historie ved 
Københavns universitet Vilhelm Maar i den lille landsby Pedersborg 
tæt nord for Sorø. Dermed har Danmark mistet en meget ejendom
melig og meget lærd mand og en af sine faa medicinalhistorikere.

Edvard Vilhelm Emil Maar var født 8. juni 1871 i Odense, hvor 
hans fader var læge. Sin medicinske examen tog han 1896, gjorde 
hospitalstjeneste og foretog saa sin første studierejse til udlandet. 
Efter hjemkomsten ansattes han som assistent ved fysiologisk labora-

1. Nordisk Medicin. 1940:7.1313.
2. Ugeskrift for Læger. 1940:23.613.
3. Bibliotek for Læger. 1969:143-220.
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torium, hvor han med nogle afbrydelser arbejdede til 1911. Lige til 
1931 foretog han talrige studierejser til saa at sige alle Europas lande, 
ja et par gange tog han som skibslæge paa længere togter. 1902 tog 
han doctorgraden (om nervesystemets indflydelse paa kirtelsekretio
nen med særligt hensyn til forholdene i lungerne). 1912-1921 var han 
læge ved regensen.

Imidlertid gav han sig mere og mere af med medicinalhistorie, og 
1911 blev han docent, 1916 extraordinær professor i medicinens hi
storie. Han udgav medicinsk-historiske smaaskrifter 1912-1917, var 
medredaktør af Janus fra 1913, medstifter af medicinsk-historisk sel
skab 1917, medlem af en stor mængde udenlandske videnskabelige 
selskaber, deriblandt af Svenska Läkaresällskapet og æresmedlem af 
Royal Archeological Institute of Great Britain and Ireland.

Maars literære virksomhed som medicinalhistoriker er enestaaende 
i sin art. Der er det ejendommelige ved hans arbejder, at grundlaget 
oftest er gamle skrifter eller manuskripter. Saaledes udgav han sam
men med Aug. Krogh 1902 Stenos afhandling om faste legemer, 1903 
Stenos foredrag om hjernen, 1910 Stenos samlede naturvidenskabelige 
værker på latin med engelske noter. 1910 Holger Jacobæus’ rejsebog, 
1912 J. B. Winsløws autobiografi paa fransk med franske noter, 1929 
Ole Bangs versificerede Livsminder o.s.v.

Det, der gør hans arbejder ejendommelige og værdifulde men også 
mindre let læselige, er alle de oplysninger og kommentarer, som han 
knytter til texterne. Han gaar til det yderste i detailler ikke blot med 
hensyn til biografiske oplysninger om alle de nævnte personer, men 
findes f.ex. et latinsk bevinget ord, søger han, til han finder den origi
nale sammenhæng og citerer saa stedet i en note. Som et exempel paa 
hvorvidt han gik i sine undersøgelser, kan jeg fortælle, at han en dag 
besøgte mig, denne gang ikke for at drøfte et medicinsk-historisk em
ne med mig, men fordi han havde fundet ud af, at Ole Bang var ble
vet forlovet med sin anden hustru i den stue, der nu var min daglig
stue, og den vilde han gerne se!

Han følte sig tidlig syg og allerede 1933, da han ikke var fyldt 62 
aar, søgte han sin afsked og isolerede sig i Pedersborg ved Sorø, hvor 
han nu er død. Han var en elskværdig og hjælpsom kollega, men der 
var vist ikke mange, som kom til at staa ham nær.
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Vilhelm Maar 8.6.1871-18.5.1940

Med Professor, Dr. Vilh. Maar har det danske medicinske Samfund 
mistet en højt begavet og særpræget, men udadtil meget stilfærdig 
Personlighed.

Som Lægesøn fra Odense valgte han Faderens Fag. Efter sin Em- 
bedsexamen (1896) blev han efter et Par langvarige Udenlandsrejser, 
særligt til England, ret snart Elev af og Assistent hos Chr. Bohr på 
Universitetets physiologiske Laboratorium, og her udarbejdede han 
sin Disputats om Nervesystemets Indflydelse paa Kirtelsekretionen 
med særligt Hensyn til Lungerne (1902) og flere andre Afhandlinger. 
Men samme Aar udgav han ogsaa, i Samarbejde med Aug. Krogh, en 
Oversættelse af Niels Steensens geologiske Skrift og næste Aar alene 
en Oversættelse af Foredraget om Hjernen. I mange Aar holdt Steen- 
sen Vilh. Maar s Interesse fangen, og for en Del derved førtes han 
ind paa medico-historiske Studier. Allerede 1910 udgav han Niels 
Steensens samlede naturvidenskabelige og medicinske Skrifter i en 
statelig og omhyggeligt udarbejdet Udgave.

Da Julius Petersen 1911 afgik fra Universitetet som Professor i 
Medicinens Historie, blev Maar hans Efterfølger. Allerede som Un
dervisningsassistent i Physiologi havde han i sine Forelæsninger givet 
klare Oversigter over Fagets Udviklingshistorie og udgivet Rosens Be
retning om Steensens sidste Leveaar. Som Universitetslærer lykkedes 
det ikke Professor Maar at samle nogen større Tilhørerskare, og andre 
Steder end fra akademiske Kathedre har han vist aldrig holdt Tale. 
Derimod var han som Regel meget imødekommende og hjælpsom til 
det yderste overfor dem, der søgte hans Bistand til historiske Studier, 
og mange vil mindes dette med største Paaskønnelse. Den af hans Ele
ver, der viste sig mest præget af hans Methode, blev vistnok cand. 
mag. Astrid Wentzel.

Maar udgav 1910 Holger Jacobæus' Rejsebog, dækkende over dens 
Forfatters Ubetydelighed, og 1912 den i Odense fødte, men i Paris 
virkende, J. B. Winsløw’s Selvbiographi paa Fransk og 1929 Ole 
Bang s „Livs Minder“, hvis knudrede Versification Maar tilsynela
dende nød. Endvidere planlagde og redigerede han Festskrifter for 
Thomas Bartholin (1916), ogsaa i fransk Udgave, og for Ole Borch 
(1926) samt tre Bind medico-historiske Smaaskrifter (1912-17). Tho
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mas Bartholin s klare Overblik og overlegne Personlighed forstod 
Maar næppe at værdsætte fuldtud, hvorimod Ole Borch stod hans 
Hjærte nær.

Maar kunde om sig selv udtale, at hans kæreste Syssel havde be- 
staaet i Udarbejdelse af Indledninger og Noter til andres Arbejder. 
I Virkeligheden blev hans Production af selvstændige medico-histo- 
riske Afhandlinger heller ikke stor. Et Tilbud om at faa placeret en 
Afhandling i Universitetets Aarsskrift skal han have afslaaet (lige
som ogsaa om at indtræde i Facultetet). En af Grundene hertil kan 
have været hans noget sceptiske og kritiske Indstilling, der som oftest 
ogsaa kunde gælde ham selv; maaske kan ogsaa en vis Negativisme, 
der ikke sjældent prægede hans Sind, have været medvirkende. Naar 
han endelig samlede sig til Løsning af en særlig Opgave udover Ud
giver-Oversætter- og Commentatorgerningen, valgte han i Regelen 
meget specielle og strængt afgrænsede, undertiden noget afsides lig
gende Æmner, f. Ex. om Dannebrogsordenen og den medicinske Vi
denskab, om Ole Bordis Forhold til en mediceisk Fyrstinde, om den 
første Anvendelse af Chinabark herhjemme, om Descartes’ rent cor- 
porlige Forhold til Danmark, hvor han omhyggeligt undlod at omtale 
Descartes’ Indflydelse paa dansk Aandsliv og Videnskab. I saadanne 
Afhandlinger kunde han udvise en næsten detectivagtig Skarpsindig
hed. Om Oldtiden og Middelalderen har han næsten intet skrevet. 
Heller ikke Archivstudier til Belysning af dansk Medicins Udvikling 
gav han sig videre af med. Medens Forgængeren, Julius Petersen, 
viste sig betydeligst, naar det drejede sig om det store Overblik, 
fordybede Maar sig helt i Detailler, men forstod skarpt at pointere 
Hovedpuncterne i Udviklingsgangen. I sine trykte Arbejder undgik 
han helst den directe Polemik og afslog bl. a. af den Grund principielt 
enhver Recension. Derimod skal han have kunnet være hvas og spids 
i skriftlige Indstillinger om Universitetsforhold.

Han foretrak i sine Værker at benytte en klar og lidt kølig Stil 
med præcise Udtryk, forenet med den mest minutieuse Exacthed i en
hver Enkelthed. Og hans Værkers typografiske Udstyr vogtede han 
stærkt over, kunde vanskeligt faa dem gode nok. En Aarrække lod 
han sine Bøger trykke i E. J. Britts Officin i Leyden, hvorved han 
ogsaa kunde unddrage sig Afleveringspligten til Statens Bibliotheker.

Meget af hans Arbejde beroede paa en stor Pietetsfuldhed, baade 

21



overfor Personer og Universitetets Fortid. Saaledes skyldtes det i sær
lig Grad ham, at en Reconstruction, baseret paa enkelte Relicter, af 
Mindetavlen for Thomas Fincke, nu findes indmuret i Østvæggen af 
den vestlige af Universitetets to Porte ud mod Frue Plads. Ogsaa over 
det til Universitetet overdragne medico-historiske Museum vogtede 
han med stor Pietet. Det var ham til stor Pine, at det i lang Tid var 
opmagasineret, tilmed under mindre gode Forhold. De to sidste Aar 
af hans Professortid medgik til Genopstilling af Museet, da det ende
lig var lykkedes at finde Plads til det paa Chr. Bohrs tidligere Labo
ratorium. Besværlighederne og Anstrængelserne med Museet bidrog 
vistnok meget til, at han allerede 1933 stilfærdigt trak sig tilbage fra 
sin Universitetsstilling, kun 62 Aar gammel, og uden at Museets Gen
oprettelse fejredes ved nogen større Aabningsfest.

I det hele taget undgik han al Virak i en næsten overdreven Grad, 
afslog enhver offentlig Hædersbevisning, f. Ex. at blive malet eller 
modeleret, medens han dog var villig til at modtage Udnævnelse til 
Æresmedlem i talrige udenlandske, videnskabelige Selskaber og 
Akademier. Skønt Medstifter af Dansk medico-historisk Selskab, mod
tog han aldrig Formandshvervet. Hans Sprogkyndighed var stor, og 
han havde berejst største Delen af Europa, dog undgik han helst Con- 
gresser, betalte Indskrivninsgebyret, men undlod at give Møde, kun
de ikke lide at træffe sammen med Italienere og Teutoner, fransk og 
engelsk indstillet som han var, krævende Respect for Individualiteten i 
saa høj en Grad, at han kun faa Gange samarbejdede med nogen i 
literair Production. Ogsaa det meste af Danmark havde han besøgt 
for at finde Minder af medico-historisk Interesse.

Offentlighedens Opmærksomhed undgik han helst, levede tilbage
trukkent sit Privatliv, omgivet af en Kreds af Venner, der værdsatte 
hans hjærtevindende Væsen overfor dem, han satte Pris paa, syslende 
med det værdifulde Bibliothek, det var lykkedes ham at samle; her 
kunde han undertiden give lidt drilske Udtryk for sin kritiske Indstil
ling overfor samtidige Forhold og Personer.

Som Læge for Communitetet og Regensen viste han den største 
Forstaaelse og Hjælpsomhed mod sine unge Patienter, og mange nu 
lidt ældre academici vil have sendt ham en venlig og taknemmelig 
Tanke ved Efterretningen om hans Død.

Sit Otium tilbragte han i det stille Pedersborg ved Sorø, for det 
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meste i tungsindig Stemning og plaget af Svaghedsfornemmelser, der 
kun sjældent tillod ham Studier, men hvor han dog lejlighedsvis kun
de hjælpe enkelte, der søgte hans Raad, og hvor han selv blev hjulpet 
af trofaste. Hans Død fremskyndedes øjensynligt ved den sidste Tids 
Begivenheder, men formede sig blid, plejet som han blev af nænsom
me Hænder.

Dansk Medicin staar i stor Taknemmelighedsgæld til Professor 
Maafs mangeaarige, trofaste og omhyggelige Arbejde til Forstaaelse 
af Fortiden i den Form, hans Væsen nu en Gang tilsagde ham det.

Axel Hansen.

Når Axel Hansen bl. a. skriver, at „Maar i næsten overdreven 
Grad afslog enhver offentlig Hædersbevisning“, så skylder jeg at 
meddele, at Maar med glæde gav sin tilladelse til, at jeg i 1938 dedi
cerede ham min disputats: „The History of the Forceps“, som tak for 
den hjælp, han havde ydet mig, siden jeg søgte hans vejledning - 
første gang i 1931 - og til 1936, - da hans kræfter ikke mere 
slog til.

Begge nekrologerne omtaler Maar’s „Medicinsk-historiske Smaa- 
skrifter“, som han udgav fra 1912-1917. Denne serie bestod af ialt 
18 hefter, der hver rummede en værdifuld medicinsk-historisk af
handling, og som kunne købes for en Krone pr. hæfte.

I forordet til første hefte skrev Maar følgende:

„De medicinsk-historiske småskrifter, hvis udgivelse hermed påbe
gyndes, vil have det tilfælles, at de omhandler emner, hentede fra 
lægevidenskabens eller lægekunstens historie. De vil endvidere have 
det tilfælles, at deres indhold og form tillader, at de kan læses med 
udbytte af andre end læger, thi selv om disse vil udgøre størsteparten 
af læserne, er det mit håb, at skrifterne også vil nå til andre historisk 
interesserede. Hermed skal dog på ingen måde være sagt, at det er 
tilstræbt at gøre skrifterne, hvad man almindelig forstår ved ordet 
populære.

Jeg er ganske på det rene med, at antallet af dem, der her i landet 
interesserer sig for medicinens historie, er overmåde ringe. Kan imid
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lertid de medicinsk-historiske småskrifter blive til nogen glæde for 
disse få og vække interesse for medicinens historie i lidt videre krese, 
er målet med deres udgivelse nået.

De forfattere, der dels allerede har overladt mig deres håndskrifter, 
dels har lovet mig at yde deres bidrag, ofrer deres tid og arbejde 
alene for sagens skyld. Jeg bringer dem herved min oprigtige tak, fordi 
de er gået ind på min plan med så stor velvilje og derved har mulig
gjort dens gennemførelse.

Vilhelm Maar“

Det sidste hefte, der udkom i 1917, og som stadig kun kostede en 
Krone, bragte en samlet indholdsfortegnelse for hele serien:

Medicinsk-Historiske
Smaaskrifter

Udkommet er følgende 18 Numre, der udgør 3 Bind:
Professor, Dr. phil. Finnur Jonsson: „Lægekunsten i den nordiske 

Oldtid“.
Kredslæge K. Carøe: „Bøddel og Kirurg“.
Professor, Dr. phil. & litt. & sc. & med. J, L. Heiberg: „Sindssygdom i 

den classiske Oldtid“.
Bibliothekar, Dr. med. E. Wickersheimer: „Hundegalskab og Strand

bade“.
Politilæge Søren Hansen: „Primitiv Trepanation“.
Dr. med. K. K. K. Lundsgaard: „Brillernes Historie“.
Læge J. W. S. Johns son: „Lidt om Landefarernes og Lægernes Re

klame i ældre Tid“.
Pastor Chr. Barfoed: „Haandspaalæggelse“.
Professor, Dr. med. & sc. Carl Jul Salomonson: „Asklepios’ Hellig

dom på Kos“.
Felix Platters „Ungdomserindringer“. (Dobbelthefte). 
Underbibliothekar, Dr. phil. Axel Garboe: „Enhjørningen“.
Kredslæge, Dr. med. Jul. Wiberg: „Kriselæren i Oldtidens Medicin“, 
t E. Ingerslev: „Ambrosius Rhodius og hans Hustru“.
Professor, Dr. med. Holger Mygind: „Pompejis Vandforsyning“.
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Professor, Dr. phil. & litt. & sc. & med. J. L. Heiberg: „Af Lægemid
lernes Historie i den classiske Oldtid“.

Reservelæge Hjalmar Helweg: „De sindssyges Paradis“.
Dr. phil. Arthur Christensen: „Om Lægekunst hos Perserne“.

Hermed ophører Medicinsk-historiske Smaaskrifter at udkomme.
Wilhelm Tryde

og Maar’s afsluttende bemærkninger:

„Med foranstaaende 'arbejde afslutter Medicinsk-Historiske Smaa
skrifter deres tilværelse. Dette lille foretagendes liv blev vel 
nok kortere, end jeg haabede, men dog længere, end jeg ventede, 
og især længere, end man spåede mig. Når det har været muligt i lø
bet af 5 år at udgive 18 hefter trods lidenheden af vort hjemlige mar
ked og størrelsen af vore hjemlige fremstillingsomkostninger, skyldes 
det dels forfatternes uselviske og elskværdige interesse for foretagen
det, dels den direkte understøttelse, der er ydet det, dels - og ikke 
mindst - forlæggerens store offervillighed. Jeg beder alle, der på 
den ene eller den anden måde har ydet deres bidrag til småskrifterne, 
modtage min hjærteligste tak, både forfatterne, direktionen for Den 
grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og forlæggeren, hr. 
forlagsboghandler, cand. theol. O. Tryde.

Vilhelm Maar“

Den egentlige årsag til, at disse værdifulde „smaaskrifter“ ophørte 
med at udkomme, var, at „Dansk medicinsk-historisk Selskab“ var 
blevet oprettet den 31. maj 1917 og havde holdt stiftende general
forsamling den 10. december samme år.1

I en henvendelse til danske læger2 fra 1917 skriver „bestyrelsen“ 
bl. a. følgende: „De medicinsk-historiske Smaaskrifter, der hidtil var

1. Angående selskabets historie henvises til Medicinhistorisk Årsbok, 1967, pg. 
198-254, hvor syv forfattere: Eyvind Bastholm, Kurt Bærentsen, V. A. Fenger, 
V. Gaunø Jensen, Laurits Lauridsen, Vilh. Møller-Christensen og E. Snorrason 
beretter om selskabets historie gennem årene 1917-1967.

2. Ugeskrift for Læger, 1917 :pg. 1631.
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til Disposition for Læg og Lærd, vil begynde en ny Serie og i lidt 
anden Form antagelig blive Selskabets Medlemsskrift. . /

Underskrevet af
C. Dannesboe-Andersen, K. Carøe, J. Johnsson, V. Maar og Hans 

Ræder.
I Selskabets love, der blev vedtaget på den stiftende generalforsam

ling den 10. december, blev det fremhævet, at
„dets Formaal, at fremme Interessen for Lægevidenskabens Histo
rie i Danmark søges løst ved Foredrag, men navnlig ved Udsendel
se af Skrifter til Medlemmerne.“
I de pr. 1. januar 1967 reviderede love, lyder § 2:
„Formålet søges fremmet ved foredrag, diskussioner, udflugter til 
historisk bekendte steder, udgivelse og udsendelse af skrifter.“
Den 19. januar 1933 blev professor Knud Faber (1862-1956) sel

skabets formand. Han havde stor interesse for medicinens historie, og 
der foreligger da også adskillige værdifulde medicin-historiske af
handlinger fra hans hånd. Da selskabets trivsel lå ham stærkt på 
sinde, lod han den 24. oktober 1934 nedenstående redegørelse for 
selskabets virksomhed trykke i Ugeskrift for Læger:1

Dansk Medicinsk-Historisk Selskab

Ved disse Linjer henledes Opmærksomheden paa det nyttige og i Stil
hed virkende Dansk medicinsk-historisk Selskab, hvis Eksistens efter 
mit Skøn er for lidet kendt blandt Lægerne. Selskabets Formaal: at 
fremme Interessen for Lægevidenskabens Historie i Danmark søges 
løst ved Foredrag, men navnlig ved Udsendelse af Skrifter til Med
lemmerne. Gennem Selskabet udsendes to Gange om Aaret til hvert 
Medlem næsten alt, hvad der fremkommer af medicinsk-historisk In
teresse i Danmark, dels i Særtryk af Tidsskriftsartikler, dels i Bog
form. Ikke sjældent kan hertil føjes Arbejder fra andre nordiske 
Lande. Siden Udsendelserne begyndte i 1918 er uddelt et Par Hun
drede Skrifter, en imponerende Række med et afvekslende og for 
enhver Læge interessant Indhold. Som Illustration anføres de to Ud
sendelser i 1934:

1. Ugeskrift for Læger, 1934:pg.l 162-63.
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E. Bohn-]espersen, Øpraxis.
Poul Hauberg: Christiern Pedersens Lægebog. Malmø 1533.
Kirstine Meyer, f. Bjerrum: Erasmus Bartholin.
Gordon Norrie: Fader og Søn.
Kaj Roholm: Bernardino Ramazzini, Erhvervshygiejnens Fader.
E. Schmiegelow: Heinrich Callisen.
Jul. Wiberg: Oldgræsk Lægevidenskab. Luxationslæren.
T. P. Elkjer: Frantz Heinrich Muller i sit Laboratorium.
Axel Garboe: Om Regnormen som Lægemiddel.
- Regnormen. En folkemedicinsk Detailstudie.
Arnold Hansen: Apoteker F. A. Miihlensteths Forsøg med Luftballo

ner.
- Nogle Dagblads-Annoncer fra 1784.
- To Digte i Anledning af Apoteker Cappels Død 1784.
H. Helweg: Den maniodepressive Psykoses Betydning for historiske 

Personligheder.
Poul Hauberg: Enhjørningen anvendt i Lægekunsten.
- Vor ældste Farmakopé.
Kr. Isager: Fra en Hospitalskirkegaard fra Middelalderen.
Gordon Norrie: Af medicinsk Facultets Historie 1750-1779.
Hedvig Stromgren: Om Porcelænet i Tandlægekunsten.

Selskabet tæller blandt sine ca. 200 Medlemmer adskillige Histori
kere, Farmaceuter og Dyrlæger. Medlemsbidraget er 10 Kroner om 
Aaret, et Beløb, der kun udgør en Brøkdel af den aarlige Udsendelses 
Bogladepris. Dette økonomiske Misforhold udlignes nogenlunde paa 
anden Maade, ved Gaver, Legater o. 1. For Selskabets Ydeevne vil 
det dog være af stor Betydning, om Medlemsantallet blev forøget.

Foruden Glæden ved at kende sit Fags Historie og den øjeblikkelige 
Nydelse ved at fordybe sig i ældre Tiders Forhold og Personligheder 
faar man Udbytte for Dagen og Vejen: en klarere Bedømmelse af sit 
Kalds Betydning, kritisk Ballast overfor nye Ideer, Trøst i Modgang 
og Ydmyghed i Medgang, kort sagt, Erfaring. Enhver Læge og medi
cinsk Student er velkommen; Indmeldelse sker ved Henvendelse til 
Sekretæren, Dr. Kaj Roholm, Baunegaardsvej 45, Gentofte.

Krnid Faber.
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Efter at professor Maar - på grund af svagelighed - den 31. ja
nuar 1933 havde trukket sig tilbage fra professoratet, stod lærestolen 
ledig i henved 17 år, nemlig indtil den 1. april 1940, da dr. med. Ed
vard Gotfredsen (1899-1963) blev designeret og den 1. april 1950 
blev udnævnt til ekstraordinær professor i medicinens historie.

I Universitetets årbog 1948-53 læser man pg. 114-116 følgende 
redegørelse:

b. Oprettelse af et ekstraordinært professorat i medicinens historie 
for dr. med. Edvard Gotfredsen
(j.nr. 195/43).

Under 30. marts 1943 afgav det lægevidenskabelige fakultet følgende 
indstilling:

„Fakultetet skal hermed indstille, at der på normeringsloven for 
finansåret 1944-45 søges hjemmel til oprettelse af et professorat i 
medicinens historie ved universitetet, og skal til nærmere motivering 
herfor udtale følgende:

Allerede i 1889 oprettedes en lærerpost ved universitetet i dette 
fag, idet der af det på universitetets udgiftskonto 7.a. til videnskabe
lige formåls fremme disponible beløb for finansåret 1889-90 blev 
tillagt dr. med. Julius Petersen et honorar på 800 kr. årlig for afhol
delsen af en række forelæsninger over medicinens historie. I 1891 for
højedes honoraret til 1200 kr. årlig, og i 1893 oprettedes et ekstra
ordinært professorat for ham. Efter hans afsked pr. 1. september 
1911 ansattes dr. med. Vilh. Maar, først som docent og fra 1. april 
1916 som ekstraordinær professor i medicinens historie. Dette profes
sorat bortfaldt ved professor Maars afsked i 1933, og siden har der 
ikke været nogen lærerpost i faget ved universitetet.

Allerede ved indsendelsen af professor Maars afskedsansøgning 
i 1932 udtalte fakultetet sig for bevarelsen af denne lærerpost. Fakul
tetet kunne ved professor Maars afgang ikke pege på nogen viden
skabsmand, som var så fremragende og fremfor alle andre kvalifice
ret til at beklæde en sådan lærerpost, at man simpelthen kunne ind
stille ham til udnævnelse til ekstraordinær professor i faget. Man ind
stillede kort tid senere, nemlig i 1934, at der blev oprettet et ordinært 
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professorat i faget på normeringsloven for 1935-36, men forslaget 
nød ikke fremme. Når det ikke blev gentaget i de nærmest følgende 
år, skyldtes det ikke blot, at mulighederne for besættelsen af denne 
lærerpost dengang ikke lå særlig gunstigt, men også, at andre og mere 
påtrængende krav med hensyn til lærerposter var aktuelle.

Imidlertid ser fakultetet meget nødigt, at den tradition, der skabtes 
ved oprettelsen af denne lærerpost i 1889, går til grunde. For den me- 
dicinsk-historiske forskning i Danmark i de sidste 50 år har dette pro
fessorat utvivlsomt haft stor betydning; en omfangsrig medicinsk
historisk litteratur har set lyset og har spredt interesse for denne 
forskning ikke blot hos læger og historikere, men også indenfor andre 
kredse i befolkningen; det er af stor betydning, at der altid findes 
forskere, der på videnskabeligt grundlag kan skildre lægevidenska
bens udvikling og dermed skabe forståelse af vor egen tids fænomener 
og problemer, ligesom det er værdifuldt, at denne side af Danmarks 
kultur kan belyses i let tilgængelig form af specielt kyndige. Dertil 
kommer, at det ville være meget ønskeligt at sikre universitetets me- 
dicinsk-historiske museum en leder, der kunne vie det væsentlige af 
sin tid og arbejdskraft på denne opgave. I 1929 lykkedes det efter 
mange års vanskeligheder at få installeret museet på tilfredsstillende 
måde i den bygning i Bredgade, som hidtil havde været benyttet af 
Universitetets fysiologiske Laboratorium, og ved - som man håber 
- den nær forestående realisation af det af fakultetet tidligere ud
talte ønske om, at de øvrige bygninger i Bredgade, derunder særlig 
Kirurgisk Akademi, bliver overdraget museet til en hårdt tiltrængt 
udvidelse, bliver det særlig magtpåliggende at have en kyndig leder 
af museet til at tage sig af de mange opgaver, som en sådan udvidelse 
naturligt vil medføre. Vel har i de forløbne 10 år forskellige interes
serede uden vederlag udført et omfattende og fortjenstfuld! arbejde 
som medlemmer af museets bestyrelse, men i længden er det utilfreds
stillende, at museets drift besørges som lejlighedsvis arbejde og uden 
de stabile forhold, som nu engang kun kan tilvejebringes gennem en 
fast leder, og hvorved museet for alvor kan komme til at virke efter 
sin bestemmelse: at danne grundlaget for og udgøre et uundværligt 
hjælpemiddel ved studiet af lægevidenskabens historie.

Man skal yderligere henvise til, at medicinens historie er repræ
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senteret ved særlige lærestole ved adskillige fremmede universiteter, 
hvilket viser den betydning, man andetsteds tillægger denne forsk
ning. Det ville efter fakultetets skøn være uheldigt, om Danmark ikke 
kunne være med i dette arbejde.

Såfremt professoratet oprettes nu - af hensyn til museet bør det 
være et normeret professorat - mener fakultetet, at der er udsigt til 
at få det besat med en kvalificeret videnskabsmand.“

Ved skrivelse af 3. december 1943 til ministeriet meddelte univer
sitetets rektor, at man kunne anbefale oprettelsen af et ordinært pro
fessorat, men at det efter omstændighederne ikke behøvede at ske på 
normeringsloven for 1944-45, men kunne udskydes til den følgende 
normeringslov.

Forslaget blev herefter indsendt til ministeriet efter fakultetets ind
stilling med universitetets tilslutning til gennemførelse på norme
ringsloven for 1945-46, men blev ikke fremmet. Universitetet gentog 
forslaget til normeringsloven for 1946-47 og de følgende år.

I skrivelse af 12. april 1949 meddelte undervisningsministeriet, at 
finansudvalget havde givet tilslutning til, at der på tillægsbevillings
loven for 1949-50 under universitetets konto 2, Lønninger til ekstra
ordinære professorer og docenter, afholdtes det fornødne beløb til af
lønning af en ekstraordinær professor i medicinens historie.

Foranlediget heraf nedsatte fakultetet et udvalg bestående af pro
fessorerne, dr. med. E. Dahl-Iversen og dr. med. E. Warburg, der 
fremsatte følgende erklæring vedrørende dr. med. Edv. Gotfredsens 
kvalifikationer:

„Til supplering af vor tidligere udtalelse, i følge hvilken vi anser 
dr. med. E. Gotfredsen for fuldt kvalificeret til stillingen som profes
sor i medicinens historie, skal vi udtale:

Dr. Gotfredsens medicinsk-historiske produktion består, dels af næ
sten 30 mindre afhandlinger, der demonstrerer hans videns omfang, 
men som kun på få punkter kan betegnes som dybtgående, og dels af 
2 større medicinsk-historiske håndbogsafhandlinger samt hans dispu
tatsafhandling: Oldtidens lære om hjerte, kar og puls.

Denne sidste afhandling viser klart, at han er i stand til at give en 
dybtgående analyse af et medicinsk-historisk emne under benyttelse 
af originallitteraturen, og selv om det ikke er lykkedes ham at finde 
nye og originale synspunkter for betragtningen af oldtidens lære 
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blodcirkulationen vedrørende, står afhandlingen ikke tilbage for no
gen anden, der har behandlet dette område.

Håndbogsafhandlingerne er livligt skrevne og rigt illustrerede, og 
demonstrerer, at han er i stand til på inciterende vis at behandle et 
bredt medicinsk-historisk stof.

Vi skal til slut gøre opmærksom på, at dr. Gotfredsen har fortsat 
sine studier, og at han under trykning har en medicinsk historie på ca. 
600 sider. En sådan bog er aldrig tidligere udgivet på dansk af en 
enkelt forfatter.“

Efter at fakultetet og Konsistorium under 2. juni 1949 havde sluttet 
sig hertil, bemyndigedes dr. med. Edv. Gotfredsen til som designeret 
professor at holde forelæsninger i medicinens historie fra 1. april 1949 
at regne.

På finansloven for 1950-51, jfr. Rigsdagstidende 1949-50, tillæg 
A, sp. 1967-68, oprettedes herefter et ekstraordinært professorat i 
medicinens historie for dr. med. Edv. Gotfredsen.

Ved kgl. resolution af 14. april 1950 udnævntes derefter Edvard 
Julius Hansen Gotfredsen til ekstraordinær professor i medicinens 
historie ved universitetet i København fra 1. april 1950 at regne“.

I de 17 lange år - fra Maar’s afgang 31. januar 1933 og til Got- 
fredsens endelige udnævnelse d. 1. april 1950 - var Dansk medicinsk
historisk Selskab den egentlige bærer af faget. De litterære udsendel
ser blev holdt i samme stil og tempo, som det fremgår af Faber’s ind
læg i Ugeskriftet d. 25. oktober 1934. Faber forlod formandsposten 
den 26.3.1936 og blev afløst af Axel Hansen. Da denne pludselig 
døde, d. 25.1.1945, overtog professor Erik Warburg (1892-1969) for
mandshvervet, som han bestred til april 1950, da Gotfredsen havde 
fået sin udnævnelse som professor, og hvorefter han valgtes til for
mand.

Under Gotfredsens formandsskab fik selskabet stor tilgang af nye 
medlemmer, bl. a. fordi det blev tilbudt medlemmerne, at de kunne 
erhverve hans fremragende Medicinens historie, der udkom i juni 
1950, til favørpris. Samtidig fortsattes selskabets udsendelse af sær
tryk og medicinhistoriske værker. Gennem mange år havde man des
uden søgt at finde en form for samarbejde med de andre nordiske 
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medicin-historiske selskaber. 1 1959 lykkedes dette. Hvad der skete, 
har Gotfredsen berettet i følgende artikel: Dansk medicinsk-historisk 
Selskab og den nye årbog.1

„Siden Dansk medicinsk-historisk Selskabs stiftelse i 1917 har et 
af dets vigtigste programpunkter været: U dsendelse af skrifter. Det 
har gennem årene været praktiseret således, at selskabet købte sær
tryk af alle egnede medicinsk-historiske artikler og udsendte dem til 
medlemmerne to gange årlig. Dertil kom, at det ofte lykkedes at er
hverve bøger til en fortrinspris, der gjorde det muligt også at udsende 
disse. Dette gjaldt således en række meget værdifulde værker i serien 
Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium og mange an
dre betydelige bøger af ansete forfattere. Den store prisstigning på 
bøger har desværre bevirket, at denne praksis ikke har kunnet fort
sættes, hvis kontingentet stadig skulle holdes inden for rimelige græn
ser, men selskabet har stadig været i stand til at sikre sine medlem
mer visse medicinsk-historiske værker til favørpris, og bestræbelserne 
herfor vil blive fortsat.

Gennem en årrække har det inden for selskabets bestyrelse været et 
ønske at opnå et samarbejde med de øvrige nordiske lande, således 
at man blev i stand til at sende medlemmerne særtryk af de medi
cinsk-historiske artikler, der udkom på de øvrige nordiske sprog. 
Kredslæge dr. med. Axel Hansen gjorde i sin formandstid et stort 
arbejde for at opnå et samarbejde med det svenske selskab. Man 
tænkte sig dengang en udveksling af særtryk, men det lykkedes ikke 
at finde nogen tilfredsstillende basis for en sådan udveksling, og tan
ken måtte opgives.

Efter at professoratet i medicinens historie i 1949 var blevet gen
oprettet ved Københavns Universitet, udsendtes fra Medicinsk-histo
risk Museum en årsberetning, der foruden en beretning om museets 
arbejde tillige indeholdt særtryk af de fra museet i årets løb udgåede 
artikler, forsynet med resuméer på Engelsk. Årsberetningen, der af 
økonomiske grunde kun kunne udsendes til en snæver kreds af mu
seets forbindelser, vakte påskønnelse, ikke mindst fordi man her fik de

1. Medicinskhistorisk Årsbok 1959, Yearbook of the Medical-Historical Museum 
Stockholm, pg. 14-15.
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mange løse særtryk, som det var vanskeligt at holde styr på, samlet 
i en indbunden bog.

Idéen blev taget op af sekretæren for det svenske medicinsk-histo- 
riske selskab, docent Wolfram Kock, der fra 1953 udsendte svenske 
særtryk indbundet i en årbog.

Dansk medicinsk-historisk Selskabs sekretær, dr. med. E. Snorrason, 
så snart, at der nu var skabt et nyt, frugtbart grundlag for et nordisk 
samarbejde, foreløbig med Sverige, således at årbogen kunne samle 
både svenske og danske arbejder og udsendes til medlemmerne af 
begge landes selskaber. Det var ikke helt let at skabe et fornuftigt 
økonomisk grundlag for det danske selskab, men dr. Snorrasons 
energi i forbindelse med den velvilje, der udvistes af den svenske 
årbogs redaktør, docent Wolfram Kock og disponent Nils Westerdahl, 
AB Stille-Werner i Stockholm, førte til det lykkelige resultat, at der 
nu er skabt en statelig svensk-dansk årbog. Der er desuden søgt kon
takt med Island, Finland og Norge, så årbogen kan blive en fuldt 
ud skandinavisk publikation.

Dansk medicinsk-historisk Selskab har i denne sag modtaget stor 
hjælp og støtte såvel fra enkeltpersoner som fra institutioner. Dette 
gælder således apoteker C. L. Holtmann, dr. Torben Hvam, Mefa og 
Medicinsk Forums redaktion, direktør Johannes Nielsen og Nordisk 
Insulinlaboratorium. Endvidere har årbogens udgivelse været støttet 
af en række annoncører: Buch & Holm, Ciba, Ferrosan, Lundbeck 8c 
Co., Løvens kemiske Fabrik, Nordisk Droge, Novo, Nyt nordisk For
lag og Emil Warthoe.

Selskabet bringer en hjertelig tak til alle, der har bidraget til år
bogens udgivelse.

Danske artikler til optagelse bedes i korrekturforlæg sendt til dr. 
med. E. Snorrason, Drosselvej 31, København F.

Edv. Gotfredsen

Det fremgår heraf, at den bærende tanke i det nordiske samarbejde 
indenfor medicin-historien var ønsket om at kunne udveksle særtryk. 
Da Gotfredsen kun udsendte sin museumsberetning med særtryk hvert 
andet år, og da Wolfram Kock udsendte sin beretning med særtryk 
hvert år, og da det var en billig måde at få sine særtryk distribueret
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Edvard Gotfredsen (1899-1963). Medicinsk-historisk Museum.
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på, indgik det danske selskab - med hjertelig tak - i det foreløbig 
svensk-danske samarbejde.

Medfølgende illustrationer viser Årsbokens titelblade for 1957 da 
Sverige var alene, for 1960, da Danmark var gået aktivt ind i samar
bejdet med dr. Snorrason som ass. editor, og endelig titelbladet for - 
den foreløbig sidste - Nordisk Medicinhistorisk Årsbok 1971, hvor de 
fire søsterselskabers sekretærer er opført som Redactores. Da teksten 
- vedrørende selskaberne - er på engelsk, får læseren - ved at 
betragte den forskellige typografi - og især da „The medical histo- 
rical Museum of Copenhagen“ ikke er anført - umiddelbart det 
indtryk, der er tilsigtet, og som derfor ikke skal uddybes nærmere.

De sidste år af Gotfredsen’s professortid var prægede af hans til
tagende svaghed. Det lykkedes ham dog - inden han døde den 8. 
januar 1963 - at få omarbejdet sit livsværk: Medicinens Historie, 
på nær de to sidste kapitler. Disse er derfor udeladt i den nye udgave, 
der udkom i 1964 og som derfor helt og holdent er Gotfredsens værk.

I hele sin professortid havde Gotfredsen forgæves søgt at få em
bedet gjort ordinært. Det bortfaldt derfor ved hans død. I Universi
tetets årbog 1963-641, læser man følgende redegørelse for udnæv
nelsen af efterfølgeren:

„k. Oprettelse af et ekstraordinært professorat i medicinens historie 
for universitetsadjunkt, dr. med. Peter Vilhelm Møller-Christensen 
(j. nr. 256/63).

Under 20. marts 1963 indstillede det lægevidenskabelige fakultet, at 
der på finansloven for 1964-65 blev oprettet et ekstraordinært pro
fessorat i medicinens historie for dr. med. Peter V. Møller-Christen
sen med følgende motivering:

„I begyndelsen af januar 1963 af gik professor i medicinens historie, 
bestyrer af universitetets medicinsk-historiske museum, dr. med. Edv. 
Gotfredsen ved døden. Da professor Gotfredsen var ekstraordinær 
professor, er professoratet bortfaldet ved hans død.

Der har i Danmark i de sidste 70 år fundet en betydningsfuld

1. pg. 100-103. 
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forskning sted indenfor medicinens historie, og der er for fakultetet 
ingen tvivl om, at bevarelse af et professorat i faget er af væsentlig 
betydning for fortsættelsen af denne forskning. Foruden fagets kul
turelle aspekter har det tillige den meget væsentlige opgave at påvise 
og beskrive medicinens udvikling og dermed stille den nuværende 
medicinske forsknings stade ind i en større sammenhæng. Kun ved 
bevarelse af tilknytningen til fortiden kan man gøre sig håb om at 
sikre den fremtidige udvikling imod fortidens fejltagelser. Gennem 
historiske studier er glemte, men nyttige oplysninger atter skaffet 
frem, og det er derfor nødvendigt, at der ved universitetet findes en 
forsker, hvortil læger og andre kan henvende sig og få hjælp i medi- 
cinal-historiske spørgsmål. Det medicinsk-historiske museum i det 
gamle kirurgiske Academi rummer righoldige samlinger af interna
tional interesse, herunder også samlinger omfattende apotekeres og 
tandlægers område, og giver således udmærkede muligheder for 
forskning indenfor dette fagområde. Uden en medicinal-historisk sag
kyndig bestyrer risikerer disse samlinger imidlertid at lide vanrøgt.

Allerede i 1889 oprettedes en lærerpost ved universitetet i medici
nens historie, fra 1893 et ekstraordinært professorat, som beklædtes af 
dr. med. Julius Petersen. Efter hans afsked i 1911 ansattes dr. med. 
Vilh. Maar, først som docent og fra 1916 som ekstraordinær professor. 
Dette professorat bortfaldt ved professor Maars afsked i 1933, og et 
nyt ekstraordinært professorat oprettedes først den 1. april 1949 for 
dr. med. Edv. Gotfredsen.

Som det fremgår af ovenstående, må fakultetet nære en naturlig 
interesse i ved en lærestol i faget at sikre kontinuiteten i den medi
cinsk historiske forskning i Danmark og samtidig hermed universite
tets medicinsk-historiske museum.

Man er her i den situation at kunne pege på dr. Møller-Christensen 
som en forsker, der har særlige forudsætninger for og er velkvalifi
ceret til et professorat i dette fag.

Til at bedømme dr. Møller-Christensens kvalifikationer nedsatte 
fakultetet i februar d.å. et udvalg bestående af professorerne, dr. med. 
E. Dahl-Iversen, dr. med. H. Ehlers og dr. med. Arne Bertelsen. På 
grundlag af udvalgets indstilling kan man om dr. Møller-Christensen 
oplyse følgende:

Han er født den 28. juni 1903 og bestod lægevidenskabelig em
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bedseksamen sommeren 1928. Han har gennemgået en meget alsidig 
hospitalsuddannelse omfattende foruden medicin og kirurgi en hel 
række specialer, nemlig sindssygdomme, hud- og kønssygdomme, bør
nesygdomme og øre-, næse- og halssygdomme. I 1939 nedsatte dr. 
Møller Christensen sig i Roskilde som praktiserende læge. Han opgav 
imidlertid sin praksis i 1956 for bedre at kunne hellige sig sin inter
esse for medicinens historie. For tiden er han tilknyttet Københavns 
Universitet som universitetsadjunkt.

Idet fakultetet kan henvise til en fortegnelse over dr. Møller- 
Christensens publikationer skal man indskrænke sig til at knytte nog
le bemærkninger dertil.

Foruden doktordisputatsen, som omhandler pincettens historie, dens 
udvikling og brug fra forhistorisk tid og til nutiden, foreligger, som 
det vil ses af listen fra dr. Møller-Christensens hånd et stort antal 
større og mindre publikationer, som i deres varierende emner tydeligt 
viser hans vidtspændende kundskaber indenfor medicinens historie.

Særligt skal man fremdrage afhandlingen om „Middelalderens læ
gekunst i Danmark“ samt de interessante arbejder om Æbelholt 
Kloster og Set. Jørgens Gården i Åderup. Dr. Møller-Christensen må 
betegnes som en fin kender af lægevæsenet i middelalderen her i 
Danmark.

Den mest berømmelige indsats har han dog gjort på udforskningen 
af spedalskheden. Gennem undersøgelser af talrige skeletter af spe
dalske har dr. Møller-Christensen ikke blot klarlagt sygdommens ud
bredelse her i landet i tidligere tid, men har tillige givet fine patolo
gisk anatomiske bidrag. Han har påvist og beskrevet de typiske le- 
prøse forandringer i næsens skelet samt i og om øjenhulerne; navnlig 
er påvisningen af den manglende spina nasalis ant. og de løse for
tænder betydningsfuld. Dette kirkegårdsfund har vist sig at være af 
stor praktisk klinisk anvendelighed hos nulevende spedalske, således 
som dr. Møller-Christensen har demonstreret det hos disse patienter 
mange steder rundt i verden. Fundet giver vel også et fingerpeg om, 
hvor leprabacillen kan trænge ind, når smitten overføres. Studierne 
over spedalskheden må vurderes meget højt.

Sammen med dr. med. O. Brinch har dr. Møller-Christensen fore
taget flere interessante undersøgelser over tændernes tilstand i tid
ligere historiske perioder, herunder også forekomsten af tandcaries.
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Hans arbejder har vakt interesse også i udlandet, og han har rejst 
en del og opnået gode internationale kontakter. Hans fortælleevner 
har gjort ham til en værdsat taler i danske lægekredse, hvor han har 
formået at vække interesse for medicinalhistorien.

Af æresbevisninger, som er vist dr. Møller-Christensen, må nævnes, 
at Den alm. danske Lægeforening i 1961 tilkendte ham Pfizerprisen, 
og at Dansk medicinsk-historisk Selskab i 1942 tilkendte ham sin pris 
for arbejdet om Middelalderens lægekunst. Dr. Møller-Christensen er 
korresponderende medlem af Dansk odontologisk Selskab og Svenska 
Låkaresellskabet samt medlem af bestyrelsen for Dansk medicinsk
historisk Selskab, Røde Kors lokalafdeling m. m.

I sin indstilling til fakultetet konkluderer udvalget, at dr. Møller- 
Christensens indsats som medicinalhistoriker ikke blot er båret af varm 
interesse, men er et livsværk og tydeligvis ligger i et plan over andre 
danske medicinalhistorikeres. Hans kvalifikationer til et professorat 
i medicinens historie er åbenbar.

Udvalgets indstilling er enstemmigt blevet tiltrådt af fakultetet på 
dettes møde den 18. d. m. Af fakultetets 29 medlemmer deltog 25 
i mødet.

Af hensyn til medicinsk-historisk museums arbejde må fakultetet 
lægge afgørende vægt på, at det ansøgte professorat optages på fi
nansloven for 1964-65.“

I overensstemelse med fakultetets og universitetets indstilling blev der 
på forslag til finanslov for 1964-65, jfr. folketingstidende for 1963- 
64, tillæg D, spalte 1635-36, oprettet et ekstraordinært professorat 
i medicinens historie for dr. med. P. Vilh. Møller-Christensen.

Herefter blev ved kgl. resolution af 23. april 1964 universitets
adjunkt, dr. med. Peter Vilhelm Møller-Christensen udnævnt til ek
straordinær professor i medicinens historie ved Københavns univer
sitet fra den 1. april 1964 at regne.“

Efter Gotfredsens død overtog professor Erik Warburg atter for
mandsposten i selskabet og fungerede til generalforsamlingen den 25. 
januar 1965, der valgte den nye professor som formand.

Der er nu grund til at se, hvorledes det gik med den Medicinhisto
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riske Årsbok, der - som det fremgår af det foregående - var startet 
udelukkende med særtryksudveksling for øje.

Årsboken 1960 indeholdt ialt 20 særtryk, hvoraf syv danske. I 1961 
var tallene 21 - også med syv danske bidrag.

Efter at Wolfram Kock - qva editor - i 1967 havde erklæret, at 
hans Årsbok i fremtiden kun optog originalartikler, begyndte sam
arbejdet at halte. For det første betød denne nye ordning forøgede 
udgifter for de deltagende selskaber, og for det andet - hvad der var 
mere betænkeligt - svigtede det danske selskab en af sine vigtigste 
opgaver, nemlig at udsende særtryk til medlemmerne.

I praksis betød det, at alle de arbejder, vore forskere herefter fik 
trykt i kongresberetninger, Bibliotek for Læger, Ugeskrift for Læger, 
Nordisk Medicin, Medicinsk Forum, udenlandske tidsskrifter etc. var 
udelukkede fra Nordisk medicin-historisk årsbok, som Wolfram 
Kock’s årsbok har heddet siden 1968. Disse særtryk gik på denne 
måde tabt for mange danske samt for alle nordiske kolleger. Ganske 
vist fik vi lejlighed til at få særtrykkene optaget i et supplementum, 
men også det blev efterhånden ret bekosteligt.

Man skal anføre et eksempel. Siden 1964, da Wolfram Kock ud
sendte sin første museumsårbog, og til og med 1971 har alene vort 
danske Bibliotek for Læger publiceret ialt 46 lødige medicin-historiske 
artikler. Siden 1967 er 14 af disse artikler gået tabt - også for vore 
danske medlemmer. Før det nordiske samarbejde begyndte, fik vore 
medlemmer omkring 20 særtryk og publikationer om året. Siden 1968 
har de modtaget den nordiske årsbok, der i boghandelen sælges for 
sv. kr. 25,-. Da årsboken er „Yearbook of the Museum of Medical 
History Stockholm“ får man fyldige oplysninger om Stockholm- 
museets drift og virke. Mange af vore medlemmer og kolleger i de 
nordiske lande savner information om det virke, der udgår fra Kø
benhavns universitets medicinsk-historiske museum. Her er i heltids
stillinger ansat: en professor, to inspektører, en sekretær, en vagt
mester, en konservator, en fotograf, en portner samt en museums
betjent. Til museet er knyttet to deltidsarbejdende kustoder samt 
otte konsulenter. Museet udsender hvert år en fyldig årsberetning 
med indheftede særtryk.

Foruden Dansk medicinsk-historisk Selskab, der ved generalforsam
lingen d. 27. januar 1972 talte 527 medlemmer, blev der i 1971 stiftet 
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et Fynsk medicinsk-historisk selskab og i 1972 et Jydsk medicin-hi
storisk Selskab, således at der nu findes ialt tre selvstændige medi- 
cinsk-historiske selskaber. Når hertil kommer Københavns universi
tets medicinsk-historiske Museum med sin - siden 1950 udsendte -- 
egen årsberetning, synes det klart, at medicinens historie i Danmark 
er forpligtet til at udsende sin egen årbog.

Denne - hvis første bind hermed præsenteres for læseren - repræ
senterer således det medlemsskrift, den første selvvalgte bestyrelse 
drømte om den 31. maj 1917. Vore egne medlemmer modtager år
bogen til fremstillingsprisen, mens de nordiske medlemmer kan er
hverve den til efterløbsprisen og eventuelt udveksle med egne sær
tryk.

Det er vort håb og ønske, at Dansk medicinhistorisk Årbog må 
blive det inspirerende bindeled imellem alle medicinhistorikere ikke 
blot i Danmark, men i hele Norden, og samtidig informere om den 
medicinhistoriske aktivitet indenfor universiteterne og de tre lands
delsselskaber.
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Lægerne Carl Kayser,
Emil Hornemann og Emil Fenger
(Et maleri og en udenlandsrejse 1836)

Af V. A. Fenger
Læge, hofmedicus

I året 1836 udstillede „eleven“ Wilhelm Marstrand på Charlotten- 
borg et lille maleri under betegnelsen „et aftenselskab“. Marstrand 
var da 25 år gammel og havde været elev på Det kongelige Akademi 
for de skønne Kunster i København siden 1828. Maleriet hænger idag 
på Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg slot. Man ser syv 
læger forsamlet om en punchebolle. Den eneste belysning kommer 
fra den brændende bolle og fra et tællelys bag den person, som ses 
i silhouet. (se s. 42)

Om punchen oplyser den samtidige dr. H. J. Lorck, at den kaldtes 
Stikkolaj, at maleriets magister bibendi, Ole Strøm, havde sammensat 
den. Desværre kendes opskriften ikke.

De deltagende læger er i aldersorden følgende:

]acob Vilhelm Sattrup, 34 år, som ses i forgrunden i silhouet, 
Lorentz Bramsen, 28, stående bagtil til venstre,
Emil Hornemann, 27, siddende midt for bordet,
Carl Kayser, 25, siddende længst til højre,
Andreas Buntzen, 24, længst til venstre og eneste cigarryger, 
Ole Strøm, 23, den stående magister bibendi, og som Benjamin 
Emil Fenger, 22, nr. 2 fra venstre.

Marstrand har taget flere små skitser til maleriet, dels tegninger, 
dels malerier. Et meget fint lille maleri af Kayser tilhører den 
Hirschsprungske samling, et tilsvarende af Emil Fenger er i privat
eje, ligesom blyantskitser af Fenger og Sattrup.

Her skal gives en kort gennemgang af de enkeltes levnedsløb, 
derefter nogle oplysninger om maleriet, og endelig gives på basis af 
nogle breve i min besiddelse en skildring af datidens langvarige 
udenlandsrejser, og der kastes lidt lys over nogle af disse syv solde-
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Wilh. Marstrand: Et Aftenselskab, 1836. Tekst s. 41.

rister, der kom til at indtage ret fremtrædende pladser i datidens 
lægeverden.

Sattrup var 1831 blevet kompagnikirurg, men tog først kirurgisk 
eksamen ved Akademiet 1835 med mådeligt resultat, „næppe haud“. 
Han var derefter kompagnikirurg i Kiel og må have siddet ret småt 
i det, for kammeraterne skillingede sammen, så han kunne få anskaf
fet sin uniform. I 1839 ville han til Australien, men døde - som det 
jo dengang ofte gik - i Kap.

Bramsen tog kirurgisk eksamen 1833 med 1. karakter med føje og 
virkede siden som tandlæge i København. Kammeraterne kaldte ham 
„tandbørsten“.

Hornemann tog kirurgisk eksamen 1833 med 1. karakter med føje 
og virkede en kort tid som skibskirurg. Året efter tog han medicinsk 
eksamen ved Københavns universitet med laudabilis unanimi con- 
sensu, var udenlands i 36, reservemedicus ved Det kgl. Frederiks hos
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pital 37-39, tog licentiatgraden 38 og doktorgraden året efter, begge 
på afhandlinger om calomel. Under en to-årig udenlandsrejse stu
derede han særlig sundhedspleje, og på dette felt gjorde han sin ho
vedindsats. 1853 stiftede han og var formand for „Lægeforeningen 
mod kolera“ og blev initiativtager til de særprægede „Lægeforenin
gens boliger“ på Østerbro i København, ligesom han virkede for opfø
relse af billige arbejderboliger. Han stiftede Selskabet til Sundheds
plejens fremme, var læge ved Livrente- og forsørgelsesanstalten af 
1842, forløberen for Statsanstalten for livsforsikring. Han blev med
lem af utallige kommissioner og bestyrelser, forbedrede medicinal
statistikken og hædredes stærkt fra udlandet. Han døde 1890.

Kay ser tog kirurgisk eksamen 1834 og samme år medicinsk eksamen 
med laudabilis unanimi consensu. Efter et par års kandidattid på Fre
deriks hospital drog han sammen med Fenger på en 3-årig studierej
se. Han var medstifter og redaktør for Ugeskrift for læger 1839, blev 
licentiat 40, dr. med. 41 på obstetriciske emner, blev underaccouchør 
og reservekirurg ved Frederiks hospital, konkurrerede om lektorat i 
kirurgi i 41, var i Grønland i anledning af en erysipelasepidemi i 45. 
Efter tre års praksis i København blev han stiftsfysicus i Odense, men 
kun i ni måneder; så vendte han tilbage til Københavns universitet 
som professor i Statistik og nationaløkonomi. I 42 havde han oversat 
Gaverets berømte bog om lovene for statistikkens anvendelse i medi
cinen. Han blev folketingsmand, ordfører for finansudvalget og stats
revisor og døde 1870.

Buntzen tog ikke kirurgisk eksamen, men alene den medicinske i 38 
efter først at have opnået universitetets guldmedalje i 34. Han blev 
licentiat i 40 og var et par år i udlandet. Efter konkurrence med Kay- 
ser blev han lektor i kirurgi 44, professor i 53, hvor han også var læge 
ved kolerahospitalet. Fra 54-56 var han overkirurg ved Frederiks 
hospital. Han var medstifter og redaktør af Hdspitalstidende 58-69, 
universitetsrektor 60-69, da han måtte give op på grund af sygdom. 
Han døde 1883.

Strøm tog kirurgisk eksamen 1835 medicinsk i 37, var i to år kandi 
dat på Frederiks hospital, praktiserede en kort tid i Ribe, derefter i 
Vordingborg, hvor han fra 49 til sin død i 71 var en højt værdsat di
striktslæge.

Fenger tog kirurgisk eksamen 1835 med udmærkelse, rejste med
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Kayser tre år i udlandet, blev licentiat i 40 på en statistisk afhandling, 
dr. med. 42 (om erysipelas). Efter et par år som reservekirurg på 
Frederiks hospital blev han efter konkurrence med Adolph Hannover 
lektor i pathologisk anatomi og almindelig pathologi og var en kort 
tid overkirurg ved Fr. hosp. Fra 50-59 var han professor i klinisk 
medicin og fra 52-59 den første overmedicus ved Fr. hospitals afde
ling B. Samtidig var han folketingsmand og medlem af rigsrådet, men 
1859 opgav han med tungt hjerte lægegerningen, da han blev finans
minister, dels i 59, dels fra 60-64 for derefter en kortere tid at være 
direktør i finansministeriet. Som Hornemann var han medlem af utal
lige kommissioner og bestyrelser, blev i tre år direktør for Den kgl. 
veterinær- og landbohøjskole og gennem 8 år borgmester for Køben
havns magistrats II afdeling (sundhedsvæsenet). Han døde 1884.

Det kan vel nok siges, at fire af disse syv meget nære venner, Horne
mann, Kayser, Buntzen og Fenger kom til at gøre en indsats i den 
tids lægevidenskab, og tre af dem fik en betydelig administrativ 
virksomhed på andre områder.

Tiden er karakteriseret ved planerne om en sammenlægning af 
den kirurgiske og den medicinske uddannelse. Nogle tog både den 
kirurgiske og den medicinske eksamen, Buntzen alene den medicinske, 
Fenger alene den kirurgiske. Alligevel blev Buntzen overkirurg og 
Fenger overmedicus.

Venskabet mellem disse unge vedvarede livet ud. Selv den temme
lig voldsomme diskussion, som i 1859 udspandt sig gennem adskillige 
numre af Hospitalstidende mellem Buntzen og Fenger, gjorde næppe 
noget dybere skår i deres venskab.

Denne diskussion behandler Julius Petersen meget udførligt i sin 
fine bog, „Hovedmomenter i den medicinske lægekunsts historiske 
udvikling“. Buntzen kæmper for, hvad han kalder den empirisk-inspi- 
ratoriske kunsts berettigelse i terapien, medens Fenger lagde hoved
vægten på, at den på en naturvidenskabelig pathologi grundede 
skeptisk-eksakte stræben måtte være løsenet for alle terapeuter. Usik
re anelser og empiriske formodninger må ved logisk-videnskabelig 
forskning føres henimod realitetskriterier for tilsidst enten at kunne 
nå rationel begrundelse eller bortfalde som ubrugelige.
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Julius Petersen munder ud i, at denne eksakte stræben bestandig 
trænger til det reaktionære standpunkts filosofiske kritik for ikke at 
løbe ud i en radikalisme, der vil blive fordærvelig for det praktiske 
livs uafviselige krav. Er det ikke betragtninger, som har bud også til 
os idag, når vi oplever den eksakte videnskabs udvikling og måske 
i nogen grad savner „det reaktionære standpunkts filosofiske kritik.“

De breve, som en del af det følgende er hentet fra, er skrevet af Kay
ser og Fenger til Hornemann - det drejer sig om syv - andre syv 
er skrevet af Fenger til hans yngre broder, Theodor, som studerede 
teologi og tog sin eksamen, lige før Fengers hjemkomst i 1839. Bre
vene er skrevet med varierende mellemrum, flest i 36 og 37, og de er 
meget lange.

Om maleriet skriver Fenger i oktober 36 til Hornemann fra Dres
den: „Vi havde fornøjelsen af at træffe Marstrand, som vi begge 
meget godt kan lide; at hans stykke er folk i København til behag, 
er meget fornøjeligt, men at han endnu kun har fået den halve beta
ling, er mindre fornøjeligt; endnu mindre fornøjeligt er det, at du 
har måttet gøre så stort et udlæg; jeg lover dig derfor, at du i løbet af 
vinteren skal få penge fra mig og Kayser, og så kan vel også Ole 
(Strøm) og tandbørsten (Bramsen), eller hvad I kalder ham, undvære 
noget af deres uhyre indtægter.“

Nu kunne det være morsomt at høre, hvordan Marstrand så på 
mødet med de unge læger. Han rejste i august til Tyskland, Schweitz 
og Italien. Ved elskværdig hjælp fra Kunstakademiets bibliotek fandt 
jeg et brev, som han den 16. september 36 fra München har skrevet 
til sin moder: „I Dresden traf jeg to danske læger, som jeg har malt 
på doktorstykket; to herlige unge mennesker, i hvis selskab jeg til
bragte mangen behagelig time“. Fornøjelsen har altså været gensidig, 
og venskabet fortsatte ned i slægterne.

Om betalingen for maleriet fremgår det, at Kayser og Fenger i ja
nuar 37 sørger for, at Marstrand i Rom får 18 rigsdaler, hvorefter de 
to hver ialt har betalt 20 rdlr. De håber, at Hornemann har fået 
skrabet det resterende sammen. Efter dette tør man vist regne med, at 
maleriet har kostet ca. 150 rdlr. Om maleriets videre skæbne er der 
kun sparsomme oplysninger. Hornemann har ejet det til sin død i 
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1890, og Frederiksborgmuseet har oplyst, at billedet er erhvervet i 
1897 fra en antikvitetshandler With, men hvor han havde det fra, 
ved man ikke. I museets inventarprotokol er langt senere tilføjet: 
„Malet ... til E. Hornemann, på hvis kandidatværelse på Frederiks 
hospital gruppen befinder sig“. Nu ejer jeg en tvedelt tegning af 
Marstrand fra 1837 kaldet hospitalet fra den lyse side og hospitalet 
fra den mørke side. På „den lyse side“ ser man ti unge læger forsam
let i en stue, der forekommer ret stor. På væggen ser man en oval 
ramme og i hjørnet et skelet; begge dele genfindes på maleriet. Det 
kunne tyde på, at billederne er fra samme rum, som man ville være 
tilbøjelig til at anse for en dagligstue og ikke et kandidatværelse.

Rejserute
I maj 36 kommer Kay ser og Fenger sammen med Hornemann til 
Berlin; måske har de været flere, for i et brev står der „så længe vi 
bor så mange sammen“. Hornemann går hurtigt videre alene over 
Dresden og Prag til Wien, medens de to andre bliver i Berlin i to 
måneder. Den 22. juli kører de over Postdam, Magdeburg, Halber- 
stadt, hvorfra de gjorde en fodtur i Harzen sammen med magister 
Martin Hammerich, den senere rektor for Borgerdydskolen på Chri
stianshavn. Fra Harzgerode gik Hammerich, som var på sanskrit
studier - det var ham, der oversatte „Sakuntala“ - til Göttingen, 
medens Kayser og Fenger gik over Eisleben til Halle, hvor de blev 
i tre uger. Efter en fodtur med to berlinerstudenter i sachsisk 
Schweitz, som de begge fandt ensformigt, drog de til Dresden, som 
Kayser kalder „gratiernes og nogle af musernes sæde“, og hvor de 
beundrede de smukke piger i modsætning til „berlinerindernes gustne, 
udbrændte og fortærskede udseende“. De boede an der Elbe 23, lige 
ved den Briihlske terrasse, badede i Elben og nød livet, da hospitalerne 
var lukket. Fenger går om formiddagen på galleriet og tilbringer ef
termiddagen på en eller anden knejpe i omegnen: „hvor alle Dres
dens skønheder marscherer op i deres fulde glans, og ingen tør gå 
forbi uden at give mig et blik af deres smukke øjne“. Han læser 
Byrons Childe Harold, formodentlig som forstudier til besøget i Eng
land; Kayser læser ivrigt italiensk.

Fra Dresden går turen til Prag, hvor de for første gang så kolera
patienter, og derfra til Wien, hvortil de ankom i december. Her kom 
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de en del hos øjenlægen Carl Jaeger, som også Hornemann havde 
besøgt, og hvis kone de begge højligt berømmer. Der bestilles noget. 
Fenger interesserer sig mest for obduktionerne, melder sig til et kursus 
hos Molezska, samtidigt med at han dyrker accouchement, gynækologi 
og øjensygdomme. Tiden var lige forud for den yngre Wiener-skole, 
selv om Rokitansky og Scoda endnu ikke var igang i Wien. De er 
godt indlogeret i to store og et mindre værelse (23 floriner om måne
den) nær glaciet og hospitalet. De går i Burgteatret til Shakespeares 
og Schillers tragedier og undrer sig over, at der af politiske grunde er 
lavet om på Schillers. Også operaen har de stor glæde af. Kayser stu
derer ivrigt, læser Abercrombies bog om underlivssygdomme og Johs. 
Müllers fysiologi, som udkom 1834; han dyrker noget orthopædi sam
tidig med, at han studerer fransk, italiensk, politik og nationaløkono
mi, så de lå ikke på den lade side.

I Wien overvejede de sammen at gøre en 3-måneders rejse i Itali
en, men for Fenger kom der forhindringer, så Kayser rejste alene til 
Rom, medens Fenger gik over München og Konstanz til Zürich for at 
studere hos den 43-årige Schönlein. Der var universitetsferie, og 
Schönlein er en del af tiden syg, men Fenger synes om ham og skri
ver: „Jeg har fået ham ind på de themaer, som interesserer mig f. eks. 
sygdommenes geografi, epidemiologi osv., og han har i disse samtaler 
udfoldet en rigdom på kundskaber og en klarhed, som i høj grad må 
beundres ... Han er en mand på nogle og fyrre med et gentilt væ
sen; han er ikke egentlig smuk, men har noget i høj grad opvakt i sit 
fysiognomi; hvad der især markerer hans ansigt er en temmelig bety
delig næse (ikke enormitas, men tumor). Man fortæller, at en kobber
smed med en umådelig stor rød næse kom til ham for at få råd. 
Schönlein svarede, at han pimpede for meget, det måtte han lade 
være med, så ville det nok blive bedre. En smækvred kobbersmed 
vendte sig i døren og skreg: „Hr. Professor! Wenn Sie einmal Ihre 
Nase verzinnen lassen wollen, so schicken Sie zu mir“. Da Schönlein 
igen blev syg, gjorde Fenger en fodtur til Unterwalden og Berner 
Oberland, hvor særlig Staubbackervandfaldet imponerer ham. Han 
skriver til broderen, som boede i Strandgade, at det er tre gange så 
højt som Frelsers kirketårn i det mindste, hvilket var godt truffet, idet 
vandfaldet er 300 m og tårnet 86,5.

Julen tilbragte Fenger i Genua „in gremio“, som han skriver, hvil-
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Johann Lucas Schönlein (1793-1864).
Medicinsk-historisk Museum.

ket må tyde på, at han har befundet sig vel (gremium = et sted, hvor 
man finder kærlig pleje).

I Zürich var Kayser igen stødt til, og efter jul går de sammen til 
Paris. Her arbejder de flittigt. Fire dage om ugen begynder de tid
ligt på Charitéen, der ligger nær ved deres bolig, de tre andre dage 
på Hôpital Necker. Charitéen er indrettet i afdelinger på 50-120 
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patienter, hver med sin overlæge og sine eleves internes og externes. 
Han nævner af kendte læger Velpeau, Andral og Bouillaud. Han føl
ger især den 42-årige Velpeau, som han skildrer som en lille mand 
med et rundt, temmelig fladt ansigt, sorte levende øjne, buskede 
øjenbryn og halvt sorte, halvt grå strittende hår; han har ikke no
gen betydelig stemme, men taler meget flydende . . . med klarhed og 
esprit. Sin kniv fører han hverken hurtigt eller smukt, hvilket måske 
for største delen skyldes, at hans højre hånds pegefinger er stiv, men 
han opererer med megen sikkerhed og koldblodighed. Mest beundres 
dog hans fortræffelige diagnostik, hvor hans anatomiske kundskaber, 
særlig hans studier over fascierne, kommer ham til hjælp, når han skal 
bestemme abscessers prognose.

Og nu møder han noget nyt: På fracturer uden for megen hævelse 
anbringes cirkulærbind og papskinner, som er stærkt imbiberet med en 
opløsning af dextrin (kartoffelstivelse) i koldt vand. Efter 24 timer 
er det stivnet, og „extremiteten omgivet af et panser så hårdt som træ 
. . ., som tillader den syge, selv med fracturer af underekstremite
terne, ikke alene at bevæge sig i sengen, men endog at spadsere om
kring på gulvet. .. uden gene“. Et tilfælde, han har set, bringer ham 
på den tanke, „at hjemme hos os, hvor delirium tremens desværre så 
hyppigt komplicerer fracturerne, en sådan bandage, der sikrer patien
terne . . . kunne være anvendelig og måske endog kunne være af 
betydelig indflydelse for at konservere patientens liv“. Om Velpeau 
fortæller man, at han døde med disse ord: „Il ne faut pas etre pa
resseux, travaillons toujours“.

Hôpital Necker skildres som lille, i en udkant af byen (hvad man 
jo ikke ville sige idag). Det var her Laënnec havde udført sine epo
kegørende undersøgelser over stetoskopien, og her interesserede man 
sig stadig for brystsygdommene. Fenger fik en „skikkelig lille fyr, 
M. Rochoux“ til at undervise dem begge. Det er på den tid, da Andral 
har gjort opmærksom på exspirationslyden ved tuberkler og betydnin
gen af râles crépitantes, og Bouillaud på kendetegnende på pericar- 
ditis og endocarditis. At Fenger høstede udbytte deraf kan man se 
i hans afhandling i andet bind af Hospitalsmeddelelser: Om genly
dene i det menneskelige bryst.

Foruden morgenarbejdet hører de forelæsninger af Andral tre 
gange om ugen om speciel therapi og to gange om ugen af Magendie
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Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau (1795-1867).
Medicinsk-historisk Museum.

om blodet og dets sygdomme. Andral har over 1000 tilhørere. Han ro
ses for sit overordentlige overblik over hele videnskaben, han er 
eklektiker i den bedste betydning og kan med hele sin udmærkede 
ånd og sin skarpe kritik skille klinten fra hveden. Fenger anser hans 
forelæsninger for de bedste, han har hørt.

Magendies forelæsninger finder han af højeste interesse og mener, 
at de observationer, han har anstillet over blodet, og som han fore-
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Gabriel Andral (1797-1876).
Medicinsk-historisk Museum.

læser om, vil føre os tilbage til humoralpatologien, men ikke en, der 
som den gamle er grebet ud af luften, men en, der er støttet på påli
delige iagttagelser og solide eksperimenter.

Hermed er meddelelserne om videnskabelige oplevelser forbi.

Kay ser drog hjem fra Paris. Fenger tog til London og vistnok også 
andre steder i England, var på et kort besøg i Hamburg, derpå igen 
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i London, hvorfra han kom tilbage til København i juni 1839, efter 
fulde tre års fraværelse.

Det har kun været muligt at strejfe deres medicinske oplevelser, 
men brevene kaster også et vist lys over de to rejsefællers personlig
heder.

Det fremgår klart, at det var to særdeles forskellige, men meget 
gode venner, der rejste sammen, men på et punkt samstemmede de: 
De forstod begge, at ind imellem det ganske intense arbejde på hospi
talerne og med faglitteraturen måtte der nogen festivitas til, eller, 
som de kaldte det, man måtte slå til Søren, og enkelte gange var 
„Søren iklædt champagne“. Begge var de meget åbne overfor menne
sker, de mødte, og fulde af beundring for alle de søde og smukke 
piger, de så, hvad enten det var kollegernes koner eller døtre eller 
deres pensionatsværters døtre. Fenger går direkte og kritisk løs på de 
videnskabelige problemer, både dem, han møder på rejsen, og dem, 
Hornemann har hjemme med sin licentiatafhandling. Kay ser kredser 
i brevene mere om sig selv og sine skiftende stemninger. Således 
skriver han, at han vil prøve at være sig selv, hvad han nok mener, 
Hornemann vil finde „affektert og coquet“, men det er det ikke. Han 
føler selv, at hans ikke få luner og særheder trænger til overbæren
hed.

I Dresden betages Kay ser ganske af den katolske gudstjeneste, 
som taler så stærkt til følelserne. Gennem skarp analytisk forstand 
mener han, at man måske kan komme til en tvivlende erkendelse af, 
at menneskets bedre del står i forbindelse med guddommen, men det 
kan kun gennem følelse og fantasi blive en stærk, levende, bræn
dende tro. Protestanterne lægger mere vægt på forstanden, men det, 
mener han, fører til det sørgelige resultat, at så mange protestanter 
ikke er kristne, at de kun følger den kristne moral. Hvis han ikke 
følte sig overbevist om, at enhver bliver salig i sin tro, ville han uden 
betænkning kalde den katolske religion den eneste saliggørende“. Få 
dage efter, da han har besøgt Stephanskirken i Wien, slår han helt 
om: „Hvad den katolske religion angår, er jeg ganske faldet fra den 
Da jeg skrev om den, var jeg betaget af kirken i Dresden, dels af den 
dejlige kirkemusik, dels af mine egne poetiske betragtninger; siden 
har jeg set den katolske religion i dens hele nøgenhed; jeg er blevet 
mere prosaisk og vendt tilbage til min gamle prosaisk-poetiske natur-
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François Magendie (1783-1855).
Medicinsk-historisk Museum.

religion“. Men han tilføjer: „Du vil korse dig over, at du har kaldt et 
sådant menneske din ven“. Kay ser skriver kun lidt om deres medicin
ske studier og indskrænker sine råd til Hornemann m.h.t. licentiataf
handlingen til en advarsel om, at han bør vogte sig for hypoteser. 
„Det er ikke let, men det er nødvendigt. Ved af sikre fakta at uddrage 
de rigtige slutninger, vil du gavne videnskaben, din disputats og dig 
selv meget mere“.

Kay ser kan også vise medfølelse. Da Hornemann i 1837 er blevet 
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reservemedicus ved Frederiks hospital, har han åbenbart haft nogle 
vanskeligheder med kandidaterne. Det giver Kayser anledning til føl
gende trøsteord: „Min kære Emil Hornemann, det gør mig ondt for 
dig, at du undertiden skaber dig en del sorger, som du let kunne 
undgå. Således tror jeg, at du, når du tillægger kandidaternes opfør
sel imod dig noget, som kunne ligne chikane, tillægger den for megen 
vigtighed .. . Jeg tror ikke at tage meget fejl, når jeg mener, at årsa
gen kun ligger i en vis kådhed og en trang til at more sig, som søger 
det morsomme, hvor det aldeles ikke er. Herregud, dermed kan du da 
gerne se igennem fingre. Hvad eders politiske anskuelser angår, så 
kan du vel heller ikke beklage dig mere over kandidaterne end over 
de fleste andre mennesker, med hvem du kommer i berørelse, thi jeg 
bilder mig i det mindste ind, at den københavneragtige opposition er 
svært på moden i København. I hvert fald må du hyppigt blive nødt 
til at finde dig i, at andre mennesker har andre meninger end du. . . 
og ulykken er da endelig ikke så stor.“ Man aner en antydning af 
ungdomsoprør.

Fenger er en yderst kritisk natur, præget af en for hans alder for
bavsende selvsikkerhed. Kommer han i diskussion om et emne, borer 
han utrætteligt og uden persons anseelse i det, og ethvert svar fra 
modparten mødes med et stadigt gentaget „hvorfor“, indtil han anser 
sagen for klaret. Han går meget op i deres medicinske oplevelser, og 
det er ikke mange af de lærere, de besøger, der helt og holdent finder 
nåde for hans unge, kritiske øjne.

Hornemanns disputatsproblemer optager ham voldsomt. Horne
mann havde tænkt sig at skrive om apopleksi, men mente, nervepa- 
thologien var for vanskelig, og havde så styrtet sig over et farmako
logisk emne, nemlig calomel. Dette undrer Fenger, der finder farma- 
kodynamikken så dårligt bearbejdet, og dens sætninger beroende på 
så løse grundpiller, at han ikke ved, hvilket emne han med mere 
frygt ville henvende sig til. Selv den bedste bog hviler på principper, 
der næppe finder deres hjemmel andre steder end i forfatterens og 
hans kolleger, teoretikernes, hjerner. Men sådanne teoriers tider er 
forbi, derfor bør man se hen til „vor tids tegn“ og ikke kaste sig i ar
mene på en beklagelsesværdig fortid, som famlede om i blinde mellem 
løse skyggebilleder. Dog vil han ikke fraråde emnet. Kunne han finde 
et sværere, ville han foreslå det, for Hornemann synes at have for 
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lidt tillid til sig selv. „Du lærer aldrig at svømme, før du falder i van
det, og du lærer aldrig at gå op ad Frederiksberg bakke, før du af en 
hændelse engang er klatret op ad Møens Klint. Du mangler tillid til 
dig selv, men sig mig dog, hvad i alverden berettiger dig til denne 
mistillid? er du måske kommet galt fra, hvad du har foretaget dig? 
Eller hører du nogen af dine venner sige, at du har svage evner og 
aldrig burde foretage dig noget vanskeligt? .. . sank engang ret for 
alvor alle dine kræfter sammen og kast dig med dristighed og tillid 
ind i det, som synes dig allersværest.“ Og så følger om arbejdet: 
„Fakta må vi have, ret mange, men klare, sammenhængende, uomstø
delige fakta. Der kræves en fuldstændig kulegravning, før man af de 
givne enkeltheder kan nå til at konstruere et omfattende hele. Således 
forstår jeg i det mindste vor tids stræben“.

Det er ord og synspunkter, som næsten ord til andet går igen i 
diskussionen med Buntzen i Hospitalstidende 23 år senere.

Da Hornemann engang har beklaget sig over pengemangel, giver 
Fenger ham det simple råd: „Der gives kun to måder at forbedre sine 
finanser, enten må du udvide dine indtægter, eller du må indskrænke 
dine udgifter“. Navnlig den sidste del af rådet fulgte Fenger selv 
troligt, da han blev finansminister, ja fulgte det i en sådan grad, at 
det, særlig i 1864, pådrog ham megen kritik. Og da Hornemann har 
skrevet, at han altid taber i spil, riposterer Fenger: „Så må du lægge 
dig efter to egenskaber, som du begge ikke har i nogen betydelig grad: 
1) at spille forsigtigt, og 2) at spille godt!“ De har nok fået sig et godt 
slag kort ind imellem.

At Hornemann har sat pris på Fengers råd fremgår af den tak, 
hvormed han indleder sin licentiatafhandling.

Af brevene fremgår, at de to rejsefæller var brændende interesse
ret i nyheder hjemmefra, fra familierne og den meget store kreds af 
venner og studiekammerater, om forløbet af forlovelser, af eksaminer 
og disputatser. Ofte sukker de over, at de ikke kan lade deres røst 
høre i Regenskirken, hvor disputatserne foregik, og hvor både kandi
dater og studenter deltog livligt i diskussionerne. Her foregik også 
promotionerne, og jo på en noget anden måde end nutildags.

Selv om det ligger lidt udenfor mit emne, kan det måske have in
teresse at høre, hvorledes det gik til, at anatomen og kirurgen S. A. V. 
Stein i 1834 blev promoveret. Ved disputatsen havde Fenger som 
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student opponeret. Først holdt tidens store mand, professor Ole Bang 
en lang tale, så overrakte han den nye doktor en bog, først åben, så 
lukket, som opfordring til at studere naturens uendelige bog, der altid 
står åben, også hvor alle andre er fast lukket. Derpå overraktes den 
purpurrøde doktorhat, frihedens symbol, ikke blot til at tænke, men til 
at meddele offentligt, hvad han havde tænkt, og således bidrage til 
videnskabens fremme. Derpå anbragtes ringen med Minervas hovede 
med guldhjelmen og egekransen, og endelig fik den nye doktor et 
kys som tegn på kollegernes lykønskning og som pant på den velvilje, 
hvormed den nye doktor optoges i kollegernes kreds.

Hvorledes klarede disse unge læger nu disse årelange studierejser? 
Kay ser var søn af en sadelmager, Fenger var søn af en præsteenke 
med 6 levende børn. Ingen af delene tyder vel på den store rigdom. 
Der fandtes jo forskellige fonds og stipendier, f. eks. Fonden ad usos 
publicos, der blev indstiftet af kong Frederik V 1765. Den bestod til 
1842. Sekretær i denne fond var fra 1832 Edvard Collin, hvis moder, 
gift med den gamle Jonas Collin, var født Hornemann og faster til 
Emil Hornemann. Kayser omtaler i brevene forskellige legatmulighe
der, f. eks. det Thott’ske stipendium, som de hjemmeværende kamme
rater bedes undersøge og virke for, men hvad der er kommet ud af 
det, kan ikke ses.

Fengers moder, præsteenken havde nok lidt midler ved arv og 
kunne måske spæde lidt til. Fengers farbror Christian, livkirurg hos 
kong Frederik VI og generaldirektør for kirurgien, var en holden 
mand. Han ejede den ejendom i St. Kongensgade, som kaldes „den 
Barnekowske“ (hans eneste datter var gift Barnekow), og han var en 
mand, der altid var parat til at hjælpe både unge og gamle. Endelig 
var Fengers 12 år ældre broder, Nicolaj, draget til Riga og var ble
vet en velhavende mand, men han døde året før Fenger tiltrådte 
rejsen. Hans enke rejste meget med sine to døtre i Europa, og det 
spores i brevene, at dette greb ind i Fengers planer, men også, at svi
gerinden var meget spendabel; dog levede de to venner meget spar
tansk til daglig.

De breve, jeg har givet nogle glimt fra, fylder i renskrift 80 ma
skinskrevne kvartsider, så her er det kun blevet til strejflys over en 
studierejse, der blev begyndt for 136 år siden.

56



De tre rejsefæller

Carl Emil Fenger (1814-84)
Medicinsk-historisk Museum

Emil Hornemann (1810-90)
Medicinsk-historisk Museum

Carl Kayser (1811-70)
Medicinsk-historisk Museum
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Kampen mellem distriktskirurg
Ernst Peter Weis og Mefistofeles
Et hidrag til koleraens historie

Af Torben Geill
Overlæge, dr. med.

For adskillige år siden erhvervede jeg i et københavnsk kunstanti
kvariat en radering, som viser en yngre mand, som iført klædedragt 
fra slutningen af det 18. århundrede og bevæbnet med en kæmpestor 
klystersprøjte, går til angreb på den gennem døråbningen indtræn
gende Mefistofeles. Værelset er udstyret med de for datidens læge
gerning karakteristiske atributer: cranier og skeletdele fra mennesker 
og dyr, foster i spritflaske, flere kæmpesprøjter, afføringsstol, samt 
bøger og dokumenter. Endvidere findes ophængt på væggene nogle 
billeder (portrætter) og flere piber, ligesom der i et hjørne af stuen 
står en stor globus. Man kan se, at et slagsmål er i gang: et bræn
dende lys er væltet, en stol er knust, og et uringlas og en natpotte 
ligger i skår. Værelset ser iøvrigt noget forsømt ud med iturevet 
rullegardin og spindelvæv under loftet. Ved et nærmere studium af 
raderingen finder man tillige nogle ord indgraveret, og som det sene
re skal ses, har disse værdi for en tydning af raderingens handlings
forløb. På en aflang seddel, formentlig en recept, læses tydeligt 
Coleram, og på afføringsstolens låg ordet Festinalen, ligesom en på 
gulvet stående skål bærer inskriptionen Vitrio. På den karton, hvorpå 
raderingen er monteret, er anført med blyantskrift „Radering ca. 
1830 af E. L. Høegh-Guldberg. Slagsmål mellem Mefistofeles og 
Dr. Weis sen. i Aarhus.“

Den omtalte radering hidrører fra overretssagfører Johannes Wer- 
er s samling af grafiske blade, der bortauktioneredes i 1935, og i ka
taloget er raderingen opført under den allerede nævnte betegnelse. 
Det skal oplyses, at Kobberstiksamlingen i København ejer to exem- 
plarer af denne radering, som er katalogiseret som „Faust og Mefisto
feles. Satanisk Blad.“ Det ene af disse tryk bæret kunstnerens signa
tur E. Guldberg og årstallet 1831.
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Radering, forestillende „Dr. Weis i kamp med Mefistofeles“. Satirisk blad af 
Emmerich Høegh-Guldberg. Århus, 1831. Exemplarer findes i Kobberstiksamlingen, 
København, i Den Gamle By, Århus og i privateje.

løvrigt er raderingen tidligere blevet omtalt, idet medicinalhistori
keren ]ohn William Schibbye Johnsson (1868-1929) i lægetidsskrif
tet „Dansk Klinik“, Årg. 1.1909 lod den gengive og stillede spørgs
målet, om hvad der mon kunne ligge til grund for dens fremstilling. 
Johnsson oplyste, at det ikke havde været ham muligt at skaffe op
lysninger trods forespørgsel til familien eller på sagkyndigt sted, men 
han havde erfaret, at der nogle år forinden på auktion var solgt et 
exemplar af raderingen, „på hvilken kunstneren havde tilføjet de 
repliker, som de kæmpende siger.“ „Dansk Klinik“, der iøvrigt kun 
udkom i halvandet år, meddeler intet om, at de ønskede oplysninger 
er fremkommet. Og heller ikke dr. Johnsson’s korrespondance, som 
nu findes deponeret i Det kongelige Bibliotek, rummer breve, der kan 
belyse spørgsmålet.
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Ungdomsportræt af Ernst Peter Weis. Akvarel, tilh. fru højesteretspræsident Eva 
Weis Bentzon.

En række forespørgsler, som jeg har rettet såvel til medlemmer af 
slægterne Høegh-Guldberg og Weis som til bibliotekerne i Århus, 
har givet negativt resultet med hensyn til raderingens legende, men 
senest har „Den gamle By“ i Århus kunnet oplyse, at den ejer et 
exemplar af nævnte radering, som har påtegningen „Faust og Mefi- 
stofeles, satirisk Blad efter Digt af Rektor Blache til Distriktslæge 
Weis. Høegh-Guldberg fc.“

Kunstneren er velkendt. Emmerich Lucian Høegh-Guldberg (1807- 
1881) var søn af oberst Julius H.-G. (1779-1861) og sønnesøn af 
den store statsmand, stiftamtmand Ove H.-G. (1731-1808). Emme
rich Høegh-Guldberg gik på Kunstakademiet i København, først som 
elev af maleren Christian August Lorentzen (1749-1828), senere af 
Christian David Gebauer (1777-1831), hvis tegneskole i Århus han 
senere blev leder af. Han var tillige adjunkt ved Århus Katedral
skole og underviste specielt i kaligrafi, men desforuden beklædte han 
stillingen som inspektør ved Århus Musæum. Han var en habil grafi-
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Silhuetklip af familien Weis, ca. 1815. Tilh. fru højesteretspræsident Eva Weis 
Bentzon.

ker og er kendt for sine fine raderinger af dyremotiver. Han var gift 
med Gebauer’s datter.

Raderingens hovedperson er kirurgen Ernst Peter Weis (1776- 
1845). Han var født i Itzehoe, som søn af gæstgiver ] Ur gen W. Han 
kom først i lære hos amtskirurg Joakim Jakob Christopher Ohlhaver 
(1766-1788) i Itzehoe, blev derefter eskadronskirurg sammesteds, 
senere kompagnikirurg i København og tog her kirurgisk eksamen i 
1803. Den Weis’ske slægt er i besiddelse af notater, ifølge hvilke Weis 
for en tid virkede som amanuensis hos hofkirurg Frederik Christian 
Winsløw (1752-1811). Da Weis en dag blev spurgt: „Hvad fejler 
Kongen?“, svarede han ligeud: „Han er gal.“ Denne uforsigtighed 
kom til at koste Weis stillingen som amanuensis. I 1805 udnævntes 
han til distriktskirurg i Århus, samt til læge ved Hospitalet.

Ernst Peter Weis ægtede i 1806 Marie Christine Bolette Marcussen 
(1786-1821), der fødte ham fem sønner, hvoraf den ene døde som 
to-årig. De øvrige var Ernst Marcus W. (1807-1873), senere over-
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retsassessor i København, Carl Mettus W. (1809-1872), senere de
partementschef i København, Hans Christian W. (1811-1882), se
nere stiftsfysikus i Århus og Andreas Severin W. (1815-1889), se
nere cand. polyt. og mølleejer i Århus. Sønnerne var ligesom fade
ren meget musikalske, og de dannede en fremragende strygekvartet. 
I et brev fra digteren Christian Winther (1796-1876) i 1872, sendt 
til maleren Carl Christian Constantin Hansen (1804-1880), fortælles 
følgende anekdote om Weis senior. Ved sit giftemåls indgåelse skal 
han have udtalt, at „han vilde have en kvartet.“ Winther anfører, at 
han et par gange har hørt den nævnte kvartet spille, og han aldrig 
før eller senere har hørt noget så fuldendt, „det var som strømmet 
fra een Sjæl og udført med een Haand.“ Carl Mettus spillede 1. vio
lin, Hans Christian 2. violin, Andreas bratsch og Emst Marcus vio
loncel.

Anekdoten om kvartetten er morsom nok, men den er vel først 
dukket op, da kvartetten allerede var en realitet. løvrigt var distrikts
kirurg Weis en stor spøgefugl, der gav anledning til talrige muntre 
historier.

Da Ernst Peter Weis i 1805 kom til Århus som distriktskirurg og 
læge ved Hospitalet, blev han sammen med sin 20 år yngre broder
søn, den senere kirurg Friederich Christian Weis (1796-1876) en ho
vedperson i byens kulturelle og selskabelige liv. Torkild Baumgarten 
(1872-1942) har givet en fortrinlig fremstilling af „Det forenede 
dramatiske Selskab“ i Århus. Omkring de to Weis’er samledes efter
hånden en række talentfulde mænd, der „dyrkede musikken som en 
guddom“. Blandt disse var kaptajn i Det borgerlige Jægerkorps Peder 
Albrecht (1769-1851), adjunkt ved Katedralskolen Hans Henrik 
Blache (1787-1871), bladudgiver og redaktør Adolph Frederick Elm- 
quist (1788-1868), lægen Hans Sørensen Due Francke (1778-1830) 
samt kantor Chresten Hiemann Rosenkilde (1786-1861), den senere 
så berømte skuespiller ved Det kongelige Theater i København. Weis 
selv spillede på violoncel, men kunde også betjene paukerne. Stiftamt
mand Høegh-Guldberg og hans familie deltog meget ivrigt i det dra
matiske selskabs virksomhed og amtmandens datter baronesse Juliane 
Marie Güldenerone (1770-1856) fungerede i en periode som direktrice 
for selskabet. Weis virkede som direktør i årene 1807 og 1810.

I 1814 sammensluttedes „Det dramatiske Selskab“ med „Kronprin
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sens Klub“ under navnet „Polyhymnia“, og to år senere åbnede det 
nye selskab en teatersal. I de første år var der en meget udstrakt ak
tivitet i form af dilettantkomedier og tableauer, i hvilke byens unge 
bourgoisipiger og garnisonens officerer medvirkede, men forestillin
gerne blev imidlertid senerehen udsat for alvorlig kritik, især af mo
ralsk karakter, og omkring 1825 blev dilettantkomedierne i det væ
sentlige afløst af de omrejsende selskabers faglige kunnen. „Poly
hymnia“ fortatte herefter som en i hovedsagen selskabelig klub med 
kortspil, baller og banketter. Dog opførtes periodevis dilettantkomedi
er i mindre omfang, således i året 1835-36, da digteren Frederik Palu- 
dan-Muller (1809-1876) opholdt sig hos faderen i bispegården. Di
striktskirurg Weis’ betydning først for „Det forenede dramatiske Sel
skab“ og senere for „Polyhymnia“ kom til udtryk ved, at han i 1843 
udnævntes til æresmedlem af sidstnævnte.

Det Weis’ske hjem i Mejlgade var et yderst gæstfrit sted og ikke 
alene for musikkens elskere, men også for dyrkere af digtning og 
skuespilkunst. Blandt de nærmeste venner må nævnes Rosenkilde, der 
allerede under sin ansættelse som kantor ved domkirken blev optaget 
i familie- og vennekredsen, og Rosenkilde boede hos Weis, når han 
siden hen besøgte Århus. Der er næppe tvivl om, at Weis har følt sig 
stærkt knyttet til Rosenkilde, der foruden at kunne spille og synge vi
ste sig munter, vittig og slagfærdig. Også Rosenkilde’s datter, kon
gelig skuespillerinde Julie Sødring (1823-1894) har været gæst i det 
Weis’ske hjem og fortæller herom i sine erindringer. Andre med 
stærk tilknytning til hjemmet var den musikalske pastor Jacob Steen- 
berg (1783-1875) i Viby, købmand Peter Christian Raae (1790-1849) 
og adjunkt, senere overlærer og rektor Hans Henrik Blache. Sidst
nævnte var en meget værdsat lejlighedsdigter, der skrev kantater ved 
skolens fester, de kirkelige højtider og kongelige besøg. Men nok så 
kendte er dog hans mange muntre viser, skrevet til sammenkomsterne 
i „Polyhymna“ og til middagsselskaberne i en række kendte borgeres 
hjem. Venskabsforholdet mellem Weis og Blache uddybedes med 
årene, hvilket tydeligt fremgår af de viser, som Blache har skrevet til 
Weis’ fødselsdags- og nytårsgilder. Medens de tidligste viser til Weis 
er prægede af en vis ærbødighed, antager de senere viser en mere 
drilagtig og respektløs karakter, hvilket uden tvivl er udtryk for et 
gammelt og inderligt venskab. Weis var en ivrig sejlsportsmand, og 
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i en vise omtales hans sejlture til Djursland i den periode, da han 
bejlede til sin tilkommende hustru. En senere vise fra 1819 giver en 
dramatisk skildring af en planlagt sejltur til Kiel, endende med et 
haveri, idet masten brækkede i det stormfulde vejr, hvorfor Weis 
nødsagedes til at sætte sejlbåden på grund på et næs syd for Århus. 
Han opkaldte en af sine både efter de fire sønner, idet den døbtes 
med det plattyske navn „De veer Jungs“. Et godt exempel på Blache’s 
drillerier har man i visen om „De tre Sæder“, skrevet i 1825.

De 3 Sæder
Et ganske net lille Digt helliget Hr. Doctor Weis boende paa Mid
delgade i det guule forskruede Huus.

Hr. Doctoren haver i Aarhuus tre Sæder
Og gid han paa hvert nyde 1000^ Glæder!

Det første ham skjænker hans Sopha saa blød.
Der nyde han Middagens Slummer saa sød!
Der skue han rolig i Røgskye af Knaster
Paa Jorderigs Daarskab og Synder og Laster!
Der Kaffen han søbe, Aviserne læse
Med Fred udi Hjertet, med Briller paa Næse!

Det andet man skuer i Doctorens Port, 
Af Dyrenes Huder det konstig er gjort. 
Derpaa gjennem Gaden han stoltelig troner. 
Det bære ham uskadt til Mænd og til Koner! 
Gid Himlen ledsage det Sæde med Held, 
At derfra han kjækt maae slaae Døden ihjel!

Det tredie Sæde har lavere Rang,
Deri er en Aabning, som ikke er trang.
Derpaa han ei sover, ei drikker, ei læser;
Dets Clima er kjøligt, især naar det blæser.
Gid der han maae Bugens Velsignelse faae! 
(Beneficium ventris fortolker jeg saa).
Gid dog ei Velsignelsen gange for vidt, 
For meget er ligesaa galt som for lidt.
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Gid altsaa paa hvert af de omtalte Sæder 
Han nyde i næste Aar 1000^?^ Glæder! 
Og ofte, især naar paa Sidste han troner, 
Han frydes ved Bassens de dybeste Toner.

Størsteparten af Blache’s viser til Weis er skrevne til dennes fød
selsdage d. 25. Februar. De skildrer vennekredsens hyggelige sam
menkomster i det Weis’ske hjem, hvor der synes at have været rige
ligt af god mad og liflig vin. Weis har givetvis været ikke blot en 
stor ynder men også en stor kender af vin. En auktionsannonce i 
Aarhus Stifts-Tidende kort efter hans død omtaler, at der vil blive 
bortsolgt „paa Flasker aftappede røde Vine og engelsk Porter, samt 
circa 1000 tomme Bouteiller.“ Forklaringen på de mange tomme fla
sker kan man finde i to breve (arkiveret i Det kongelige Bibliotek), 
sendt til sønnen Ernst W. og til assessor i Finansdepartementet Ed
vard Collin (1808-1886). Det sidstnævnte brev er dateret d. 26. Mai 
1844. Det fremgår af korrespondancen, at Weis senior har tilbudt at 
skaffe Collin et kvantum vin, og i dette øjemed vil importere et okse
hoved deraf og lade vinen aftappe på flasker for derpå at afskibe den 
til København. Weis udtaler sig med stor sagkundskab om de af ham 
selv tidligere importerede varer og anbefaler at lagre den nye vin 
i indtil 7-9 år, idet dette vil forbedre dens kvalitet.

Som menneske betegnedes Weis som en livlig ånd, der besad stort 
vid, samt en levende kunstsans, dog især med hensyn til musik. Det 
anføres, at han fik mange morsomme indfald, oftest af helt uimod
ståelig art, og der fortaltes talrige anekdoter om ham. Desværre er 
der praktisk taget intet bevaret herom udover historien om den stry
gekvartet, som han ønskede sig ved sit ægteskabs indgåelse, samt de 
små muntre episoder, der danner grundlaget for nogle af Blache» 
fødselsdags- og nytårsviser. Med årene blev Weis mere og mere få
mælt og indadvendt, hvilket hustruens tidlige død i 1821 vel nok har 
bidraget en del til. Da biskop Jens Paludan-Muller (1771-1845) i 
1844 tog Weis til læge i stedet for stiftsfysikus Vilhelm Willemoes 
(1778-1860), der havde taget sin afsked og forladt byen, skrev han 
til sin søn historikeren Caspar Paludan-Muller (1805-1882) „Weis er 
en laconisk Mand, en ren Antipode til Willemoes.“ Man har betegnet
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Weis som en original, i al fald i hans seneste leveår, og Emanuel Sejr 
(f. 1891) fortæller, at Weis benyttede tiltaleformerne „han“ og „hun“ 
til folk. Højst sandsynligt har Weis’s adfærd i de sidste år i nogen 
grad været præget af hans sygdom. I 1842 pådrog han sig en „farlig 
lungeinflammation“, efter hvilken han kun langsomt rettede sig. 8 
dage førend sin død d. 17. februar 1845 ramtes han af et nyt anfald 
af den tidligere sygdom. Det kan naturligvis have drejet sig om 
bronchopneumonier, men mere sandsynligt er det dog, at Weis har 
haft gentagne tilfælde af koronartrombose.

Ernst Peter Weis som læge
I året 1831 var man i Danmark stærkt opskræmt over koleraen, som 
nærmede sig rigets grænser. Medicinalhistorikeren Julius Petersen 
(1840-1912) har i 1892 udsendt en fortrinlig bog „Koleraepidemi
erne med særligt Hensyn til Danmark.“ Det anføres her, at man i Eu
ropa gennem tiderne, jfr. Hippokrates, Celsus, Aretaios, Sydenham 
o.a., har haft en koleralignende sygdom, Cholera nostras, som var af 
langt mere godartet karakter og derfor næppe har drejet sig om den 
ægte kolera, cholera asiatica. Tyske epidemiologer har da også beteg
net den europæiske sygdom som „Weisse Ruhr.“

Om den asiatiske koleras epidemiologiske vandringer er der iøvrigt 
redegjort af Edvard Gotfredsen (1899-1964) i „Medicinens Historie“, 
1950. Sygdommen skal oprindeligt have haft sit hjemsted i Hindu- 
stan. I 1817 udbrød den første store pandemi, og i løbet af de næste 
fem år bredte den sig til hele For- og Bagindien, de indonesiske øer, 
Kina, Persien og Arabien. I august 1829 viste sygdommen sig i Oren- 
burg ved den russiske grænse, og i september 1830 ramtes Moskva, 
hvor 3,4 °/o af befolkningen blev angrebet med en mortalitet på 
næsten 55 %. Herefter bredte koleraen sig hurtigt til St. Peters
borg, Preussen og Østrig, og i oktober 1831 nåede den helt frem til 
Hamborg.

Koleraens hurtige vandring mod vest fremkaldte selvsagt betydelig 
ængstelse i Sverige og Danmark og da især i førstnævnte land. Det 
svenske Kommercekollegium var misfornøjet over, at Danmark ikke 
besad nogen station til observationskarantæne for fremmede skibe. 
Man havde ganske vist tidligere rådet over en sådan karantænestation
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Silhuetklip af dr. Ernst Peter Weis, holdende 
et cranium i hånden. Tilh. fru højesteretspræsident 
Eva Weis Bentzon.

i Christianssand, men den var gået tabt for Danmark ved adskillel
sen fra Norge i 1814. I Danmark mente man dog forøvrigt, at man 
havde truffet tilstrækkelige forholdsregler gennem Karantæneloven 
af 1805, ifølge hvilken observationspladsen for de mistænkte skibe 
var henlagt til visse af landets havne. Imidlertid øvede Sverige en 
stedse voksende pression mod Danmark, især efter at koleraen var 
nået helt frem til St. Petersborg og Kronstadt, og i 1832 måtte Dan
mark derfor gå med til at indrette en særlig karantænestation på øen 
Kyholm ved Samsø. Umiddelbart senere oprettedes der også en til
svarende karantænestation på Christiansø, specielt med henblik på de 
østfra kommende skibe.

Imidlertid var man i Danmark på ingen måde passiv overfor den 
truende kolerasmitte. Ved et kongeligt reskript af 24. maj 1831 blev 
det befalet Kammerkollegiet og Sundhedskollegiet at nedsætte en 
kongelig kommission med konferensråd Anders Sandøe Ørsted (1778- 
1860) som præses og med seks øvrige medlemmer, deriblandt de to 
professorer i det medicinske fakultet og medlemmer af Sundhedskol
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legiet Johan Sylvester Saxtorph (1772-1840) og Oluf Lundt Bang 
(1788-1877), samt Københavns stadsfysikus professor Andreas Lund 
(1772-1832). Denne kommission udarbejdede d. 19. juni 1831 en 
omfattende forordning på dansk og tysk til brug i kongeriget og her
tugdømmerne. Allerede d. 11. juni samme år havde samtlige amt- 
mænd fået tilstillet det danske circulære med en række instrukser, 
derunder oprettelsen af lokale sundhedskommissioner i alle søkøb- 
stæder. En læge skulde være fast medlem af kommissionen og have til 
opgave at føre tilsyn med alt sundhedsvæsnet vedrørende.

I Århus kom sundhedskommissionen til at bestå af 6 medlemmer, 
nemlig borgmesteren, justitsråd Hans Astrup Fleischer (1785-1847), 
rådmanden, kancelliråd Jacob Engelsted (1786-1854), stiftsfysikus, 
justitsråd, dr. med. Frederik Vilhelm Willemoes (1778-1860), med
lem af borgerrepræsentationen oberst Julius Høegh-Guldberg (1779- 
1861), købmand Christian Albert Biinger (1798-1884) og skibsmæg
ler Andreas Thomsen (1787-1864). Foruden kommissionen beskik
kedes der to assistenter i hver rode, ialt 6 håndværksmestre, til at 
påse udførelsen af de trufne foranstaltninger. Om noget egentligt 
sundhedspoliti synes der ikke at have været tale. Det bestemtes end
videre, at i tilfælde af en koleraepidemi i Århus skulde „Jægergår- 
den“, der en overgang tjente som amtmandsbolig, indrettes til lazaret. 
Bygningen existerer ikke mere, idet den i 1910 blev nedrevet.

Sundhedskollegiet i København bestemte yderligere at udsende to 
yngre læger til at følge epidemiens fremtrængen i Preussen og Østrig 
for gennem ugentlige rapporter at informere regeringen herhjemme. 
De udvalgte var reservemedicus ved Frederiks hospital Samuel Ja
cob Ballin (1802-1866) og bataillionskirurg Ludvig Georg Vilhelm 
Thune (1803-1869), som afrejste d. 25. juni 1831. Yderligere udfol
dedes der fra privat lægelig side et initiativ, idet tre yngre læger i 
København Isaac Pierre Larpent (1798-1838), Frederik Vilhelm 
Mansa (1794-1879) og Seligmann Meyer Trier (1800-1863) fra juli 
1831 udsendte et ugeskrift betitlet „Samlinger til Kundskab om Ko
lera“, hvilket skulde rumme erfaringer og slutninger især fra udlan
det.

Koleraens fremtrængen til hertugdømmernes sydlige grænse frem
kaldte selvsagt stor bekymring i kongeriget. Man havde allerede i ud
landet, f.eks. Preussen og Østrig, forgæves forsøgt at hindre epide- 
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miens udbredelse ved at oprette militære grænsespærringer, nogle 
steder endog ved hjælp af to soldaterkæder. I Danmark udsendtes d. 
24.august 1831 et reskript, ifølge hvilket der gaves ordre til at opstille 
en militær kordon langs den holstensk-lauenborgske grænse. Da kole
raen imidlertid i oktober samme år nåede Hamborg, bestemte man sig 
til at opstille endnu en militær kordon mellem Otmarschen, Pinne- 
berg og Niendorf, samt ved Lybæk. Hele troppestyrken angives at 
have andraget ca. 6000 mand.
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Den militære afspærring viste sig imidlertid ikke tilstrækkeligt 
effektiv, idet der i Holsten hurtigt opdukkede nogle koleratilfælde 
bag de militære kæder. Afspærringen blev derfor atter opgivet, og i 
en rapport, som Thune hjemsendte i slutningen af oktober 1831, hed 
det „mon ikke de betydelige Omkostninger, der medgaa til Spærrin
gen i en Stad, hensigtsmæssigere kunde anvendes til i Tide at for
bedre den almindelige Sundhedstilstand?“ løvrigt optrådte epidemien 
i 1832 moderat både i Hamborg og i Holsten, hvorfra den ikke bredte 
sig videre nordpå, således at kongeriget i denne omgang gik helt fri. 
De strenge karantænebestemmelser blev derfor mildnede. Ganske vist 
viste der sig tre koleratilfælde på en dansk brig, der havde ligget for 
anker på Kastrup rhed, hvorfra den afsejlede mod Riga. Derimod op
trådte koleraen i Norge i 1832 og i Sverige i 1834, og i 1846 kom 
det atter til udbrud af en pandemi, der bredte sig til næsten alle 
Europas lande, og da gik heller ikke Danmark fri. I november 1848 
blev en 60-årig sømand i Dragør syg af kolera og smittede to kvin
der, der begge døde, men foreløbigt opstod der ingen epidemi. I au
gust 1850 viste koleraen sig imidlertid i Bandholm, og i oktober sam
me år konstateredes der nogle tilfælde i Korsør, Ålborg og på Born
holm. Det var dog først i 1853, at sygdommen på katastrofal vis ram
te hele Danmark. 1 de fire måneder, den huserede i København, 
blev 5,6 % af befolkningen angrebet, og mortaliteten androg næ
sten 66 °/o. Den københavnske epidemi er som bekendt skildret af 
forfatteren Vilhelm Bergsøe (1835-1911) i bøgerne „Fra Piazza del 
Popolo“ i 1867 og i „Krigen og Koleraen“ i 1900. Om koleraen i År
hus har amtslæge Johannes Lunddahl (1859-1943) redegjort i 1940.

Dr. Weis var stærkt engageret i de dengang forekommende epide
miske sygdomme. I årene 1826-1833 indsendte han en årlig beret
ning til Sundhedskollegiet angående de for offentlig regning behand
lede epidemiske sygdomme. Det drejede sig her om de sygdomstil
fælde, der optrådte i Århus omegnssogne. Diagnosen koldfeber var 
almindelig, men det synes dog at være tyfus, der især grasserede i 
disse år. Medens Weis i 1828 kun behandlede 19 tilfælde af den 
sidstnævnte sygdom, steg antallet i 1829 til 115 og i 1830 til 114, 
hvorefter epidemien atter aftog, således at der i 1831 kun viste sig 14 
nye tilfælde. I 1832 og 1833 indtraf der en ny opblussen med hen
holdsvis 46 og 101 tilfælde. Disse indberetninger synes at være fore
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gået direkte til Sundhedskollegiet, i hvis protokoller de er registreret 
under rubrikken „Indberetning fra Aarhus Chirurgiat“. løvrigt giver 
de årlige indberetninger fra stiftsfysikus Willemoes en god oversigt 
over sundhedstilstanden i Århus stift. Heraf fremgår det, at tre per
soner i Århus i året 1830 blev angrebet af „en temmelig heftig cho- 
lera“. I indberetningen for 1831 anfører Willemoes, at der i juli og 
august måneder grasserede en stor epidemi af „cholera europea“. Syg
dommen ramte især børn, men dog også mange voksne, og kun meget 
få huse i byen blev forskånet. Symptomerne var voldsomme mave- 
tarmkoliker med diarréer, og denne periode varede 12-20 timer. 
Endvidere optrådte der lipothymi og stærke læggekramper. Også 
Weis taler i sin redegørelse til Willemoes om „cholera europea“ og 
han bemærker, at der ikke indtraf dødsfald. Yderligere anfører Weis, 
at sygdommen i de fleste tilfælde var forårsaget „ved for megen Ny
delse af sværtfordøjelige Fødemidler“. I september 1831 var epide
mien overstået, og der iagttoges nu kun enkelte tilfælde. I Willemoes 
indberetning for 1832 angives det, at „cholera spuria og gastrisk feber 
forekom“, men at forløbet næsten altid var heldigt. Man kan af det 
foreliggende slutte, at tilfælde af ægte kolera (cholera asiatica) ikke 
er optrådt i Århus i årene 1830, 1831 og 1832, men at det har drejet 
sig om en stor epidemi af kolerine med højdepunktet i 1831. Uden 
tvivl har denne epidemi i forbindelse med meddelelserne om den ægte 
kolera’s fremtrængen fra syd virket stærkt skræmmende på byens 
befolkning. Og Århus’ stilling som søkøbstad gjorde selvsagt ikke 
ængstelsen mindre. Omkring d. 1. juli 1831 ankom der fem århusian
ske skibe, lastede med rug, hjem fra koleraramte steder (Riga og Li- 
bau), og de blev derfor lagt under observationskarantæne på Århus’ 
rhed. At stemningen i byen må have været opskræmt fremgår af, at 
mandskabet fra et skib, der også lå i havnen, blev nægtet landgang af 
karantænekommissionen. Først da det viste sig, at den nævnte kom
mission ikke var blevet tjenstligt underrettet om, at det pågældende 
fartøj nu fungerede som karantænekrydser, fik mandskabet den ef
tertragtede tilladelse til at gå i land. I begyndelsen af oktober 1831, 
da koleraen nåede frem til Hamborg, var alle breve og aviser, an
kommende fra nævnte by, „gennemstukne og rygede“. Dette var en 
procedure, som man både tidligere og senere har anvendt på kolera
smittede steder for at hindre sygdommens udbredning, men nytten af 
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de nævnte forholdsregler må dog betragtes med den allerstørste skep
sis.

Der lyder kun lovord om Weis’ virke som læge. Han var særdeles 
grundig ved sine undersøgelser, og det angives, at han var en god 
diagnostiker. Og han var yderst pligtopfyldende og skyede intet be
svær for at aflægge hyppige lægebesøg selv i den strengeste vinter og 
det til trods for, at adskillige af hans patienter boede i omegnssog
nene. Weis udviste tilbageholdenhed med at ordinere medicin, men 
bestræbte sig mere på at give patienterne forskrifter med hensyn til 
diæt og levevis. Han besad udpræget psykologisk sans og forstod at 
vinde sine patienters tillid og venskab, og det angives, at han havde 
særlige evner til at forstå og behandle børn og deres sygdomme. Der 
foreligger flere vidnesbyrd om, at befolkningen i høj grad værdsatte 
hans lægelige kunnen og fine menneskelige egenskaber. I Århus 
Stiftstidende fra d. 18. maj 1838 findes et indlæg fra en mand, der på 
helt rørende måde takker Weis, fordi han har reddet hans søns liv. 
Indsenderen slutter med at skrive: „i alle disse 4 Maaneder er ikke 
een af de mange Patienter døde. Sygdommen var meget haard og 
farlig.“

Om dr. Weis’ virksomhed som hospitalslæge besidder man meget få 
oplysninger. Dr. med. Andreas Frederik Bremer (1810-1857) foretog 
i 1837-38 en rundrejse i Danmark for at undersøge sygehusforhol
dene udenfor København med henblik på en kommissionsbetænkning, 
der blev afgivet i 1840. Århus’ lægedistrikt var blevet oprettet i 1777 
og omfattede foruden Århus by tillige Hasle, Ning, Vester Lisberg, 
Sabroe og Fremlev herreder. Det angives, at Århus Hospital var ind
rettet i det tidligere Sortebrødrekloster. Det var i hovedsagen et fat
tighus og et alderdomshjem for ialt 36 personer, hvoraf de fleste mod
tog understøttelse, medens nogle dog betalte for opholdet. I en byg
ning, der også havde tilhørt klostret, fandtes der på det pågældende 
tidspunkt to sygestuer for beboerne i fattighuset og andre af fattig
væsnets syge. Bremer oplyser, at der i 1836 var blevet behandlet 433 
patienter, altså et ret betydeligt antal. Dr. Weis afløste i 1805 kolle
gaen distriktskirurg Vilhelm Andreas Schåffer (1774-1804). Hans 
årlige honorar androg 150 rigsdaler.

Byens og distriktets sygehus oprettedes efter et reskript fra 1790 på 
initiativ af stiftamtmand Ove Høegh-Guldberg, idet kommunen til 
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billig pris erhvervede et dertil egnet hus i Rosengade nr. 11. Syge
huset skulde modtage „fattige og med smitsomme syge befængte“, 
dels fra Århus by, der skulde disponere over V4 af sengene, dels fra 
de ovenomtalte herreder, hvilke skulde belægge resten af sengene. 
I tidsskriftet „Penia“ fra 1806 omtales sygehuset som „helt godt“, 
medens samme tidsskrift i 1821 publicerer en artikel af kammerjun
ker Ole Jørgen Rawert (1786-1851), der i 1819 foretog en rund
rejse i Danmark for at studere sygehusforholdene. Det hedder her 
om sygehuset i Århus „Amtet har et Sygehus, en gammel forfalden 2- 
Etages Bygning med to Kamre for Syge. Det udmærker sig ved sin 
Siethed. En Gang om Maaneden kommer der rent paa Sengene. 24 
Skilling betales dagligen for en Syg. Ogsaa fra Byen indlægges der 
Syge.“ Muligvis har Rawert’s kritik båret frugter, thi i Århus Stifts
tidende fra 28. august 1821 fremkommer der en bekendtgørelse, 
i hvilken byens magistrat indkalder til licitation „over Istandsættelse 
af Amtssygehuset her i Byen.“ I 1829 blev sygehuset overflyttet til 
en bygning i Vestergade nr. 51. I sin indberetning omtaler Bremer 
dette sygehus nærmere. „Det er en toetages Bindingsværksgaard, der 
vel kunde trænge til udvendig Reparation, men indvendigt har meget 
hensigtsmæssigt indrettede høje, luftige Værelser med gode Senge
steder og et velforsynet Inventariekammer. I Gaarden er der et 
grundmuret Lighus, et Vadskehus med Badekar, samt et bindings
værks locum. Sygehuset kan i det høieste rumme 28 Senge; efter Gen
nemsnitsantallet af de sidste 10 Aar behandledes her aarligen 52 
Syge.“ Borgmesteren, stiftsfysikus og amtsforvalteren udgjorde syge
husets ledelse.

Vi ved med sikkerhed, at Weis var fast læge ved Hospitalet i det 
tidligere Sortebrødrekloster. Landsarkivet i Viborg besidder proto
koller, rekvisitioner og recepter, der fortæller om hans virke i den 
nævnte institution.

Tilsvarende arkivsager findes derimod ikke fra By- og amtssyge
huset i Rosengade og senere Vestergade. Men vi ved dog en hel del 
om sygehusforholdene i Danmark og specielt i Århus stift, ikke mindst 
gennem en instruktiv afhandling af kredslæge, kontorchef i Sund
hedsstyrelsen Vilhelm Nielsen (1874-1955): „De veneriske
Sygdommes Bekæmpelse i Danmark gennem Tiderne.“ Allerede i 
1777 oprettedes der distriktskirurgicater i Århus stift. Grunden var 
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således her lagt for en embedslægeordning. Den første distriktskirurg 
i Århus var Johan Caspar Weisse (1742-1799), der virkede i nævnte 
embede fra 1777 til sin død. I 1778 tog han iøvrigt medicinsk eks
amen. Hans efterfølger var Vilhelm Andreas Schäffer (1774-1804), 
og herefter besattes embedet med Ernst Peter Weis, der tiltrådte 
d. 1. marts 1805.

V. A. Nielsen gør opmærksom på, at det påhvilede distriktskirurgen 
som en embedspligt at behandle de veneriske syge og ligeså de fattige 
syge. Det var derfor en selvfølgelighed, at han også var sygehusets 
læge, en ordning, der bevaredes mange steder langt op i det 19. år
hundrede, nogle steder endog endnu længere. I 1788 indberettede 
stiftsbefalingsmanden (stift-amtmanden) i Århus, at de veneriske syg
domme var udbredt i stiftet, og at dette i væsentlig grad måtte til
skrives, at de syge søgte kvaksalvere i stedet for læger. Ifølge en kon
gelig anordning fra 14. marts samme år bestemtes det, at almuens folk 
med veneriske sygdomme, hvad enten de var formuende eller fattige, 
skulde have gratis behandling hos de ansatte kirurger, der fik 2 Rdl. 
pr. patient. Uformuende skulde tillige have gratis forplejning i syg
domsperioden. Udfra disse bestemmelser fik uformuende syge gratis 
ophold på sygehuset, men det viste sig svært at kontrollere, om ufor
muenhedskriterierne altid var til stede. Stiftamtmanden i Århus Carl 
Gustav Rosenørn (1784-1858) stillede derfor i 1829 forslag om, at 
alle personer, der ved offentlig foranstaltning indlagdes på sygehus, 
skulde behandles og plejes gratis uden hensyntagen til deres økonomi
ske forhold. Dette først for landområderne gældende princip udvide
des ved en anordning af 1831 til også at gælde for købstæderne.

Man gætter næppe fejl, når man tilskriver Weis initiativet til den
ne både mere humane og mere praktiske ordnings gennemførelse. 
Sundhedskollegiets protokoller vidner iøvrigt om Weis’s tilknytning 
til sygehuset. Et notat fra 1829 nævner, at Weis skal have udbetalt 
honorar for de i 1828 „paa offentlig Bekostning paa Sygestuen ind
lagte Subjekter og 29 andre Syge.“ Med „Subjekter“ menes der anta
geligt de veneriske patienter.

Medicinalhistorikeren, dermatologen Erich Vosbein (f. 1906) har i 
1959 givet en skildring af lægeforholdene i Århus omkring 1800. 
Antallet af læger i byen og omegnssognene var kun 7, og praktisk 
taget alle fungerede som en slags embedslæger, idet det offentlige af-
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Tegning af Ernst Peter Weis, udført af sønnen Hans Christian W. Det Kgl. 
Bibliotek, København.

lønnede dem for en stor del af deres lægegerning. Dette gjaldt ikke 
mindst stiftsfysikus og distriktskirurgen (senere hen ofte benævnt 
distriktslægen), som udover deres beskedne embedsindtægt måtte leve 
af privat praksis. Hertil kom nogle militærlæger, som også i udstrakt 
grad virkede som privat praktiserende læger.

Alt i alt får man et tydeligt indtryk af distriktskirurg Weis’ om
fattende lægearbejde i Århus og omegnskommuner. Han synes at 
have været den mest beskæftigede læge i Århus på daværende tids
punkt. Foruden tilknytningen til både Hospitalet og By- og Amts
sygehuset, samt varetagelsen af de af det offentlige honorerede besøg 
i by og opland (epidemiske syge, veneriske syge og ubemidlede syge), 
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har han tillige haft privat praksis. Af beretninger, som af stiftsfysikus 
Willemoes og distrikskirurg Weis blev indsendt til Sundhedskollegiet, 
fremgår det klart, hvor omfattende sidstnævntes lægevirksomhed har 
været. Således blev der i året 1830 foretaget ialt 865 vaccinationer 
mod kopper i selve Århus amt, og heraf udførte Weis de 500.

Vender man nu tilbage til E. Høegh-Guldberg’s radering af dr. Weis 
i kamp med Mefistofeles, må det for det første beklages, at det, trods 
ihærdige undersøgelser og forespørgelser, har været umuligt at op
spore den af Blache’s viser, der danner grundlag for kunstnerens 
værk. Men man har jo lov til at gætte sig til legenden. Det er sand
synligt, at visen er skrevet til Weis’ fødselsdagsgilde d. 25. februar 
1832 eller måske snarere til nytårsgildet et par måneder forinden. 
Raderingen synes at skildre den truende kolerafare, set på baggrund 
af den gennem sommeren grasserende epidemi af kolerine. De tid
ligere omtalte i raderingen indgraverede ord underbygger denne 
formodning. Coleram, der burde være stavet med et H, er i akku
sativform og afslutter recepten med præparater mod (contra) cho- 
lera. I ordet Vitrio mangler et L grundet på glassets runding. Sund
hedskollegiet havde d. 11. juni 1831 udsendt en „Anviisning til 
Forebyggelse af Smitte ved indtræffende Cholera-Epidemie“, og den 
blev publiceret i Århus Stiftstidende d. 14. juli 1831. Man anbefa
lede „Rygning med Salpetersyre eller Chlordampe.“ Fremstillingen af 
salpetersyre (d.v.s. salpetersyrling) foregik ved at man til „1 Lod fint 
pulveriseret Salpeter hældte lidt efter lidt 1 Lod Vitriol-Olie“ og af 
chlordamp ved at man til „9 Dele Køkkensalt og 8 Dele pulveriseret 
Brunsten tilsatte 16-18 Dele Vitriol-Olie.“ Vitriol-olie var den tids 
betegnelse for rå, koncentreret svovlsyre. Når kunstneren har for
synet Weis med en kæmpemæssig klystersprøjte, medens yderligere 
to sprøjter er stillet ned i afføringsstolen, må det være en hentydning 
til Blache’s gentagne drillerier i sine viser vedrørende Weis’ forkær
lighed for „at sætte klystér“. Af visen „De tre Sæder“ fremgår det 
iøvrigt tydeligt, at Weis selv med stor iver dyrkede defækationens 
velsignelser. Ordet „Festinalen' på afføringsstolens låg refererer 
sikkert til kejser Augustus slogan „Festina lente“ = Skynd Dig 
langsomt. Men taget som helhed må raderingens hovedtema være 
Weis’ bekæmpelse af den fremtrængende kolera, symboliseret med
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Relief af Ernst Peter Weis, udført af sønnen Carl Mettus W. til gravstenen på 
Kirkegården i Århus. Kopier findes i Den Gamle By, Århus og i privateje.

Mefisto-skikkelsen. At Blache og E. Høegh-Guldberg fandt sammen 
som henholdsvis digter og grafiker, er ikke så mærkeligt, thi de havde 
stor personlig kontakt på Katedralskolen, hvor den første var over
lærer, den anden adjunkt.

Ernst Peter Weis’ død d. 17. februar 1845 vakte almindelig sorg i År
hus. I nekrologen i Århus Stiftstidende hedder det, at „sjældent vakte 
noget Dødsfald her i Byen større Deltagelse end den Forevigedes, der 
baade som Læge og Menneske nød den mest uindskrænkede Agtelse 
og Kærlighed. Han var af Naturen udrustet med et lyst Hoved, me
gen Tænksomhed og sund Dømmekraft, der satte ham i Stand til at 
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følge Videnskabens Fremskridt, og ved sin mangeaarige Erfaring 
havde han erhvervet sig en sjælden Duelighed, som han med utrætte
lig Flid anvendte.“

Bisættelsen i Århus Domkirke d. 27. februar 1845 var både stor
slået og højtidelig. Ikke længe havde man set et så talrigt uindbudet 
følge som dette. Fra sørgehuset indtil kirken blev kisten ledsaget af 
sørgemusik, udført af det i Århus garnisonerede regiments musik
korps. I kirken blev salmer sunget af katedralskolens elever, og sør
getalen holdtes af stiftsprovst Mogens Lindhard (1769-1845). Dr. 
Weis’ gamle gule hund fulgte med og lagde sig på hans grav, hvorfra 
den ikke vilde flytte sig. En morgen fandt man den død på graven.

I Århus Stiftstidende fra d. 19. april 1845 findes et smukt minde
digt om Weis. Det bærer titlen: „Paa Kirkegaarden ved Aarhus den 
18de April 1845“, og forfatteren er anonym. Man kunde primært 
formode, at det var skrevet af digteren Frederik Paludan-Muller, der 
netop var hjemme på besøg i Århus grundet på faderens, biskoppens 
sygdom. Men det viser sig, at digtet er skrevet dagen forinden, at 
Paludan-Muller ankom med skib fra København. Derfor har man 
måske lov til at gætte på, at digtet kan have været skrevet af hans 
gode ven H. H. Blache.

Paa Kirkegaarden ved Aarhus den 18de April 1845

Lad Den, som Haabet end i Favnen kryster, 
kun speide fra et oprort Hav, 
For at opdage Glædens lyse Kyster - 
Jeg soger kun en Grav.

Og Den, som det endnu paa Jord er givet, 
At skue Himlen morgenrod,
Ak, lad ham klamre sig ret fast til Livet - 
Jeg soger kun en Dod.

- Her hviler han ,,,,,, engang, o, hvilket Hjerte,
I Lidelsernes Giod et provet Guld;
En Helt, i evig Kamp med fremmed Smerte, 
Og nu - en haandfuld Muld!
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Ved Videnskaben har han taget fangen
Den hede Pine og den blege Soet;
Liv var hans Vei, og ei forgjæves Slangen
Sig om hans Stav har snoet.

Kjækt om vel tusind Liv han stred med Doden
Og tusind Liv ham har en Frelser kaldt,
Han stred den lange Dag ... i Aftenroden
Han ikke veeg, men faldt.

Og faldende han vandt, hvad han har ahnet
Og med sit Blod, med Hjertets sidste Slag
Han har igjennem Nattens Rædsler banet
Sig Vei til evig Dag.

Det veed jeg, ak, og dog min Graad bedugger
Med stille Veemod dette brudte Leer,
Det veed jeg, ak, og dog saa dybt jeg sukker, 
Fordi han er ei meer!

Thi engang har han ved mit Leie dvælet,
Da Livet i mig var et udbrændt Kul, 
Og af en himmelsk Kjærlighed besjælet 
Var - denne haandfuld Muld.

See, derfor maa min Veemodstaare rinde
I dette smertelige Nu,
Jeg har kun denne Gronsvær og Dit Minde, 
Men WEIS, en Himmel Du!

For oplysninger og anden hjælp bringer jeg hermed en hjertelig tak 
til følgende institutioner: Rigsarkivet, Landsarkivet for Nørrejyl
land, Det kongelige Bibliotek, Universitetsbibliotekets I og II afd., 
Den kongelige Kobberstiksamling, Medicinsk-historisk Musæum, Kø
benhavn, Statsbiblioteket i Århus, Århus Kommunes Biblioteker, År
hus Katedralskoles Bibliotek, Århus byhistoriske Udvalg, Den Gamle 
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By, Århus, samt til følgende enkeltpersoner: Prof. dr. med. & dr. 
med h.c. Vilhelm Møller-Christensen, overlæge, dr. med. Egill Snor- 
rason, civildommer Jørgen Kisbye Møller, fru dr. Lina Johnsson, fru 
højesteretspresident Eva Weis Bentzon, komponisten, organist Flem
ming Weis, generalsekretær Bent Høegh-Guldberg, fru direktør Inge
borg Blache, alle København, borgmester Bernhardt Jensen, overbib
liotekar Emanuel Sejr og dermatologen, dr. Erich Vosbein, alle 
Århus.
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Peder Thun
En foregangsmand indenfor human og veterinær medicin.

Af Torben Geill
Overlæge, dr. med.

Under udforskning af slægten Geil (Geill, Gejl) kom fortrinsvis 
Øster Lindet sogn i Frøs Herred, Haderslev Amt i søgelyset. Slægten 
besad her gennem mindst to hundrede år, nemlig fra ca. 1700-1900 
gårde i nævnte sogn. Egnen har dengang været rig på hedestræknin
ger med gyvelvækst, og slægtsnavnet Gejl er netop den sønderjydske 
betegnelse for gyvel.

I tidsrummet 1778-1783 støder man i kirkebogen for Øster Lindet 
flere gange på navnet Peder Thun (1708-83), der var sognepræst 
på stedet. I Trap’s værk „Danmark“ anføres det både i den fjerde 
udgave (1930) og femte udgave (1967), at Thun var den første, der 
her i landet udførte kokoppeindpodning på mennesker. Dette er imid
lertid en misforståelse, thi indpodningen af kokopper fandt sted langt 
senere, idet den engelske læge Edward Jenner (1749-1823) først i 1798 
publicerede sine gunstige resultater, omend den holstenske lærer Peter 
Plett (1766-1823) allerede i 1791 havde gjort det medicinske fakultet 
i Kiel opmærksom på, at kokopper, som indpodedes på mennesker, 
havde en beskyttende virkning overfor smitte med almindelige kop
per. Derimod er det velkendt, at Thun som den første her i Danmark 
indpodede (inokulerede) smitsomme kopper fra patienter med nævnte 
sygdom på sunde personer for derigennem at beskytte dem mod 
senere smitte. Ligeledes er det kendt, at Thun også var den første, 
der herhjemme indpodede kvægpest på sunde køer for derigennem at 
gøre dem immune overfor de voldsomt grasserende epidemier af 
denne sygdom.

Peder Thun blev født i Ribe d. 25/12 1708 som søn af kobbersme
demester Nikolaj Thun og Helene Pedersdatter. Han dimitteredes 
som student fra Ribe Katedralskole i 1729. Skolens rektor Christian 
Falster (1690-1752) gav ham et testimonium, der var præget af stor 
varme. Efter i nogle år at have virket som huslærer på Lolland ansat
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tes han som hører ved skolen i Ribe i 1732. Bjørn Kornerup har i „Ribe 
Katedralskoles Historie“ givet en interessant fremstilling af Thun’s 
lærergerning. I 1735 rejste han sammen med kollegaen Bagge Ussing 
(1714-74) til København for der at tage teologisk attestats, hvilket 
skete samme år. I hovedstaden havde der netop været alvorlige kirke
lige brydninger mellem den tidligere ortodoksi og den nye hallensiske 
pietisme. Denne sidste gik af med sejren, og København planlagde 
allerede store kirkelige reformer i pietismens ånd. Da de to hørere 
vendte hjem til Ribe, var de derfor dybt grebne af de nye tanker, og 
de vandt sig omgående ivrige tilhængere blandt skolens øvrige høre
re, samt hos pastor Elieser Beyerholm (1695-1738). Med ham som 
fører udgjorde de en lille intellektuel gruppe, der satte sig som mål 
at bringe pietismen ind i byens religiøse liv. De unge høreres begej
string kom til udtryk på flere måder, dels gennem aftensangsprædike
ner, dels gennem selve undervisningen, til hvilken den ny katekismus, 
som Københavns Universitet iøvrigt havde godkendt, blev benyttet. 
Biskoppen i Ribe Mathias Anchersen (1682-1741) og rektor Falster 
blev stærkt opskræmte, og på et møde med hørerne blev disse bebrej
det for anvendelse af talemåder, der ikke skønnedes at være i over
ensstemmelse med skriften og med den augsburgske trosbekendelse. 
Imidlertid viste især pastor Beyerholm sig genstridig, og biskoppen 
måtte til sidst klage over ham til kancelliet. Endvidere tilstillede 
rektor Falster alle hørerne et cirkulære med 7 spørgsmål, som de blev 
bedt om at besvare. Det angives at have været præget af både stor 
alvor og stor mildhed, og det begyndte således: „Elskeligste Collegæ 
og Venner“. I sin redegørelse til Falster måtte Thun indrømme, at 
han til skolens disciple havde uddelt den nye katekismus til erstatning 
for den tidligere benyttede. Han forsvarede sig med, at den var billi
gere og indeholdt „flere herlige Skriftens Sprog“, som rektor netop 
havde krævet, at disciplene skulle kunne. Iøvrigt gjorde Thun op
mærksom på, at den nye katekismus var blevet billiget af ingen ringere 
end biskoppen over Sjællands Stift Christen Worm (1672-1737). Thun 
understregede yderligere, at han ikke kunne fatte, at han skulle have 
handlet ulovligt, men han måtte dog indrømme, at han først burde 
have forespurgt hos rektor eller biskop. Ifølge sidstnævntes ordre var 
de famøse katekismer allerede blevet tilbageleveret af disciplene. Både 
rektor og biskop fandt hørernes redegørelse for tilfredsstillende, men 
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spændingen mellem biskoppen på den ene side og pastor Beyerholm 
og hørerne på den anden side holdt sig dog et stykke tid. Biskoppen 
udtalte: „her kommer nogle Grønskollinger frem, som næppe er krøbne 
af Skolen“, og hørerne blev sammenlignet med det dyr i Johannes’ 
Åbenbaring, der „stod op og talte bespottelige Ting“.

Thun opnåede i 1741 kald som sognepræst for menighederne 
i Hjortlund og Kalvslund i Ribe stift. Her virkede han i 37 år. Sam
tidig besad han ejendommen Meilbyegaard i Fårup sogn beliggende 
vest for Hjortlund, og det var her, at han foretog sine forsøg med 
indpodningen af kvægsyge. Landbruget har åbenbart stillet for store 
krav til ham, thi i 1769 indsendte han anmodning til Generalland- 
væsenskollegiet om tilladelse til at frasælge 2/s af sin ejendom. Da 
han efterhånden også følte, at det kirkelige arbejde i de to sogne 
belastede ham for meget, ansøgte han i 1778 kongen om tilladelse til 
at bytte kald med sin tidligere personlige kapellan, nu sognepræst i 
Øster Lindet sogn (Frøs herred, Haderslev amt) Christian Foersom, 
der iøvrigt var hans svigersøn. I Øster Lindet tilbragte han sin sidste 
tid som sognepræst, indtil han i maj 1783 tog sin afsked grundet på 
svagelighed. Han døde d. 16/8 1783 og hensattes i« åben begravelse 
i Øster Lindet kirke.

Thun var gift to gange nemlig
I. d. 5/2 1743 med Kirstine Sophie Lang, f. 15/1 1725, død 2/2 1747. 
Hun var datter af pastor Jørgen Lang og hustru Sophie Stauning. 
I ægteskabet var der to døtre: Anna Cathrine (f. 1743) og Ellen Sofie 
Kirstine (f. 1745).
II. d. 8/6 1748 med Elisabeth Lange, f. 2/6 1721, død 1758. Hun var 
datter af pastor Andreas Lange og hustru Mette Christiansdatter. 
I dette ægteskab var der fire sønner og to døtre, nemlig Nicolai (f. 
1749), Andreas (f. 1750), Mathias (f. 1752), Kirstine (f. 1754), Benoni 
Gotlob (f. 1756) og Vibeke Margrethe (f. 1757).

Datteren Anna Cathrine blev gift med organist i Ribe Frederik 
Nissen (ca. 1740-82). En søn i dette ægteskab var den senere rektor 
ved Metropolitanskolen i København professor Niels Lang Nissen 
(1771-1845). Datteren Ellen Sofie Kirstine blev gift med pastor Chri
stian Foersom (1735-96), Øster Lindet, senere provst i Hjortlund og 
Hygum. I dette ægteskab var sønnen Peder Thun Foersom, (1777- 
1817), den senere så berømte skuespiller. Datteren Vibeke Margrethe i
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Thun’s andet ægteskab blev gift med pastor Niels Holmboe Thorup 
(1733-1803). En søn i dette ægteskab var rektor ved Ribe Katedral
skole Peter Nicolai Thorup (1780-1846).

Kopperne
Kopper skal i det tredie årtusinde f. C. være ført til Kina med Hun
nerne (hunnersyge), men senere bredte sygdommen sig via Indien og 
Arabien til Europa. Den var almindeligt udbredt gennem hele Mid
delalderen, hvor ifølge et gammelt ordsprog: „ingen kunde undgå 
kærlighed eller kopper“. I 1592 hærgede der en voldsom epidemi på 
Sjælland, hvor halvdelen af befolkningen døde. Sygdommen blus
sede op påny i 1656 og i det 18. århundrede nåede epidemierne deres 
højdepunkt. Thorvald Madsen (1870-1957) betegner kopperne som 
nævnte ånhundredes værste svøbe, dels grundet på den almene udbre
delse, dels grundet på den enorme mortalitet. Ifølge H. Callisens 
(1740-1824) skøn døde der ialt ca. 45 millioner af Europas befolk
ning af sygdommen. Julius Petersen (1840-1912) har givet en både 
grundig og meget fængslende skildring af de store koppeepidemier.

Tabellen viser antallet af fødsler og dødsfald i Øster Lindet Sogn 
i tidsrummet 1736-1785. I denne 50-årige periode var der et befolk
ningsunderskud i 19 af de pågældende år. Det vil ses, at intervallerne 
mellem de tydelige underskud andrager fra 3 til 7 år, hvilket svarer 
til, hvad man kender fra opgørelser fra andre kopperamte områder. 
Det var fortrinsvis børn og yngre, der døde i Øster Lindet Sogn, og 
ikke sjældent ser man, at en familie helt udslettes i løbet af kort tid. 
I nogle tilfælde har sognets præst noteret i kirkebogen, at døden var 
forårsaget af kopper.

Koppeindpodningen (koppeinoculationen, variolationen) er her
hjemme blevet indgående omtalt i Julius Petersens bøger og afhand
linger. Proceduren bestod i, at man tog lidt materie fra en koppe- 
pustel og indpodede det i huden eller næseslimhinden på raske perso
ner, der herefter fik sygdommen som regel i mildere grad og udvik
lede immunitet mod senere smitte. Behandlingen har været kendt al
lerede i det gamle Kina, og den anvendtes en del i Europa under 
Renaissancen, da man kunde „købe kopper“ (koppeskorper) til be
skyttelse af især børnene under de store epidemier. Thomas Bartholin
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Fødsler og dødsfald i Øster Lindet Sogn 1736-1785.

Befolknings- Befolknings- Befolknings- Befolknings
Årstal Fødte Døde overskud underskud Årstal Fødte Døde overskud underskud

1736 19 22 3 1762 21 15 6
1737 27 3 24 1763 38 39 1
1738 16 12 4 1764 20 24 4
1739 18 14 4 1765 26 8 18
1740 26 13 13 1766 19 24 5
1741 18 18 0 1767 29 24 5
1742 17 27 10 1768 19 l
1743 20 24 4 1769 19 / 32 6

1744 23 13 10 1770 27 35 8
1745 13 20 7 1771 22 16 6
1746 21 20 1 1772 28 24 4
1748 20 37 17 1773 14 22 8
1749 25 21 4 1774 22 9 13
1750 17 18 1 1775 22 9 13
1751 23 21 2 1776 17 19 2
1752 26 23 3 1777 26 15 11
1753 14 17 3 1778 15 19 4
1754 24 9 15 1779 26 35 9
1755 23 31 8 1780 25 15 10
1756 20 14 6 1781 22 18 4
1757 20 23 3 1782 20 14 6
1758 21 20 1 1783 18 10 8
1759 21 13 8 1784 16 17 1
1760 20 15 5 1785 14 16 2
1761 25 21 4

(1616-80) omtalte indpodningen af kopper, men tillagde dog ikke 
metoden større betydning. Først i begyndelsen af det 18. århundrede 
udbredtes kendskabet til indpodningen i Europa. En græsk læge 
Emmanuel Timoni (o. 1714) skrev en afhandling om metoden, og en 
læge i Smyrna James Pylarino (1659—1715) meddelte det succesfulde 
resultat af indpodning på egne børn. Men det var dog især indpod
ningens indpas i de højere kredse, der bidrog til at skabe interesse 
for den. Den engelske gesandtfrue i Constantinopel Lady Montague 
(t 1762) lod i 1717 sin 6-årige søn indpode med gunstigt resultat, og 
nogle år senere blev også en datter i London indpodet. Prinsen af
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Afsnit af Thun’s Pro Memoria af 19/1 1770. Heri omtales for første gang hans 
indpodningsforsøg med kopper.

Wales lod herefter sine børn indpode, heriblandt den senere danske 
dronning Caroline Mathilde (1751-75). Trods megen modstand fra 
den engelske kirke stiftede biskop Maddox i Worcester et selskab til 
koppeindpodningens udbredelse. Stor betydning havde det også, at 
den berømte franske forsker og opdagelsesrejsende Charles Marie de 
la Condamine (1701-74) udsendte en afhandling „Mémoire sur l’ino- 
culation de la petite vérole“ i 1754, og samme år gik „Royal College 
of Physicians“ også ind for sagen. Condamine’s skrift forelå i dansk 
oversættelse i 1755, men nok så vigtigt for indpodningens landvinding 
her i landet var dog genferlægen J. A. Butinis (f. 1723) skrift, ud
givet i Paris i 1752 og allerede oversat til dansk i 1753. Der hersker en 
del usikkerhed med hensyn til hvem, der har besørget oversættelsen. 
Er det kirurgen og fødselslægen Christian Johan Berger (1724-89) 
eller livmedicus Johan Just von Berger (1723-91)? Begge var kendte 
læger og velbevandrede i fransk, førstnævnte havde endog haft et 
længere studieophold i Strasbourg, men von Berger’s meget store in
teresse netop for koppeindpodningen gør det dog sandsynligt, at han 
har været oversætter af Butini’s værk.

Under alle forhold må det imidlertid anses for rimeligt, at denne 
danske oversættelse har spillet hovedrollen som igangsætter for kop-
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Cristen Friis Rottbøll.
Medicinsk-historisk Museum.

peindpodning her i landet, ligesom Peder Thun må have haft bogen 
i hænde. Oplysninger fra ham om koppeindpodning forekommer først 
i det Pro Memoria vedrørende kvægsygeindpodning, som han d. 19/1 
1770 indsendte til Generallandvæsenskollegiet. Det hedder heri: „Jeg 
har for sexten Aar siden, maaskee før nogen anden her i Landet, 
inokuleret med egen Haand Børne-Koppeme på sex af mine Børn 
med allerønskeligste Sukses“. Den samme oplysning giver han i „Ju
ridiske, medicinske og oeconomiske Tidender“, 1770 nr. 18, samt i det 
trykte skrift „Efterretninger om Qvægsygens Indpodning“, som sam
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me år blev udgivet på det nystiftede „Kongelige Landhusholdnings- 
selskab’s“ foranledning.

De seks børn, der her kan være tale om, må have været de to 
døtre af første ægteskab, fødte 1743 og 1745, samt de første fire børn 
- tre sønner og en datter - af andet ægteskab, fødte 1749, 1750, 
1752 og 1754. Der er således intet til hinder for, at i hvert fald de 
fem ældste børn er blevet indpodet i 1754, det sjette derimod for
mentlig først året efter.

Næsten samtidig hermed foretog fysikus i Tønder Johan Christian 
Fabricius (1705-75) indpodning på sine to sønner i juni 1754. Hans 
indberetning om det gunstige resultat til Collegium medicum oplæ
stes her d. 5/3 1755, og d. 27/3 1755 antoges den med nogle forbed
ringer vedrørende teknikken til offentliggørelse i Acta medica. Et 
tidsskrift med dette navn var i perioden 1671-79 blevet udgivet af 
Thomas Bartholin, og Collegium medicum havde dette i erindring, da 
det i 1752 bestemte sig for at udsende et nyt tidsskrift, der også skulle 
benævnes Acta medica. Det første bind publiceredes i 1753, men det 
planlagte påfølgende bind tryktes aldrig, vistnok fordi kollegiets ener
giske direktør Matthias von Güldenerone (1703-53) døde i oktober 
1753.

Det varede meget længe, førend Fabricius’ indberetning publicere
des. Først næsten 10 år senere blev den sammen med nogle andre 
indberetninger om koppeindpodning oplæst af Christen Friis Rottbøll 
(1727-97) i det „Kiøbenhavnske Selskab af Lærdom og Videnskabs 
Elskere“, og i 1765 trykt her. Afhandlingen har følgende titel: „For
søg til en nye Grund-lære om Koppernes Indpodning“. Året efter 
(1766) udsendte Rottbøll en bog om samme emne: „Afhandling om 
Smaae-Kopperne“. Her refereredes Fabricius’ indpodning på søn
nerne, endvidere hans oplysninger om, at kancellirådinde Boediker, 
Åbenrå, selv havde indpodet sine seks børn i 1757 med godt resultat 
efter Fabricius’ forskrifter, samt at pastor Neve’s søn, der var stud, 
theol., havde indpodet 40-60 børn på Rømø ligeledes uden dødsfald. 
Yderligere er der i Rottbøll’s bog en indberetning fra den medicinske 
student Georg Wilhelm Barfoed, der i 1756-57 indpodede ialt 102 
personer i alderen V2-36 år. Der var ingen dødsfald blandt de ind
podede, men derimod smittede nogle af disse andre børn på stedet 
med to dødsfald til følge. Denne hændelse gjorde et så voldsomt ind
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tryk på Barfoed, at han helt opgav at foretage flere indpodninger. 
Han døde iøvrigt kort tid senere, medens han var i færd med at ud
arbejde en disputats.

Rottbøll’s bog refererede tillige et brev fra von Berger til de la 
Condamine i Paris. Von Berger omtalte her, at man i august 1754 
indpodede kopper på en af hovedstadens fornemste og smukkeste 
damer baronesse Caritas Emilie Bernstorff (1733-1820). For at opnå 
det bedst mulige resultat havde man ladet dr. James Dargent (1724- 
1810?) fra London komme, og denne foretog da indpodningen sammen 
med von Berger og i nærværelse af hofkirurg Hans Frederik W ohier t 
(1703-79). Indbegrebet skildres som meget vellykket, omend sandhe
den var den, at baronessen pådrog sig kopperne i ret svær grad og fik 
udtalte ar derefter. Von Berger meddelte iøvrigt de la Condamine, at 
man i Danmark hidtil intet havde publiceret om koppeindpodningen 
udover hvad der var blevet refereret i tidsskriftet „Mercure danois“. 
Man havde stillet sig tilfreds med de danske oversættelser af Butini’s 
bog om indpodningen og af „de la Condamine’s fortræffelige afhand
ling“ om det samme emne.

Der er ingen tvivl om, at indpodningen på baronesse Bernstorff 
vakte betydelig opsigt i det lille Danmark og især dets småborgerlige 
hovedstad. Grotesk virker nu til dags forordet til Rottbøll’s bog, 
hvor baronessen helt overstrømmende hyldes for sit mod og sin intel
ligens. Men givet er det, at nævnte begivenhed i væsentlig grad sti
mulerede hoffets interesse for sagen, og yderligere udkom i 1755 
den danske oversættelse af de la Condamine’s skrift om indpodningen. 
Efter von Berger’s og Wohlert’s råd lod kongen derfor i august 1755 
to mindre huse i København indrette, det ene med selve indpodningen 
for øje, det andet til isolation og behandling af de opståede koppetil- 
fælde. Ved disse huse ansattes Wohlert og Rottbøll, og da sidst
nævnte i 1756 rejste udenlands, remplaceredes han af dr. Nikolai 
Bertram (1714-58), der gjorde tjenste der til sin død i 1758. Det 
anførtes, at 50 børn blev indpodet, og at det eneste dødsfald der regi
streredes, var hos et barn, der tillige var smittet med kighoste. Imid
lertid var indpodningen af kopper ikke populær, og da der tilsidst in
gen meldte sig trods von Berger’s gentagne opfordringer, lod kongen 
i 1760 indpodningsanstalten lukke. Det skal dog anføres, at i perioden 
1756—1764 indpodede dr. Carl Jensenius (1726-95) ca. 140 perso

90



ner. Kongens holdning til indpodningen må betegnes som værende 
positiv, og d. 10/6 1760 blev kronprinsen indpodet. Fra von Berger’s 
hånd foreligger der en beretning derom i Rottbøll’s bog. Af historisk 
interesse er det også, at Johann Friedrich Struensee (1737-72) i 1763, 
medens han var fysikus i Altona, slog stærkt til lyd for koppeindpod- 
ningen. I en afhandling i Schleswig-Holsteinsche Anzeigen gav han 
i tysk oversættelse et uddrag af Lady Montague’s breve, der da netop 
var publiceret. Han fremhævede metodens nemhed og sikkerhed, der 
især gjorde den „egnet hos det smukke køn“.

I de følgende år gjordes der talrige forsøg på at genoprette en ind
podningsanstalt. Der nedsattes en kommission, bestående af Struensee, 
von Berger og Jensenius, og d. 1/12 1769 tiltrådte kongen planen om 
at indrette gården „Solitude“ udenfor Nørreport til en sådan indpod
ningsanstalt for 48 personer. Åbningen fandt sted i juni 1770, men 
det kneb fortsat med tilgangen, hvorfor man overvejede at henlægge 
anstaltens ledelse fra Fattigvæsenet til Kgl. Frederiks Hospital. I Col- 
legium medicum var der dog betænkeligheder med at ophæve det gæl
dende forbud mod indpodning i selve hovedstaden. Sagen forsinkedes 
ved Struensees fald i 1772, og til trods for de store koppeepidemier, 
der fortsat rasede i hovedstaden, mistede indpodningsanstalten efter
hånden helt sin betydning, hvorfor den i 1783 helt lukkede.

Vilhelm Møller-Christensen (f. 1903) har i sin tiltrædelsesforelæs
ning som professor i medicinens historie i 1966 gjort opmærksom på, 
at der i 1792 opførtes en lille toetages bygning på grunden mellem 
den daværende fødselsstiftelse i Amaliegade og Kirurgisk Akademi 
i Bredgade med den hensigt her at lade foretage inokulation af kop
per, såfremt denne sygdom atter skulle vise sig. Bygningen blev imid
lertid såvidt det vides ikke taget i brug til sit oprindelige formål, 
men derimod til behandling af de talrige nyfødte, der havde fået 
gonorrhoisk øjenlidelse. Den var en overgang yderst forfalden og 
blev af studenterne benævnt „Sumpen“, men efter at den er blevet 
grundigt restaureret og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse, dan
ner den i dag en værdig ramme for den af Møller-Christensen skab
te medicinsk-historiske leprasamling. (Medicinsk-historisk Museum)



Kvægsygen
Peder Thun’s anden videnskabelige indsats var indpodninger mod 
kvægsygen (kvægpesten). Samtidig med de store epidemier af smit
somme sygdomme, spec. pest og kopper, blandt Europas befolkninger, 
rasede der i begyndelsen af det 18. århundrede også en pestlignende 
sygdom blandt hornkvæget. Sygdommen, der ikke må forveksles med 
mund- og klovsygen, er karakteriseret ved svære slimhindenekroser, 
især i fordøjelseskanalen, med slimafsondring, diarreer, dehydrering 
og feber, i de allerfleste tilfælde med dødelig udgang til følge. Julius 
Petersen har givet en fortrinlig skildring af sygdommens epidemiologi. 
Den opstod i Asien, hvorfra den bredte sig til Østeuropa, især Un
garn, hvorfor den oprindeligt benævntes „den ungarske kvægsyge“. 
Smitten videreførtes til Tyskland, Holland og England, medens Dan
mark foreløbigt gik fri. I begyndelsen af 1745 viste den sig imidlertid 
i Sydsjælland, hvorfra den hurtigt bredte sig til hele landet. Man 
stod ganske magtesløst overfor denne alvorlige sygdom med dens 
enorme mortalitet. Det befaledes præsterne i Sjællands stift at bede 
for sygdommens ophør, og den meget ivrige præst Andreas Agerbech 
(1702-70), der iøvrigt havde fået lægeuddannelse i Tyskland som 
elev af den store pietistiske læge Georg Ernst Stahl (1660-1734), holdt 
på Bornholm en prædiken, i hvilken han så årsagen til kvægsygen i 
den omstændighed, at „det umælende Fæ eies af onde og ugudelige 
Mennesker“, blandt hvilke han især nævner „Hoerkarle, Kromænd, 
gierrige Blodsugere og stadselige Møer i buntede Klæder og narriske 
Baand“. Kun kongen var efter Agerbech’s mening skyldfri. Medens 
visse læger, således som den gamle Johannes Gottlieb Botticher (1676- 
1762) nærmest havde Agerbech’s indstilling om, at det var Herrens 
tugtelse af den ugudelige menneskehed, og medens Collegium medi- 
cum forholdt sig ganske passivt, fremkom de to medicinske fakultets
medlemmer Georg Detharding (1671-1747) og Balthazar de Buch- 
wald (1697-1763) med to afhandlinger om kvægpesten, hvilke blev 
fremlagt og oplæst i det „Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og 
Videnskabs Elskere“ i 1745 og trykt i dets skrifter i 1746. Detharding 
havde gjort den iagttagelse, at ved obduktionen af de døde dyr fandtes 
galdeblæren stærkere fyldt end normalt, samt at der hyppigt kunne 
påvises galdesten. Yderligere fremhævede han med stor bestemthed, 
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at de gængse teorier om, at sygdommen skyldtes „slet og forraadnet 
Foder eller i en nedfalden ond Taage“, måtte forkastes, men at det 
drejede sig om „en fra Tartariet og gjennem Europa ført ligefrem 
smitte“. Han docerede videre, at denne gift var specifik og kun angreb 
hornkvæget. Buchwald’s afhandling beskæftigede sig i væsentlig grad 
med kvægsygens årsagsforhold og dens behandling uden at bringe no
get egentligt nyt. Det samme bind af selskabets skrifter bragte en tre
die afhandling om kvægsygen. Den er af Ludvig Holberg (1684- 
1754), der i sin egenskab af godsbesidder er stærkt interesseret, ikke 
mindst økonomisk. Holberg’s afhandling er klar og velskreven, vel 
nok den bedste af de tre. Han understregede, at smitten måtte være 
kommet fra Asien, og han raillerede stærkt over den almindelige 
overtro, at den store komet, der netop havde vist sig, skulle spille 
nogen som helst rolle. Holberg sluttede med at give lægevidenskaben 
en lille salut: „aldrig have Fysici taget mere Feil under deres Gisnin
ger og Medici i deres Recepter.“ Efterhånden ebbede kvægsygen ud i 
1752, men da skal den have kostet Danmark over 2 millioner stk. 
kvæg.

I 1762 blussede kvægsygen imidlertid op påny. Den nåede fra Hol
sten og Slesvig op i Jylland, og den var især meget voldsom i Kolding 
Amt, hvorfra den bredte sig videre til Fyen. Kongen og regeringen 
udsendte d. 3/9 1762 en forordning, der forbød kvægmarkeder i hele 
Danmark, endvidere forbud mod opkøb af kreaturer i de smittebe
fængte egne, samt advarsel mod køb af huder fra dyr, døde af syg
dommen. Den smittefare, der var knyttet til sådanne huder, er iøv- 
rigt velkendt fra engelske læger. Således anfører Daniel Peter Layard 
(1720-1802), at smitte med kvægsyge på denne vis overførtes fra 
Danmark til England.

En række indberetninger og korrespondencer fandt iøvrigt sted her 
i landet i tidsrummet 1745-47 og 1763-71, netop da kvægsygen 
grasserede, og de kan studeres i Kommercekollegiets akter i Rigsar
kivet i København. I fyrrerne må kvægsygen have været særlig slem 
på Tønderegnen, hvor landmænd flere gange sendte skrivelser til 
kongen, og hvor amtmand Friedrich Wilhelm von Holstein (1708- 
67) anmodede fysikus i Tønder Johan Christian Fabricius om at fore
tage observationer vedrørende kvægsygen og specielt stille forslag om 
dens bekæmpelse. I årene 1745-56 afgav Fabricius derfor fire lange
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erklæringer, der sluttede med et forslag om „Præservations-Cur“, der 
er dels af hygiejnisk, dels af medikamentel karakter.

I tilslutning til kvægsygens genopblussen i tredserne foreligger en 
større betænkning i mauskript med titlen „Anmærkninger over den 
grasserende Qvæg-Syge 1763“. Den er affattet af provincialmedicus 
på Lolland-Falster dr. med. Wilhelm Hahn (1707-1802). Han gav 
her en grundig klinisk beskrivelse af sygdommen og foreslog brugen 
af bestemte medicaminæ. Samme år rettede Kommercekollegiet en 
forespørgsel til dr. Claude Bour gelat (1712-1779), der i 1762 var 
blevet udnævnt til direktør for L’Ecole Royale Vétérinaire i Lyon, 
verdens første veterinærskole. Bourgelat’s rapport, der findes i Rigs
arkivet, foreslog forskellig medikamentel terapi, men oplyste intet om 
indpodning af kvægsygen. Korrespondencen med Bourgelat havde 
imidlertid til følge, at Peter Christian Abildgaard (1740—1801) sam
men med to andre læger på kongeligt stipendium i 1763 sendtes til 
Veterinærskolen i Lyon. Abildgaard opholdt sig der til 1766 og er
hvervede de kvalifikationer, der gjorde ham selvskrevet til at over
tage ledelsen af den i 1773 i København (Christianshavn) oprettede 
Veterinærskole.

Indpodning af kvægsyge på køer fandt allerede sted i Braunsch
weig i 1746, hvor ifølge en anonym meddelelse 9 af de 19 indpodede 
dyr overlevede. I 1755 udførtes der indpodningsforsøg i Holland af 
Nozeman (1721-1786) og medarb. og i 1757 i England af Layard. 
En afhandling, publiceret i Braunschweig i 1763, fortjener særlig in
teresse. Den er benævnt „Versuch einer nähern Erklärung der Horn
viehseuche, nebst einigen Warhnehmungen über die Einpropfung der
selben“. Selvom også dette skrift er anonymt, bærer det dog præg af 
at være forfattet af en kyndig person i høj position, hvilket fremgår 
af, at han fra august 1760 foretog sine undersøgelser og indpodninger 
på sin høje herre, hertugens, befaling og i samarbejde med den fyr
stelige apoteker Böhl. K. L. Schwab har i 1848 peget på, at forfatteren 
til nævnte skrift sandsynligvis kan have været Johann Adam Kersting 
(1727-84), der var overhofhestelæge samt direktør for dyrlægeskolen 
i Hannover. Man ved, at han af sin regering blev udsendt til de 
kvægsygeramte områder med indpodningsforsøg for øje, bl.a. også til 
det Bernstorff’ske gods Gartow. Interessant er det, at han på for
hånd næppe har været begejstret for at foretage indpodninger, idet 
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han i skriftet bemærker, at det allerede gennem mange tidligere for
søg er blevet fastslået, at kvægsygen kan forebygges gennem indpod
ning. Det skal bemærkes, at de gunstige resultater af de Braun- 
schweig’ske indpodninger blev omtalt i „Kiøbenhavnske Adresse- 
Contoir’s Efterretninger“ fra 1764.

Af medicinsk-historisk værdi er også et mindre arbejde om kvæg
sygen med titlen „Versuch von der Natur der Viehseuche und der Art 
sie zu heilen“, forfattet af Johann Friedrich Struensee og i 1764 pu
bliceret i „Schleswig-Holsteinische Anzeigen“. Selvom afhandlingen 
er klar og næsten elegant skrevet, giver den ikke noget nyt. Efter den 
gængse opfattelse er årsagen til kvægsygen et „Miasma“, der gennem 
luften trænger ind i den dyriske organisme, og der opstår en „Crisis“, 
når Miasma drives ud. Struensee slutter sin artikel med at stille en 
række spørgsmål, hvoraf eet lyder: „Warum die Einprofphung der 
Viehseuche nützlich sei könne, wenn es zuverlässig, dass ein Thier so 
sie einmal überstanden, solche nicht wieder bekomme?“ En lille bog 
af Joh. Georg Krilnitz (1728-96) i 1767 giver iøvrigt en oversigt over 
de indpodningsforsøg, der havde fundet sted i tidsrummet 1755-66. 
Det drejer sig om i alt 9 referencer.

I begyndelsen af 1764 sendte Thun en skrivelse til kammerkolle
giet, hvor den behandledes på et møde d. 13/2 s.å. og videresendtes til 
kommercekollegiet. Desværre har det ikke været muligt at finde 
Thun’s skrivelse, der ikke er arkiveret noget af stederne, men det 
fremgår imidlertid af mødeprotokollerne, at han mente at have fundet 
en metode til „at præparere sundt Qvæg, at det ei kand faae Syg
dommen“. Thun’s oplysninger må imidlertid have været særdeles 
sparsomme, hvorfor kommercekollegiet d. 24/3 s.å. henvendte sig til 
stiftamtmand Hans Schack (1735-96) i Ribe for at erfare nærmere. 
Schack svarede, at han havde beordret fysikus Levin Andreas Wer
necke (t 1772) til at undersøge spørgsmålet og skaffe flere oplysninger 
fra Thun. Imidlertid må Wernecke’s henvendelse have været negativ, 
thi stiftamtmandens svar til kommercekollegiet går ud på, at „Thun 
ikke egentlig har villet udtale sig med hvad det var for et Præservativ 
eller Medicament hånd har udfundet“. Kommercekollegiet drøftede 
herefter sagen påny, og d. 19/5 s.å. tilskrev det atter stiftamtmanden, 
der skulde anmode Thun om at indsende de ønskede oplysninger di
rekte til kommercekollegiet. Herefter hører man ikke mere til sagen,
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og der findes ikke flere notater i kommercekollegiets mødeprotokol. 
Sandsynligvis har Thun ikke svaret på henvendelsen, måske fordi han 
har følt sig krænket over Wernecke’s indblanding. Det må erindres, at 
bortset fra få undtagelser interesserede lægestanden sig ikke for de 
veterinære sygdomme, der i stor udstrækning varetoges af præsterne, 
idet disse i landområderne ofte besad landejendomme og kvægbe
stand. En vis rolle kan det også have spillet, at Wernecke var en ind
vandret tysk læge, medens Thun synes at have været en i national 
henseende stærkt dansksindet mand, hvilket hans filologiske småar- 
bejder kunne tyde på. Men Thun’s tavshed kan dog muligvis også 
skyldes, at han selv har følt, at indpodning af et enkelt kreatur var 
utilstrækkeligt til at begrunde en ny behandlingsmetode på. Det er vel 
også rimeligt, at Thun i nogen grad mistede interessen for sagen i de 
følgende år, idet kvægsygen på egnen ebbede ud. Først nogle år se
nere, da sygdommen atter blussede op i 1769, foretog han nye ind
podningsforsøg. Den 19/1 1770 indsendte Thun et Pro Memoria til 
Generallandvæsenskollegiet. Denne skrivelse, der findes i Rigsarkivet, 
videresendtes til Landhusholdningsselskabet, hvilket lod den trykke 
i „Kiøbenhavnske Adresse-Contoir’s Efterretninger“ af 20/2 1770. En 
fyldigere redegørelse vedrørende Thun’s forsøg publicerede selskabet 
i „Juridiske, medicinske og oeconomiske Tidender“ nr. 18 og 28, 1770, 
og endelig lod Selskabet hele Thun’s beretning udsende som et selv
stændigt skrift samme år. Titlen lød „Efterretninger om Qvægsygens 
Indpodning“.

Om indpodningen i 1762 hedder det: „Aar 1762 døde alle mine 
Fæhoveder. Jeg købte derpaa en halv Aar gammel Kalv og inokule- 
rede Fæ-Sygdommen paa den samme. Efter elleve Dages Forløb da 
den let og vel havde alting overstaaet, satte jeg den strax ind i det 
syge Huus, uden nogen foregaaende Renselse. Den stod der en tre 
Ugers Tid uden nogen Anfægtning; jeg lod det dog derved ikke for
blive, men satte den hen i Sognet ind i et Huus til trende syge Høve
der, ja blev bunden i Baas ved dem, hvilke alle tre en efter anden 
bortdøde; men den kom efter fire Ugers Forløb sund og frisk igjen“.

De nye forsøg, som Thun foranstaltede i 1769, var følgende: der 
indpodedes ialt 19 dyr. Indpodningsmaterialet var fortrinsvis næsese
kret men også mundsekret, endvidere galde fra dyr, døde af sygdom
men. Indpodningsstedet var den såkaldte „Doglap“ d.v.s. den på 
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kreaturets bryst nedhængende hudfold. Af 8 indpodede køer overle
vede 5, af 7 kvier 3 og af 4 stude kun een. Alt ialt overlevede således 
9 af de indpodede 19 dyr eller knapt halvdelen. Thun anfører i sin 
beretning, at „uformodede Hændelser har spildt nogles Liv“.

Der er ingen tvivl om, at det sted, hvor Thun’s beretning blev mod
taget med størst interesse, var „Det Kongelige Danske Landhuushold- 
nings Selskab“. Dette var stiftet d. 29/1 1769 med den meget energi
ske nationaløkonom Christian Martfelt (1728-90) som sekretær. Sel
skabet havde 250 medlemmer, nemlig overordentlige, ordentlige og 
korresponderende. Denne sidste gruppe, i hvilken også Thun blev op
taget omfattede fremsynede landmænd, præster, lærere samt andre in
teresserede med begrænsede midler. Den nævnte gruppe betalte ikke 
kontingent og kunde derfor heller ikke deltage i generalforsamlingerne 
eller vælges ind i bestyrelsen. Selskabets formål var blandt andet at 
vække landbrugets interesse for reformer, bl.a. ved at udskrive pris
opgaver. I „Kiøbenhavnske Adresse-Contoir’s Efterretninger“ af 4/7 
1769 gives der en fyldig omtale af selskabets fundats, sammensætning 
og formål, derunder også om præmierne, der ansættes til „fra 5 til 500 
Rigsdaler, men ikke før dertil er Penge i Kassen“.

Til Thun’s betænkning, der aftryktes i tre numre af „Kiøbenhavn
ske Adresse-Contoir’s Juridiske, medicinske og oeconomiske Tiden
der“ i 1770, føjede Martfelt kommentarer, hvilke udtrykte ros til 
Thun samt opfordring til at indsende meddelelser fra anden side. 
I tidsskriftets nr. 30 oplystes det, at Landhusholdningsselskabet havde 
bestemt sig til at lade Thun’s afhandling trykke som et særligt skrift 
og uddele det til landmænd. Yderligere besluttedes det at udskrive 
en prisopgave til fortsatte indpodningsforsøg med Thun’s teknik. Be
svarelsen af fem stillede spørgsmål kunde belønnes med 1. præmie 
(stor guldmedaille eller 100 rigsdaler), 2. præmie (lille guldmedaille 
eller 50 rigsdaler) og 3. præmie (stor sølvmedaille eller 20 rigsdaler). 
Karakteristisk for Thun’s store iver og interesse for spørgsmålet var et 
indlæg fra ham selv dateret d. 23/8 1770 og publiceret i ovennævnte 
tidsskrift. Han søgte her at besvare de stillede fem spørgsmål udfra 
sine erfaringer fra de tidligere forsøg.

Hvormange der reagerede på Landhusholdningsselskabets nye pris
opgave, der skulle besvares inden 1/8 1771, er ikke godt at vide. Povl 
Hansen meddelte i 1890, at han havde fundet to besvarelser mellem

98



Pieter Gamper.
Privat eje.

Generallandvæsenskollegiets akter. På hovedgården Eskildstrup ved 
Sorø foretog man indpodningsforsøg på ialt 93 dyr, hvoraf 28 døde. 
Jo yngre kalvene var, desto bedre blev resultatet. Blandt 35 spæd- 
kalve døde således kun een. Resultatet af disse grundigt udførte for
søg var således gunstigt. Anderledes gik det på Dyrlundgaard i Kø
benhavns Amt, hvor en malkeko var blevet smittet med kvægsyge. 
På 10 dyr (5 køer og 5 kalve), som gik i samme indelukke med det 
smittede dyr, foretoges der indpodning, men alle dyr døde. Dette for
søg kan selvsagt kritiseres, idet de indpodede dyr sandsynligvis kan 
være blevet smittede af det syge dyr og ikke har haft tid til at op
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bygge immunitet. At bitterheden var meget stor hos denne landmand, 
kan næppe undre, thi han havde efterhånden mistet alle sine kreatu
rer, ikke alene grundet på selve kvægsygen men også efter indpodnin
gerne med Thun’s metode. Den vrede landmand sluttede sin indbe
retning med disse ord: „Hvad man i den Henseende har skraalet op 
om og peget paa, er kun Lygtemænd, der leder jævne Folk vild og ud 
i Uføre og Ulykke. Dette gælder ogsaa den sidste „nyopfundne Fæ- 
occulation“. Den er til lige saa liden Nytte som alt andet“. Man må 
håbe at denne landmand har fået en præmie, i al fald en trøstpræmie. 
En anden skeptiker var en kollega til Thun nemlig pastor Andreas 
Raarup (1713-90) i Ølsted og forpagter i Hatting. I en indberetning 
til Generallandvæsenskollegiet dateret 25/11 1770 omtalte han ind
podningen som „urimelig og unyttig“. Derimod mente han, at kun 
„Søndenvind og varme Somre“ kunde kurere kvægsygen.

De fleste af de tidligere indpodningsforsøg var blevet udført på 
små kreaturgrupper. Mere omfattende undersøgelser blev først sat 
igang i Holland af den kendte læge og videnskabsmand Pieter Camper 
(1722-89). Han var blevet opfordret til at holde foredrag og demon
strationer over kvægsygen i Teatrum Anatomicum i Groningen, og 
her præsterede han fire ypperlige forelæsninger over sygdommens 
årsager, klinik, patoanatomi og behandling. Camper gav i sin sidste 
forelæsning en fyldig oversigt over de tidligere foretagne indpod
ningsforsøg samt nævnte resultaterne af sine egne påbegyndte forsøg. 
Han angav, at det gik altfor langsomt, og at han derfor havde fået 
den idé at grundlægge et selskab til foranstaltning af mere omfat
tende indpodninger. Den 16/3 1769 stiftede han derpå selskabet sam
men med sin kollega og ven Wouter van Doeveren (1730-1783) og 
den yngre kollega Winold Munniks (1744-1806). Samtidig begyndte 
Munniks og Camper indpodningsforsøg på 112 køer. Af stor betyd
ning for indpodningssagen her i Danmark var det, at Camper’s fore
læsninger, der var udgivet på hollandsk i 1769, blev oversat til tysk af 
den i Lübeck fødte men i København praktiserende læge, dr. med. 
Johan Christian Lange (1717-76) og trykt i København i 1771.

I Danmark havde Buchwald allerede i 1745 modtaget et kongeligt 
mandat til at anstille kurforsøg på de syge besætninger på Amager, 
og den i 1746 publicerede afhandling var et resultat af disse observa
tioner. Men fakultetets interesse for kvægsygen viste sig yderligere
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ved, at man i begyndelsen af tredserne delegerede to af Buchwalds 
medicinske studenter til at anstille kliniske undersøgelser vedrørende 
den nævnte sygdom. De udvalgte var Urban Bruun Aaskow (1742- 
1806) og Jens Bang (1737-1808) hvilken sidste dog senere afløstes af 
Claus Pedersen Ellius (c. 1740-73), der i 1764 iøvrigt udgav en af
handling om kvægsygen. Aaskow ledede disse undersøgelser, der fore
gik på Sjælland fra juni 1763 til slutningen af januar 1764, og resul
taterne publiceredes i 1765. Det drejer sig om særdeles grundige ob
servationer angående kvægsygens symptomatologi og patoanatomi.
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De forskellige teorier om sygdomsårsagerne diskuteres, og Aaskow 
anfører, „at det smitsomme Væsen må være overmåde skarpt og fin 
og tillige have den Beskaffenhed at kunne formere sig men derhos 
ikke at anfalde andre dyr end Kvæget og ingen af dem meer end 
engang“. Vedrørende behandlingen af de syge dyr anbefales det at 
anvende de gængse lægemidler tidligere i sygdommen end det hidtil 
er sket. løvrigt henviser Aaskow til at „man med Billighed kan vente 
en fuldkommen og tilforladelig Efterretning af vore Landsmænd, 
som paa kongelig Bekostning er udsendte til Lyon for ved det der 
værende Academie at underrettes i Fæ-Lægen (Medicina Veterina- 
ria)“. Aaskow hentyder her til Abildgaards og to andre lægers udsen
delse i 1763. Hvad specielt angår den forebyggende behandling med 
indpodning, refererer Aaskow til erfaringer fra udlandet, ifølge 
hvilke over halvdelen af de indpodede dyr kunne reddes. Det er de 
i Braunschweig i 1763 publicerede resultater, som der her er tale om. 
Som argument for at anvende indpodningen af kvægpest drager 
Aaskow paralleler til den gunstige effekt af koppeindpodningen.

Aaskow’s udmærkede arbejde gav dog ikke anledning til nogen 
forøget indsats herhjemme. Først da Camper’s og Munniks’ indpod
ningsforsøg fandt omtale, skete der et skred i sagen. „Kiøbenhavnske 
Adresse-Contoir’s Efterretninger“ bragte således i numrene fra 22/8, 
12/9 og 5/11 1769 meddelelse om det hollandske indpodningsselskabs 
dannelse og om de påbegyndte forsøg omfattende fire forsøgsrækker 
å 25 stk. hornkvæg. Dette må uden tvivl have bidraget til at styrke 
interessen for indpodningsspørgsmålet. Når så dertil kom, at Thun’s 
beretning om egne vellykkede forsøg indsendtes til Generallandvæ- 
senskollegiet d. 19/1 1770, har man formentlig årsagen til, at man nu 
endelig tog affære herhjemme.

Resultatet blev, at livmedicus Just von Berger skrev til Camper, 
som svarede i et brev af 11/5 1770. Dette brev, der var affattet på 
fransk, redegjorde meget omhyggeligt for den ved de hollandske 
forsøg anvendte teknik, samt gav råd om udvælgelsen af forsøgsdyr 
og disses forberedelse. Med brevet fulgte endvidere et på tysk affattet 
manuskript omhandlende resultaterne af dr. Munniks’ indpodnings
forsøg på 112 kreaturer. Såvel Camper’s brev som det tyske manu
skript findes nu i det danske Rigsarkiv.

På grundlag af Camper’s redegørelse besluttede det Danske Kam
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merkollegium i forbindelse med Collegium medicum at foretage 
en større række indpodningsforsøg under anvendelse af hans tek
nik. Denne bestod i, at man på kreaturets lår svarende til tuber 
ischii trak en enkelt, dobbelt eller tredobbelt bomuldstråd, vædet i 
slim eller materie fra næsen på et sygt dyr, igennem huden ved hjælp 
af en kirurgisk nål og derpå lod tråden blive liggende et stykke tid.

Om disse indpodningsforsøg, der gennem en treårig periode 1770— 
1772 udførtes på den lille sjællandske ø, Avnø, foreligger der en 
større anonym beretning, som i bogform publiceredes i 1775. En sam
tidig tysk udgave var oversat af Johan Clemens Tode (1736-1806), 
men at denne også har været selve værkets hovedforfatter, fremgår af 
Abildgaards afhandling fra 1779, i hvilken det hedder „at vor lærde 
Professor Tode har skrevet Indpodningsforsøgenes Historie ved at 
foretage flittige og velvalgte Uddrag af de foreliggende omstændelige 
Journaler og først publiceret dem på dansk og derefter oversat dem 
til tysk“. Selve de nævnte forsøgsprotokoller befinder sig blandt Rigs
arkivets akter. Ledelsen af forsøgene blev betroet professor i botanik, 
dr. med. Georg Christian Oeder (1728-91), der som kongelig com- 
misarius overvågede alle de indpodninger, der udførtes det første år. 
Endvidere antoges kirurgen Johannes Wither til at udføre indpodnin
ger, obduktioner samt registrering af de foretagne observationer. Re
sultaterne var følgende:

*) slagtet.

Ar Indpodede dyr Helbredte Døde Ikke smittede

1770.... 61 18 42 1
1771.... 160 91 1*) 68
1772.... 169 123 2 44
Ialt: 390 232 45 113

Det, der falder mest i øjnene ved Oeder’s forsøg, er den store forskel 
på resultaterne fra de tre år. I 1770 døde 2/a af de indpodede dyr, 
i 1771 derimod ingen, men eet dyr blev slagtet under forsøget med 
henblik på en videnskabelig undersøgelse af organerne. Til gengæld 
var antallet af dyr, hos hvilke indpodningen ikke slog an, betydeligt 
indenfor de sidste to år, nemlig henholdsvis 42°/o og 26(Vo. Camper 
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omtaler flere gange i sine senere skrifter de danske indpodningsfor
søg, som han betegner som negative, og vel en af grundene til at han 
selv foretog nye forsøg i Friesland og Groningen, hvilke angaves 
vellykkede. Også Abildgaard fremkom i 1779 med en alvorlig kritik 
af Oeder’s forsøg. Det han især hæftede sig ved var, at indpodnings
stoffet (slim og pus fra næsen), anvendt ved de sidste to års indpod
ninger, havde været opbevaret gennem længere tid og derfor var 
blevet svækket eller endog inaktivt. Dette var da også grunden til, at 
Abildgaard foranledigede nye indpodningsforsøg anstillet fortrinsvis 
i Mecklenburg, hvor imidlertid de første resultater var dårlige, de 
senere derimod gode, idet der af 3806 indpodede dyr kun døde 344 
(9%). Andre forsøg, foretaget i Holsten, viste 56 dødsfald blandt 
496 indpodede dyr. Derimod var resultaterne af indpodningerne på 
Sjælland, Lolland og Langeland mindre overbevisende, idet mortali
teten varierede mellem 38% og 57%. Abildgaard angav iøvrigt 
flere praktiske anvisninger med hensyn til indpodningens teknik, spe
cielt skulle indpodningsstoffet tages fra næse eller øjne på sygdom
mens anden dag eller i al fald senest trediedagen. Indpodningsstedet 
spillede derimod ingen rolle. Det fremgik yderligere af Abildgaards 
undersøgelser, at ældre køer tålte indpodningen dårligere end unge, 
ligesom bestående drægtighed forøgede mortaliteten betydeligt. Alt
sammen iagttagelser, som også Camper og Munniks allerede havde 
gjort. Abildgaards sluttelige vurdering af indpodningen som et be
skyttelsesmiddel mod kvægsyge var, at den var den bedste, når man 
ikke kunne benytte den allerbedste, nemlig isolation og nedslagtning. 
Trods de mange ihærdige forsøg var indpodningstabet dog fortsat 
stort, og selve metoden var højst lunefuld, velnok først og fremmest 
grundet på indpodningsstoffets højst varierende virulens. En anden 
uheldig omstændighed var også, at der som følge af mangelfuld isola
tion af de indpodede dyr undertiden opstod en meget alvorlig ud- 
bredning af smitten, således f. eks. i Holland. Alt dette bidrog til at 
bringe metoden i vanry, men heldigvis ebbede de store epidemier 
imidlertid ud, her i Danmark således i 1783.

Man ved nu, at kvægsygen (pestis bovina) skyldes et filtrerbart 
virus, der blev opdaget af Charles Nie olie (1866-1936) og medar
bejdere i 1902. Smitten er sædvanligvis alimentært betinget. En me
dikamentel behandling af sygdommen er uden værdi. Undtagelses
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vist angribes også andre drøvtyggere. Beskyttelsespodninger er an
vendt både i Indien og Sydafrika. Dels har man anvendt vacciner af 
virus, der er svækket gennem passagepodninger, dels vacciner, frem
stillet af organmateriale fra kvægsygeramte dyr og tilsat virusdræ
bende midler. Det sikreste middel mod bekæmpelse af kvægsygen er 
de veterinærpolitimæssige foranstaltninger. Man kan begynde med 
beskyttelsespodninger, hvis sygdommen har opnået større udbred- 
ning, og så senere indlede en nedslagtning af de angrebne dyr. Kvæg
sygen synes nuomstunder at være en af de veterinære sygdomme, der 
er forholdsvis let at bekæmpe. (H. C. Bendixen).

Skal man kort sammenfatte Thun’s indsats indenfor den humane og 
den veterinære medicin, må det blive som følger. Thun var med over
vejende sandsynlighed den første, som indpodede kopper her i Dan
mark. Tilskyndelsen dertil har han sikkert fået takket være den i 
1753 udsendte oversættelse af Butini’s bog. I „Kiøbenhavnske Danske 
Post-Tidender“ af 27/8, 3/9 og 10/9 1753 findes der notitser om, at 
Butini’s bog er til salg hos boghandler Mumme, og yderligere er der 
i det fransksprogede „Mercure Danois“ en 19 sider stor fortrinlig 
anmeldelse. Desværre er hverken oversætterens eller anmelderens 
navne her anført. Indpodningerne på sine seks børn omtalte Thun 
imidlertid først i indberetningen om kvægsygen, dateret 19/1 1770. 
Såfremt man går ud fra, at Thun’s angivelse af tidspunktet for kop- 
peindpodningen - 16 år forinden - er strengt korrekt i tidsmæssig 
henseende, skulde han altså have kunnet indpode i al fald de ældste 
fem børn indenfor første halvdel af året 1754, og J. C. Fabricius’ 
indpodning af sine to sønner fandt først sted i juni samme år. Thun’s 
oplysninger om koppeindpodningen forblev imidlertid upåagtet indtil 
i 1890, da Povl Hansen første gang nævner dem i en afhandling 
i tidsskriftet „Vort Landbrug“, og herefter følger der omtale hos 
J. Petersen (1891 & 1896) i dennes arbejder om kopper og koppeind
podningen. I den nyere litteratur er der referencer hos E. Gotfredsen 
(1950), L Rich (1954) og E. Snorrason (1968). Endvidere er der hen
visninger i nyere biografiske lexica og opslagsværker, nemlig C. P. 
Bricka (1903), H, Ehrencron-Midler (1930), P. Engelstoft (1943) og 
J. P. Trap (1930 og 1967).

Hvad angår Thun’s indsats med hensyn til indpodningen mod 
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kvægsyge, er det næppe sandsynligt, at han har været vidende om 
tidligere indpodningsforsøg i Tyskland, Holland og England, idet 
resultaterne næsten udelukkende blev publiceret i lokale tidsskrifter 
og aviser. Hos Thun var tanken om at indpode kreaturerne mod 
kvægpest i 1762 imidlertid nærliggende, idet han besad gode erfa
ringer med koppeindpodningen i 1754.

Hvilken rolle Thun’s indberetning til Kammerkollegiet og Kom- 
mercekollegiet om den første indpodning i 1762 kan have spillet er 
vanskelig at sige. Sidstnævnte instans synes absolut at have været in
teresseret trods Thun’s uvilje mod at udtale sig nærmere om meto
dens principper. Udelukket er det ikke, at hans indberetning kan have 
virket inspirerende for de af U. Aaskow fra 1763-1764 foretagne 
undersøgelser. Da kvægsygen atter blussede op i 1769, var det ganske 
naturligt, at Thun anstillede mere omfattende forsøg for derigennem 
at underbygge formodningen om indpodningens nytte. løvrigt havde 
Thun også økonomiske interesser, da han foruden sin præstegerning 
tillige var ejer af ejendommen Mejlbygaard.

Det er dog først og fremmest trykningen af Thun’s lille skrift om 
kvægsygen, der gjorde ham kendt i vide kredse, samt medførte hans 
udnævnelse til korresponderende medlem af det nystiftede Landhus
holdningsselskab. Også livmedicus Just von Berger må vel have set 
Thun’s indberetning til Generallandvæsenskollegiet i januar 1770, 
og muligvis har han haft den i erindring, da han sendte sin fore
spørgsel om indpodningen af kvægpest til P. Camper i Holland. Ber
ger blev iøvrigt selv medlem af Landhusholdningsselskabet i 1771.

Når hverken Cl. Tode eller P. C. Abildgaard omtaler Thun’s forsøg 
med indpodning mod kvægsygen, skyldes det vistnok ukendskab til 
deres existens. Collegium medicum var mere optaget af kollegiale 
stridigheder, og de veterinære sygdomme blev mange steder varetaget 
af præsterne. Derimod er det helt givet, at Landhusholdningsselskabet 
helt tog Thun til sit hjerte. Og at hans indpodningsforsøg har vakt 
berettiget opsigt i sin tid, derom kan der ikke herske tvivl. Der findes 
således meget fyldig omtale af hans skrift i „Kritisk Journal“ i 1770 
og i „Lærde Efterretninger“ i 1772. Også de ældre biografiske lexica 
nævner Thun’s arbejde om kvægsygen, således J. Worm (1771) P. 
Rhode (177 5) og R. 'Ny er up 8c J. E. Kraft (1820). Endvidere findes 
der omtale i de nyere biografiske værker, således O. F. Arends (1932),
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Øster Lindet kirke, i hvilken Peder Thun er bisat. (Fot. Viggo U. Poulsen).



C. P. Bricka (1903), H. Ehrencron-Milller (1930), P. Engelstoft (194S), 
og endelig redegøres der nøje for hans forsøg i afhandlinger af Af. 
Salomonsen (1857), P. Hansen (1890) og J. Søegaard (1920).

Thun havde mange interesser. Foruden de to hovedemner, som er ble
vet omtalt i det foregående, var han forfatter til tre mindre arbejder. 
I 1766 publicerede han i „Kiøbenhavnske Adresse-Contoir’s Efter
retninger“ et kort indlæg „En Anmeldelse om Inscriptionen på Guld
hornene“. Det drejer sig om en tydning af det sidst fundne horn. 
Thun nævner iøvrigt, at han allerede har „udkast til 10 Capitler om 
begge Guldhorns formentlige Historie, Alder og især de fornødne 
Bevisnings-Grunde til den anførte Læsning og Udtolkning“, men no
gen publikation af dette større arbejde ses imidlertid ikke at have 
fundet sted. Erich Christian Werlauff (1781-1871) betegner dog 
Thun’s forsøg på en tydning som „uheldigt og ubetydeligt“. 1771 ud
gav Thun på egen bekostning et lille skrift med to artikler af hen
holdsvis filologisk og teologisk beskaffenhed. I den første søgte han at 
påvise, at framra hos Tacitus ikke er et tysk, men et jydsk eller gam
meldansk ord. Den anden afhandling drejede sig om, at Maria efter 
Jesu fødsel har haft børn med Joseph. Endelig udsendte Thun i 1782, 
det vil sige året før sin død, et trykt digt på 23 vers, tilegnet menighe
den i Øster Lindet sogn. Titlen lyder „En Sang om Menneskets tredob
belte Liv til en vel grundet Frimodighed mod Døden“. Selvom dette 
digt, i hvilket han på en smuk og værdig måde tager afsked med sine 
omgivelser, vel nok i lyrisk henseende kan virke ubehjælpsomt, er det 
dog et vidnesbyrd om et rigt og virksomt liv. I det tredie vers hedder 
det:

Dog var Bevægelse mit første Arbejde, 
Om Natten jeg ey hvilte 
Og Nat fra Dag ey skilte, 
Mit Liv var dog en Glæde 
og Føden idel Væde.*

* Udtrykket „Væde“ må her opfattes i betydningen „livgivende“ eller „kraft
givende“. Sml. også „Tak for Daabens hellig Væde“ (Thomas Kingo).
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Peder Thun har givetvis været en meget vågen og interesseret per
sonlighed. Han står som en fornem repræsentant for oplysningstidens 
præstestand. Gennem sine forsøg på at tilvejebringe en rationel be
kæmpelse af smitsomme kopper og kvægpest har han sikret sig en 
varig plads i både lægevidenskabens og veterinærmedicinens historie.

Jeg bringer hermed en hjertelig tak til Rigsarkivet, Landsarkiverne 
i Åbenrå og Viborg, de storkøbenhavnske biblioteker, samt det kon
gelige hollandske bibliotek i Haag. Endvidere er jeg følgende enkelt
personer stor tak skyldig for værdifuld bistand gennem oplysninger 
og råd, således medicinalhistorikerne professor, dr. med. V. Møller- 
Christensen, Roskilde, og overlæge, dr. med. E. Snorrason, Frede
riksberg, filologen, lektor V. Ekenvall, Goteborg, pastor A. Poulsen, 
Øster Lindet, og min slægtning, dyrlæge P. Gejl, Jægerspris.
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Emil Aarestrup som stiftsfysikus 1849-56*

Af Hans Henrik Jacobsen, Odense
Adjunkt, cand. mag.

Indledning

Emil Aarestrup (1800-56) betragtes af de fleste litteraturforskere 
som en af vore fineste lyrikere, og omend hans produktion er beske
den af omfang, vil hans navn blive stående i den danske litteraturs 
historie.

Derimod er det begrænset, hvad man kender til hans virke som 
læge - og endnu mindre, når talen er om de 7 år, han boede i 
Odense. Denne sidste del af hans liv ofres der normalt kun få linier 
på i biografier, litteraturhistorier o.L, og formuleringen er ofte iden
tisk med denne: Aarestrup endte sit liv som stiftsfysikus i Odense, 
hvor han døde i 1856. Det slås fast, at han i disse år var lidet pro
duktiv, og at han befandt sig godt eller mindre godt i Odense. Der 
synes nemlig ikke helt at være enighed om, hvorvidt Aarestrup var 
tilfreds med at skifte sin stilling som praktiserende landmedikus på 
Lolland ud med embedet som amtslæge - eller stiftsfysikus, som det 
hed dengang - over Fyn.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at man i Odense efter 1856 sav
nede lægen Aarestrup mere end digteren Aarestrup, og der er der
for god grund til at gøre et forsøg på at tegne et billede af Aare
strup som fynsk embedsmand. - Jeg må i denne forbindelse under
strege, at jeg ikke er læge og følgelig ikke kan give fagmandens 
bedømmelse; dette indlæg må derfor først og fremmest betragtes som 
værende af personal-historisk art.

I samme forbindelse må det anføres, at nærværende fremstilling 
bør ses på baggrund af en større: Jeg har i de sidste 2 år samlet 
stof om emnet, og det vil blive offentliggjort i en bog, der i 1973 el.

* Artiklen er skrevet på grundlag af foredrag, holdt i Medicinsk Historisk Selskab 
på Fyn den 15. februar 1972.
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1974 udgives som særskilt publikation fra Andelsbogtrykkeriet i 
Odense, der har givet tilladelse til, at et mindre afsnit allerede tryk
kes nu. Udover det emne, der belyses i denne artikel, behandler bo
gen Aarestrup som dårelæge, hans omgangskreds i Odense, hans 
besøg på fynske herregårde, livet i hjemmet, digtningen i Odense- 
årene o.a.

Hvad der er skrevet om Aarestrup som læge er forbavsende 
ringe af omfang sammenlignet med det, der er skrevet om ham som 
lyriker. Emnet er behandlet specielt 3 steder: Schelde Møller har i 
„Medicinsk Forum“, jan. 1950, s. 25-32 offentliggjort en lille artikel 
med titlen „Digterlægen Emil Aarestrup“, hvori han peger på Aare- 
strups årlige medicinalindberetninger til Sundhedskollegiet som en 
guldgrube for medicinalhistorikere; det er dog kun de første ind
beretninger, forfatteren til den pågældende artikel har bladet i, og 
det er derfor ikke nogen omfattende behandling, emnet får. Jens 
Svendsen har i sin artikel „Lægetyper i dansk litteratur“ i „Bibliotek 
for Læger“ 1963 ofret 3 sider på Aarestrup, og endelig har Anker 
Aggebo i samme tidsskrift 1970, s. 187-211 samlet „Lægelige ind
slag i Aarestrups forfatterskab“; som titlen siger, drejer det sig om 
en registrering af de steder i forfatterskabet, hvor Aarestrup kommer 
ind på noget rent fagligt. Mange af dem viser imidlertid mere om 
Aarestrup som digter end som læge.

Det er, som man kan vente, heller ikke digtningen, man skal ty til 
som kildemateriale, når man vil tegne et billede af Aarestrup som 
læge og embedsmand i årene 1849-56. Til dette formål er der et 
andet righoldigt materiale at øse af, først og fremmest de nævnte 
medicinalindberetninger til Sundhedskollegiet, der foreligger fra 
Aarestrups hånd for årene 1849-54. (Originalerne opbevares på 
Rigsarkivet, koncepterne på Landsarkivet i Odense). Har man før 
spildt tid på at tyde, hvad læger skriver på recepter, kan man ikke 
andet end glæde sig over Aarestrups sirlige og meget let læselige 
skrift; hvad selve udformningen angår, har han lagt et stort ar
bejde i disse indberetninger, der for hvert år foreligger i 2 bind 
med samme omhyggelige opbygning.

Dertil kommer stiftsfysikatets kopibog, der ligeledes findes på 
Landsarkivet, og her finder vi kopier af ca. 900 udgående skrivelser 
i embeds medfør, alle skrevet af Aarestrup selv. Som det vil fremgå
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Emil Aarestrup (1800-56).
Medicinsk-historisk Museum.

senere, var hans økonomi ikke den bedste, og følgelig ofrede han 
ikke penge på sekretærhjælp.

Endelig er der fra Odense-årene bevaret en række breve, ialt 56, 
skrevet af Aarestrup. 30 af dem er rettet til hustruen Caroline, skre
vet mens en af ægtefællerne opholdt sig uden for hjemmet (udgivet 
1952 af Hans Brix); 8 er rettet til dr. S. M. Trier (offentliggjort 
i „Tilskueren“ 1914), resten til københavner-vennen, urtekræmmer 
Christian Pedersen (udgivet 1957 af Morten Borup).

Fremstillingen af Aarestrup som embedslæge bygger i det væsent
lige på det her nævnte materiale, hvoraf kun privatbrevene tid
ligere har været offentliggjort.
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Aarestrup i København og på Lolland
Der skal indledningsvis gives en kort oversigt over Aarestrups 
liv og levned, før han søgte stillingen som stiftsfysikus i Odense:

Han kom til verden den 4. dec. 1800 som søn af portkontrolløren 
ved Østerport i København. 1807 blev forældrene skilt, og året efter 
døde de begge. Den kun 7 år gamle Emil kom i huset hos mor
faderen og blev opdraget af dennes husholderske. Det var ikke me
ningen, han skulle studere, og han kom da på kontor. Da han var 
16 år gammel, tilfaldt der ham imidlertid en mindre arv efter mor
faderen, og han besluttede at tage studentereksamen, hvilket skete 
1819. Han valgte straks det medicinske studium.

Han gav sig imidlertid god tid med sine studier, hørte hellere 
forelæsninger hos H. C. Ørsted og Oehlenschlåger end hos de medi
cinske professorer, og allerhelst skrev han vers. 1824 forlovede han 
sig med sin kusine, Caroline Aagaard, som 3 år senere blev hans 
hustru. Hun drev stærkt på for at få ham til at gå op til den ende
lige eksamen, og da det omsider lykkedes hende, bestod han med 
udmærkelse. Umiddelbart efter nedsatte han sig som praktiserende 
læge i Nysted på Lolland, og de 11 år, han tilbragte her, blev på 
flere måder de lykkeligste i hans liv, hvilket først og fremmest kom
mer til udtryk i digte og breve.

Disse afslører et sjæleliv af en ejendommelig sammensat karak
ter. Registret spænder vidt: Han er en elskovsfuld ægtemand og tro
fast familiefader; han færdes i alle samfundslag, fra adelen til al
muen; han har et godt forhold til sine patienter, og han nyder 
dagliglivet i den lille provinsby; han har en betydelig herregårds
praksis, tager ivrigt del i adelens selskabsliv, og hans massive, brede 
korpus har sans for bordets spiser og vinkælderens finere årgange, 
men i lige høj grad nyder han de lange ture rundt i praksis på 
de lollandske veje, hvor han undfanger sine poetiske indfald; i sel
skab er han galant over for damerne, og han glimrer ved vid og 
lune.

Men først og fremmest er Aarestrup skønhedsdyrkeren blandt vore 
poeter. Han havde sans for al den skønhed, naturen rummer, og han 
indrømmede, at kvindens skønhed gjorde ham „svag og svimmel“. 
Han levede med et stedse bankende hjerte, og han nød at være i 
selskab med smukke kvinder. Den unge læge brillerede i et sådant 
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selskab, og det er forståeligt, at Caroline „med sin stride Borgerlig
hed“ ikke altid undte ham at være så omsværmet og feteret.

Smukke kvinder inspirerede ham - en tid var det en ung grevinde 
fra herresædet Ålholm, som han ledsagede på en baderejse til Tysk
land og Bøhmen, en anden var det Chr. Winthers forlovede - og 
samtidig voksede manuskriptbunken. I 1838 lod han sig overtale til 
at lade trykke et bind digte; men afsætningen var ikke stor, og Aare- 
strup trøstede sig med disse ord: „Bogen bliver kun købt af poetiske 
Naturer, og de ere meget sjeldne, have sjeldent Penge!“

1838 overtog han praksis i Sakskøbing, og her finder vi ham i de 
følgende 11 år. Hensynet til den stærkt voksende familie - denne 
øgedes regelmæssigt med et nyt medlem hvert andet år - gjorde det 
nødvendigt, at han arbejdede hårdt, og der levnedes ikke megen 
tid til digtning i disse år.

Et billede fra 1844 afslører, at Aarestrup med årene var blevet 
meget svær. Med den tiltagende legemsfylde fulgte en vis magelig
hed, og med årene fandt den midaldrende læge praksis for an
strengende. Han havde da også længe ønsket at overtage en stilling 
som stiftsfysikus, der var bedre lønnet end en praktiserende læges 
og bød på mere behageligt arbejde. Dertil kom, at han ville komme 
blandt de højeste embedsmænd og blive nævnt på linie med herreds
foged, stiftamtmand og borgmester! I 1844 søgte han fysikatet over 
Lolland-Falster stift; men det blev den lokale distriktslæge, der fik 
stillingen. I 1847 blev fysikatet i Odense ledigt. Aarestrup søgte; 
men heller ikke denne gang lykkedes det for ham, idet praktiserende 
læge i København C. J. H. Kayser fik embedet.

Skuffelsen skulle imidlertid ikke vare længe. Inden der var gået 
et år, blev Kayser udnævnt til professor, og Aarestrup søgte atter. 
Først på året 1849 forelå udnævnelsen, og den 24. februar begav 
han sig efter et kort ophold i hovedstaden til Odense for at se på 
de nye omgivelser.

Aarestrup i Odense
Om mødet med Odense beretter Aarestrup med følgende ord, skrevet 
dagen efter ankomsten, i et brev til Caroline, der sammen med ægte
parrets 11 børn opholdt sig hjemme i lægeboligen i Sakskøbing:
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„Solen skinnede, Fuglene sang, da jeg betraadte Fyens Jordbund. 
Paa Touren fra Nyborg til Odense glædede jeg mig over Fyens 
deilige Land, og ønskede Dig ved min Side. Fra den mildt bak
kede Vei havdes bestandig lange og skjønne Udsigter, i heldig 
Belysning, og Husene, jeg saae, vare hyggelige og vel vedlige
holdte, Menneskene milde og reenlige, desforuden pyntede . . . 
Indtrykket af Byen oversteg rigtignok noget min Forventning. 
Bygningerne ere nemlig saa store og anseelige, Boutikkerne lige- 
saa glasrudede og opfyldte, Færdselen med Vogne og Mennesker 
ligesaa stor som i Kbhv., kun er Omfanget naturligviis mindre. 
Gud, hvor Børnene vil gjøre store Øine til denne Forandring“.

Det blev nogle travle dage, Aarestrup tilbragte i Odense. Ikke min
dre end 40 visitter måtte han aflægge hos byens læger og de myn
digheder, han skulle samarbejde med. Ikke så få middagsinvitatio
ner blev der sendt til den vordende stiftsfysikus, der logerede på 
hotel Postgården, og de faldt absolut i god jord. - Af følgende 
brev til Caroline fremgår det, at byen også på anden måde har gjort 
et godt indtryk på ham:

„Clubber, Læseforeninger, Cafeer, Conditorier, Boglader og Kob
berstikudstillinger i Mængde. I Onsdags var jeg igjen paa Come- 
die og Concert. Huset propfyldt, brillant. Trængsel og Karetkjør- 
sel som i Kbhv. Her er gode Skomagere, anskaf derfor ikke meer, 
end høist nødvendigt af det saxkjøbingske Jux. Du vil forbauses 
over den Masse af prægtige Boutiker og den Færdsel, der findes 
i disse Gader. Man kan faae Alt her tilkjøbs, ligesom i Kbhv., 
og i ligesaa rigt Udvalg. Folk leve her paa en Maade, som jeg 
lider vel“.

Endelig fik Aarestrup under sit første ophold i Odense ordnet spørgs
målet angående lejlighed. Han havde i København truffet kammer
herre Sehestedt Juul fra Ravnholt, og denne havde tilbudt ham en 
lejlighed i sin gård på hjørnet af Fisketorvet og Korsgade. „Den 
ligger midt i Byen“, skriver Aarestrup, „har rigtignok et herskabe
ligt Ydre, og første Etage, som vi skulde beboe, har 17 store Fag 
Vinduer til Gaden, da det er en Hjørnegaard, og samtlige 6 Væ- 
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reiser ligge en suite . . . Du seer hvilken Rolighed, hvilken Afson- 
drethed, selv i den larmfulde By, denne Ledighed kan afgive. Ud
sigten den livligste i Byen, som for at tage Exemplet fra Kbhv., 
Hjørnet af Østergade og Amagertorv“.

I det nye embede ville der være mange ting, som en almindelig 
praktiserende læge ikke helt var fortrolig med, og Aarestrup forblev 
da i København de følgende fem uger med det formål at uddanne 
sig til stiftsfysikus. Af brevet til Caroline den 30. marts får vi et 
indtryk af, hvad han er beskæftiget med i disse uger:

„Fra om Morgenen Kl. 7 er jeg i Farten paa Frederikshospital, 
dernæst Alm. Hosp. Chirurg-Academie, ligetil omtrent Kl. 3; atter 
gaaer det løs Kl. 5 a 6 til 8 de fleste Dage . . . Den øvrige Uge 
har været helliget Cadaveres Gjennemsøgelse, store chirurgiske 
Operationers Betragtelse (Amputation af Laaret, Indsnit i Urin
blæren, Borttagelse af Læben og store Svulster paa Halsen etc.), 
Øresygdomme og Operationer, de offentlige Fruentimmers nøi- 
agtige Undersøgelse og Behandling af mangehaande væmmelige 
Sygdomme i Huden og Kjønsdelene; desuden Chemi og Apothe- 
kerstudium. Du seer heraf, søde Ven, at Din Mand ikke ligger paa 
den dovne Side“.

De fleste aftener havde han dog fri, og der blev tid til at gå i te
atret og til et spil l’hombre med Oehlenschlåger og professor Sib- 
bern.

Midt i april kom Aarestrup tilbage til Sakskøbing, og der blev 
holdt både konfirmation og dåb samt afskedstaffel på Orebygård, 
inden han den 2. maj rejste til Odense for at overtage det nye em
bede. Rejsen gik over Nakskov, Langeland og Tåsinge, og næppe 
var han kommet til Fyn, før han opsøgte den første herregård. Det 
var Hvidkilde, og dette første møde med den fynske adel skuffede 
ham ikke:

„Magnifikt. Den podagriske Baron dyrker det Skjønne i alle dets 
Former, med alle sine Sandser, mest dog, ligesom vi Andre, gjen- 
nem Smagen og Mavens kostbare Organ“.

119



Den 9. maj overtog Aarestrup fysikatet, og samtidig flyttede han 
ind i den Sehestedt Juulske gård på Fisketorvet. Der blev foretaget 
en række reparationer af lejligheden, og i slutningen af juni holdt 
Caroline og alle børnene deres indtog.

Af et brev, skrevet en måned efter Aarestrups ankomst til Odense, 
fremgår det, hvad han har været beskæftiget med den første tid:

„Reiserne omkring paa Landet forfrisker mit Sind; Fyen er den 
deiligste af alle danske Øer, i hvilken Retning jeg kommer, er der 
Skjønhed, Fyldighed, Reenlighed og Tillokkelse. Med Undtagelse 
af Assens og Kjerteminde, har jeg nu været i alle Kjøbstæder, og 
paa Herregaardene: Christiansdal, Arreskov, Harritslevgaard, 
Fjellebro, Hvidkilde, Hindsgavl, Cathrinebjerg, Margaard, Lan
gesø, Egeskov, Trolleborg, og det prægtige Waldemarslot paa 
Taasinge“.

Det var midt under treårskrigen, Aarestrup var blevet udnævnt til 
stiftsfysikus, og den var den egentlige grund til de mange rejser. 
På en række af de nævnte herregårde og godser var der oprettet 
militærlazaretter, og da der fra disse ofte udbredte sig smitsomme 
sygdomme, anså han det for sin første pligt at inspicere disse laza
retter, og han fandt dem alle i forsvarlig stand.

Om forholdene i Odense fortæller Aarestrup straks efter sin an
komst til byen: Sammen med brigadelægen inspicerede han lazaret
terne, hvoraf der var oprettet 7, bl.a. på rådhuset, i Borgerskolen, 
på Gråbrødre Hospital og i Lahns Stiftelse. Der var på disse ind
lagt ca. 500 sårede soldater; men besøget hos disse gjorde ikke 
noget uhyggeligt indtryk på ham. Tværtimod! De bar deres smerter 
tappert, så tappert, skriver han, at han måtte nære den største be
undring for dem.

Under sit besøg i Middelfart og Strib i begyndelsen af juni kom 
Aarestrup krigen på nærmere hold. De tyske tropper angreb netop 
i de dage Fredericia, og det meste af natten tilbragte han på Tele
grafbakken, hvorfra han kunne følge slagets gang. Inspireret af de 
oplevelser, han havde under dette besøg, vendte han i den følgende 
tid flere gange tilbage til spørgsmålet, om der ikke burde oprettes 
flere lazaretter på Fyns-siden af Lillebælt. Der var mange sårede efter 
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kampene omkring Fredericia, hvis lazaretter var overfyldt, og flere 
gange opfordrede han til at komme den krigsramte by til hjælp.

Breve, skrevet i disse måneder, giver tydeligt indtryk af, at Aare- 
strup har fået en hjertelig modtagelse i etatsrådernes by. Som man 
kan forvente, søger han en omgangskreds af samme beskaffenhed 
som på Lolland, og der er ikke gået mange uger, før vi finder ham 
som en hyppig gæst hos de odenseanske etatsråder og den fynske 
landadel. Ved udvælgelsen af den nye omgangskreds har han ab
solut ikke ladet tilfældighederne råde!

Aarestrup kom til at virke som stiftsfysikus på Fyn i 7 år, og hvis 
man vil have et indtryk af de opgaver, han var beskæftiget med i sit 
embede, finder man som nævnt et righoldigt materiale i hans me
dicinalindberetninger og fysikatets kopibog, der registrerer ialt 900 
embedsskrivelser:

Og hvem korresponderer en stiftsfysikus så med i embeds medfør? 
En væsentlig del af brevene er stilet til Det kongelige Sundheds
kollegium og Stiftamtet og indeholder indberetninger af forskellig 
art; cirkulærer og forordninger ekspederes til samtlige praktiserende 
læger på Fyn, Tåsinge og Langeland, og der skal tages stilling til 
klager og forslag af vidt forskellig art. Stiftsfysikus’ væsentlige op
gave var at føre tilsyn med alt vedrørende sundhedsvæsenet, og 
Aarestrup havde således kontakt med både læger, jordemødre, apo
tekere og tandlæger over hele Fyn.

Der var, da Aarestrup tiltrådte fysikatet, ca. 50 læger på Fyn 
foruden en halv snes militærlæger i Odense og Nyborg. Af de prak
tiserende læger var langt de fleste bosat i købstæderne. Vi finder 
kun en halv snes bosat i landdistrikterne, og tager vi Odense som 
centrum, skal vi ud til Østrup, Rynkeby, Ringe og Vissenbjerg for 
at finde de nærmeste. I Odense var der 1 stadslæge, 1 distriktslæge, 
1 hospitalslæge og 4 praktiserende læger til at betjene byens ca. 
12.000 indbyggere og et opland på 10-15 km.

En af fysikus’ opgaver var som nævnt hvert år at foretage ind
beretning om forekommende sygdomme i stiftet. Det var kun et min
dre område af hans arbejde; men det nævnes indledningsvis, da 
indberetningerne giver et udmærket billede af sundhedstilstanden på 
Fyn i midten af sidste århundrede.
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På grundlag af kollegernes indberetninger tegner Aarestrup hvert 
år et billede af „den almene sundhedstilstand“:

For året 1849’s vedkommende betegner han den som dårlig; dels 
var der „i Foraarsmaanederne stormfuldt og koldt Veierlig“, og dels 
udgik der megen smitte fra lazaretterne og de gårde, hvor der var 
indkvarteret mange soldater. Krigen rasede på 2. år, og de fleste 
sygdomme forekom hyppigere end året før. Især på Vestfyn, hvor 
indkvarteringen var størst, bukkede mange under for smitsomme syg
domme.

Året efter betegner Aarestrup sundhedstilstanden som værende 
meget bedre. Indkvarteringen var reduceret, og epidemier kunne 
stort set begrænses til lazaretterne og deres nærmeste omegn. For 
1851 noterer Aarestrup, at han har modtaget næsten enslydende ind
beretninger fra de praktiserende læger, idet så godt som alle har 
betegnet sundhedstilstanden som værende ualmindelig god. Dødelig
heden var da også noget ringere end i de forudgående krigsår. Efter 
Aarestrups opfattelse har frygt for kolera først og fremmest været 
medvirkende til at bedre sundhedstilstanden; han konstaterer så
ledes i denne forbindelse, at „Communalstyrelser og ogsaa Sogne- 
forstanderskaberne i Almindelighed har viist Redebonhed til at ef
terkomme, hvad man i hygiejnisk Henseende har opfordret til“.

Mens sundhedstilstanden betegnes som mindre god i 1852, hvor 
flere sygdomme optrådte epidemisk det meste af året, betegnes den 
i de følgende to år - selv i koleraåret - som „meer end almindelig 
god“.

Det er især de smitsomme sygdommes forekomst, Aarestrup byg
ger sin karakteristik på, og den første halvdel af den årlige me
dicinalindberetning koncentrerer sig da også udelukkende om disse:

Den sygdom, vi oftest finder omtalt, er tyfus. Datidens hygiejni
ske forhold taget i betragtning var der stor fare for, at denne farlige 
sygdom skulle brede sig, og Aarestrup var på vagt, hver gang den 
forekom.

Hvor omhyggelig han var, når det drejede sig om tyfus, viser 
nogle tilfælde i Ølsted. Han inspicerede første gang i midten af juli, 
på hvilket tidspunkt 2 patienter var døde og yderligere 8 angrebet. 
Imidlertid blev distriktslægen i Fåborg, i hvis distrikt byen lå, syg, 
og da han således ikke selv var i stand til at tilse sine patienter, 
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foretog Aarestrup selv inspektionsrejser til Ølsted flere gange i løbet 
af efteråret. Under en af disse sørgede han for at få etableret en 
fast forbindelse med sognets præst, og han tilbød at tilse patienterne 
selv, indtil distriktslægen atter var rask. Især var Aarestrup på vagt, 
når fremmede skibe lagde til. Var der fare for, at de bragte smit
somme sygdomme som tyfus og kolera med sig, sørgede han straks 
for, at de blev lagt under observationskarantæne i Odense fjord, og 
at mandskabet blev undersøgt. Med dette formål foretog Aarestrup 
således flere undersøgelsesrejser til Munkebo.

Tyfusen krævede mange ofre. Aarestrup registrerer således i de 
6 år, for hvilke han udarbejder indberetninger, 950 dødsfald på Fyn 
som følge af denne sygdom. Mere ondartet var dog difteritis og 
croup (strubehoste), der 1849-55 havde 1878 dødsfald til følge på 
Fyn. Det samme gjaldt brystbetændelse, der i årene med indkvarte
ring krævede henholdsvis 406 og 409 ofre.

De smitsomme sygdommes forekomst står i det hele taget i nært 
forhold til krigsårenes indkvartering på Vestfyn, hvilket tydeligt af
læses i mortalitetstabellerne, som Aarestrup udarbejder:

Dødsfald ............... ............... 1848 1849 1850 1851

Tyfus ..................... ............... 288 488 167 80
Difteritis ............... ............... 269 393 594 222
Kighoste................. ............... 78 368 13 21

Medvirkende til den stigende dødelighed i 1849 var også de mange, 
der på lazaretterne døde af deres sår; som „dræbte af Andre“ 
anføres således: 1848: 3, 1849: 125, 1850: 4.

Som afslutning på første bind af medicinalindberetningen finder 
vi kønssygdomme omtalt, normalt under fællesbetegnelsen „Syphi
lis“. Vi finder anført det antal patienter, der har været indlagt og 
behandlet for offentlig regning på „De syphilitiske Sygestuer“ på 
Gråbrødre Hospital:

1849: 88
1850: 95

1851: 103
1852: 87

1833: 64
1854: 51

125



Fisketorvet, efter litografi ca. 1860. Gården som Aarestrup beboede, er den sidste på 
højre side af gaden. Privat eje.

Adskillige af patienterne har været under behandling flere gange, 
og næsten alle disse er at finde blandt „de offentlige Fruentimmer“, 
der dog ingenlunde er uden kontrol: „De offentlige Fruentimmers 
Undersøgelse her i Odense blev i det sidste Qvartal af Aaret fastsat 
til hver 8de Dag, istedetfor tidligere kun hver 14de Dag“, med
deler Aarestrup i sin indberetning for 1851. 55 °/o af de behand
lede patienter er fra Odense, 10 % fra de øvrige købstæder, resten 
fra landet. Aarestrup bemærker dog, at kønssygdomme er aftagende 
blandt landalmuen.

Som det fremgår af oversigten over de smitsomme sygdomme, 
har disse i midten af sidste århundrede krævet mange ofre, ifølge 
mortalitetstabellen for 1849 for Fyns stift en væsentlig del af de 
godt 4000 dødsfald, der årligt forekom i stiftet, (se næste side)

Til sammenligning kan anføres, at der (iflg. Statistisk Årbog 1971) 
i hele landet i 1969 forekom ialt 338 dødsfald som følge af infek
tionssygdomme; tuberkulose og forskellige former for diarré tegnede 
sig for over halvdelen af tilfældene, sygdomme som meningitis, 
mæslinger, kighoste, tyfus, difteritis, skarlagensfeber, kopper og ko-
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Afsindighed .................................................................... 5
Alderdom ........................................................................ 728
Barselseng ....................................................................... 70
Blodstyrtning .................................................................. 23
Brystbetændelse .............................................................. 406
Brækning/Diarrhoe ........................................................ 11
Drukkenskab ................................................................... 28
Dræbte af Andre .......................................................... 125
Gigt ................................................................................. 38
Guulsot ........................................................................... 22
Halssyge ......................................................................... 393
Hastig Død ...................................................................... 83
Hidsig Feber .................................................................. 302
Kiertelsyge og engelsk Syge ......................................... 61
Kighoste ........................................................................... 368
Kolik, Forstoppelse, Brok, Underlivsbetændelse.........  96
Kopper ............................................................................. 2
Krampe- og Krampeslag ............................................... 317
Kræft ............................................................................... 25
Mæslinger ....................................................................... 9
Nyfødte (ikke dødfødte) ............................................... 146
Rosen ............................................................................... 7
Rørelse (Lamhed) .......................................................... 39
Skarlagensfeber .............................................................. 22
Tæring (Svindsot, Blegsot) ........................................... 483
Urinsvagheder, Steen ................................................... 11
Vattersot ......................................................................... 145
Venerisk Syge ................................................................ 1
Andre og unavngivne Sygdomme ................................ 537

4495

lera for ialt 9. Det må samtidig bemærkes, at befolkningstallet er 
tredoblet siden 1850.

Når der et eller andet sted i stiftet konstateredes en smitsom syg
dom af epidemisk art, sørgede Aarestrup med al mulig omhu for, 
at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger blev foretaget. Det var 
også tilfældet, da koleraen i 1853 kom til Fyn. Når den i Odense 
ikke fik samme omfang som andre steder i landet, kan man ikke 
mindst takke Aarestrup for det:

For at afværge en kolera-epidemi havde han allerede i en skri
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velse af 18. maj 1851 foreslået kommunalbestyrelsen i Odense, at 
der blev nedsat en permanent sundhedskomite. Dette vedtoges min
dre end 14 dage efter, og af samme skrivelse fremgår det, hvilke 
opgaver Aarestrup fandt det presserende at få løst for Odenses ved
kommende:

1. Snarest muligt Forbedring af Byens offentlige Renovations
væsen, der af Alle erkjendes for høist ufuldkommen.

2. Latriners og Møddingesteders snarest mulige Udrensning.
3. Opdæmmede Vandløbs og Cloakers paaskyndede Afløb og 

Udstykkelse (Rosenhækken, Pientedam, Grøvterne om Fattig- 
gaarden).

4. Omsorg for tilstrækkelig Ventilation i alle Byens off. Localer, 
saasom Kirker, Skoler, Fattig- og Arbeidshuse, Arrester etc.

5. De næringsdrivende Borgeres Tilhold om, at undgaae al unød
vendig Opdyngen af Klude, Beensamlinger, samt øvrigt Af
fald, der ved Forraadnelse foranlediger Stank og fordærver 
Luften, navnlig hos Slagtere, Garvere, Feldberedere, Brænde- 
vinsmænd etc.

I de følgende måneder bevirkede Aarestrup under en række in
spektionsrejser, at der blev nedsat lignende permanente sundheds
komiteer i alle købstæder, og han rettede en tilsvarende opfordring 
til sogneforstanderskaberne i landkommunerne. Da han senere på 
året inspicerede både købstæder og landkommuner, erklærede han 
sig stort set tilfreds med de hygiejniske forhold. Kun for en enkelt 
bys vedkommende anfører han betænkelighed:

„Det i denne Henseende mest truede Sted skulde maaskee Lands
byen Stige være, hvis talrige Befolkning, der ikke ere Landbru
gere, men størstedelen Dagleiere og Fiskere, idelig er udsat for 
de om Sommeren fra den inddæmmede Kyststræknings Moradser 
opstigende Dunster. Dog lade disse Forhold sig neppe foran
dre“.

Fyn undgik dog ikke at blive ramt af kolera-epidemien; men den 
fik her ikke samme omfang overalt som andre steder i landet. Især 
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gik det ud over kystbyerne, f.eks. Svendborg, hvor 97 af 210 an
grebne døde, og Nyborg, hvor 24 af 34 angrebne døde. I de af 
landets kystbyer, der var hårdest ramt, døde 4-5 % af indbyggerne, 
og skulle Odense, der jo dog var en havneby, have haft samme 
skæbne, skulle epidemien have krævet ca. 500 ofre. Odense, der med 
sine 12.000 indbyggere var landets næststørste by, kunne imidler
tid nøjes med 18 tilfælde af kolera i 3 isolerede grupper, nemlig i 
Søndre forstad, på Gråbrødre Hospital og et lille hus ved Ejby 
mølle. I Odense landdistrikt forekom kun tilfælde i en familie i Vil- 
lestofte.

I sin indberetning om koleraen anfører Aarestrup, at „Byen i 
Forhold til sin Folkemængde indtager et meget stort Omfang, og 
at der ingen stillestaaende Vande af nogen Betydning findes“. Det 
er muligt, at befolkningstætheden i Odense i midten af sidste år
hundrede ikke var så stor som i mange af landets øvrige købstæder; 
men de forholdsregler, Aarestrup lod træffe, har også været af af
gørende betydning: Foruden stadslæge, distriktslæge og hospitals
læge var der i Odense som nævnt 4 praktiserende læger, og i til
fælde af en kolera-epidemi havde Aarestrup udvirket, at de skulle 
betjene hver sit distrikt. Desuden foretog Aarestrup, hver gang der 
var mistanke om kolera, en undersøgelsesrejse, og han sørgede for, 
at de fornødne forholdsregler blev truffet. Politiembedsmænd og di
striktslæger lod han „bereise deres respektive Distrikter“, og han be
virkede, at der overalt på forhånd var udset lokaler, der i påkom
mende tilfælde kunne indrettes som kolera-lazaret.

Det vil således ikke være helt forkert at tillægge Aarestrup en 
væsentlig del af æren for, at Odense og nærmeste opland blev for
skånet for en kolera-epidemi i 1853; men det har også spillet en 
rolle, at byens nye vandværk kunne tages i brug kort tid efter, at 
det første kolera-tilfælde var konstateret. Odense kunne nu få fil
treret vand, en ikke ringe sygdomsbekæmpende faktor - i modsæt
ning til f.eks. København, hvor vandet blev ført ad utætte trærender, 
der bl.a. krydsede kloakløbene fra Frederiks Hospital, der var over
belagt med kolera-patienter.

Men der var mange andre opgaver, stiftsfysikus skulle tage sig 
af. Når en kollega havde udvist tjenstlig forsømmelighed, var det 
stiftsfysikus’ pligt at skride ind. Det så han sig nødsaget til flere
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gange, og her synes han at have taget de skrappere midler til 
hjælp frem for at gå forhandlingens vej. Det gjaldt ikke mindst, 
når de praktiserende læger forsømte at indsende beretninger fra 
deres eget distrikt: ,

Megen besvær havde Aarestrup eksempelvis med at få fravristet 
Kertemindelægen Klein (Vilhelm Emil Klein 1818-71) den årlige 
indberetning. Aarestrup måtte rykke ham flere gange, og det eneste 
svar, han fik, var dette: „Intet er for Tiden at indberette, som for
tjener særlig Omtale“. Aarestrup udbad sig stiftamtets assistance, 
idet han karakteriserede Kleins svar som „en ubegribelig Misforstaa- 
else af Medicinal Indberetningens Væsen og en høist upassende 
Pligtforsømmelse“. Først med 2 års forsinkelse fik Aarestrup sin ind
beretning, og han bad stiftamtet give læge Klein en alvorlig irette
sættelse.

Lægernes vilkår fandt Aarestrup ellers i det store og hele ret gode. 
Der var ikke mangel på læger i fysikatet; tværtimod fandt han i 
begyndelsen af sin embedstid, at der var for stor konkurrence blandt 
de praktiserende læger, hvilket ikke mindst skyldtes, at en del mili
tære læger - der var i Odense 1 overlæge og 4 underlæger - også 
drev privat praksis. Selv fik han det også at mærke: „Med Praxis 
gaaer det naturligviis kun meget smaat, idet Overfyldningen med 
militaire Læger gjør Odense til den uheldigste By“ (29. dec. 1849).

Som stiftsfysikus havde Aarestrup ellers et nært samarbejde med 
de praktiserende læger. Det hørte således til hans arbejde at koor
dinere samarbejdet mellem dem: Ønskede en læge orlov, var det 
stiftsfysikus, der bevilgede den og konstituerede en kollega i em
bedet. Oprettelse og deling af lægedistrikter hørte ligeledes til hans 
arbejdsområde.

Anden halvdel af den årlige indberetning er koncentreret om de 
øvrige områder af medicinalvæsenet, som stiftsfysikus førte opsyn 
med:

Af institutioner nævnes først sygehusene - eller snarere sygestuer, 
for sygehuse i moderne forstand fandtes der ikke i datidens Odense. 
Der var her 3 slags sygestuer, nemlig „de almindelige Sygestuer“, 
„de syphilitiske Sygestuer“ og „Daaren“, der alle havde til huse på 
Gråbrødre Hospital.

Sygestuerne benyttedes ikke helt til samme formål som vore dages 
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Aarestrups første medicinalindberetning (omslag).

sygehuse. Det var først og fremmest almuen, der gjorde brug af 
dem - og væsentligst håndværkssvende og tjenestefolk, der i syg
doms tilfælde havde vanskeligt ved at få den fornødne pleje. Det er 
da også forholdsvis få patienter, der har været indlagt:

1849: 49 1851: 120 1853: 142
1850: 120 1852: 156 1854: 131

I de fleste tilfælde drejede det sig om patienter med smitsomme 
sygdomme. Af kirurgiske patienter synes der kun at have været få. 
Aarestrup anfører de operationer, der har været foretaget, og det 
drejer sig kun om nogle få pr. år; bl.a. nævner han et par ampu
tationer, et par brokoperationer, fjernelse af svulster, et par stær
operationer, en kastration, en hareskår-operation og „Steenknusning 
med Jacobsens Steenbryder“, de fleste med heldigt udfald.
9* 131



Efter vore dages begreber kan vi kun finde Odenses sygehusvæsen 
i midten af sidste århundrede beskedent. Aarestrup var dog tilfreds 
med forholdene: „Forresten ere disse Sygestuer tilstrækkeligt for det 
anmeldte Patienttal, luftige og velforsynede med de nødvendige Re- 
qvisiter“. Dog fandt han, at Odense „med 11.122 Indvaanere“ burde 
være i besiddelse af et hospital. Der blev dog ikke taget initiativ til 
oprettelse af et sådant i hans embedstid. Et sygehus i moderne 
forstand fik Odense først i april 1862, hvor det nyopførte sygehus 
i Albanigade toges i brug.

Derudover fandtes der på Fyn sygehuse i Assens og Svendborg. 
I krigsårene benyttedes de udelukkende som militære lazaretter, 
og fra de efterfølgende år savner Aarestrup efterretninger om deres 
funktion. Han betegner dem dog som værende „af middelmaadig 
Beskaffenhed“.

Opsyn med jordemødre og tandlæger varetoges også af stiftsfysi- 
kus:

Der var på Aarestrups tid ca. 110 distrikts jordemødre og ca. 20 
privatpraktiserende jordemødre i hele fysikatet, og gennemsnitlig 
tog hver imod 40-50 nye verdensborgere om året.

Man får det indtryk, at jordemoderstillingen må have været 
eftertragtet i midten af sidste århundrede, idet Aarestrup modtager 
ansøgninger en masse fra yngre kvinder, der ønsker at blive op
taget som „Jordemoderlærlinge“ på Den kgl. Fødselsstiftelse. I 
løbet af et år ekspederer han således ca. 100 ansøgninger. Han har 
gerne villet hjælpe så mange af de kvalificerede ansøgere som mu
ligt til stillingen som jordemoder. Et par gange tager han således 
initiativ til, at 2 nabodistrikter deles i 3, og med passende mellemrum 
beder han distriktslægerne undersøge, om antallet af jordemødre 
bør forøges. I det hele taget synes han at have været ret interesseret 
i at forbedre kårene i al almindelighed for jordemødrene.

Et par gange må han tage stilling til klager over jordemødre:
Det var således tilfældet i 1852, hvor stiftamtet fra sognefor- 

standerskabet i Grindløse modtog en klage over distriktsjordemoder 
Karen Mathiasdatter. Aarestrup lod afholde forhør i Skovby Her
reds Politiret, og her blev det „tilstrækkelig godtgjort, at Karen 
Mathiasdatter hos Gm. Niels Madsen har udvist en upassende og 
utilladelig Adfærd, idet hun ved Nydelse af Spiritus og deraf meer 
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eller mindre Grad af Beruusning har indjaget den Fødende og de 
Tilstedeværende Modbydelighed og Skræk“. Senere kunne sognepræ
sten, sognefogeden og skolelæreren over for Aarestrup bevidne, at 
der om den pågældende jordemoder forelå „et almindeligt Paasagn 
om Drikfældighed“, og han kunne da indstille til stiftamtet, at hun 
blev afskediget.

Den samme dom måtte Aarestrup fælde over jordemødrene i Sa- 
rup og Bårdesø, der var indtrådt i mormonsekten, idet han fandt, at 
det måtte være en forudsætning for at kunne bestride jordemoder- 
gerningen, at man „tilhørte det kristelige Samfund“.

En alsidig uddannelse af tandlæger fandtes ikke i midten af sid
ste århundrede. Danmark fik sin første tandlægeskole i 1888, og 
indtil da måtte man i lære hos en ældre tandlæge, hvis man 
ønskede at praktisere som sådan. Undervisningen havde ofte vil
kårlighedens præg, og derfor skulle den vordende tandlæge aner
kendes af stiftsfysikus, før han måtte tage patienter under behand
ling.

Aarestrup fandt i sin tid som stiftsfysikus ikke anledning til at 
skride ind over for nogen af stiftets - sikkert få - tandlæger. Han 
må således have været tilfreds med det arbejde, de udførte. Det er 
under ingen omstændigheder ensbetydende med, at han ikke førte 
kontrol med dentisterne, som tandlægerne dengang betegnedes. Da 
han f.eks. den 3. januar 1853 i Fyens Stiftstidende læste, at en hol
landsk tandlæge „anbefalede sig til Alle, der lide af Tandsmerte 
og Tandsygdomme“, bad han om, at den pågældende måtte blive 
instrueret om den pligt, han havde, til at lade sig forestille hos stifts
fysikus. Netop instruere, for det skete gennem byfogeden, en praksis, 
Aarestrup ofte gjorde brug af, idet han så selv var fri for at lægge 
sig ud med folk.

Opsyn med apoteker hørte også til stiftsfysikus’ arbejde:
For medhjælpere på apoteker gjaldt det ligeledes, at de modtog 

deres undervisning på det sted, hvor de siden skulle udføre deres 
arbejde. „Pharmaceutisk Medhjælperexamen“ overværedes af fysi- 
kus, og den fandt normalt sted på Ringe Apotek, hvor Aarestrup i 
sin embedstid var censor for ialt 17 kandidater.

Fysikatet havde ialt 11 apoteker, nemlig to i Odense (Løveapoteket 
og Svaneapoteket) og ét i hver af byerne Bogense, Middelfart, As-
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Foran St. Knuds kirke „Magasingaarden“, hvor Aarestrup boede 1854-56.

sens, Fåborg, Svendborg, Rudkøbing, Ringe, Nyborg og Kerteminde. 
Aarestrup visiterede én gang om året, normalt i efterårsmånederne, 
og han fandt dem „alle i god Orden og forsynede med tilstrækkeligt 
Vinterforraad, Medicamenter af upaaklagelig Qvalitet“.

Et indtryk af den rejseaktivitet, stiftsfysikus måtte udøve, giver 
eksempelvis planen over visitationen af apotekerne i 1852:

9. oktober: Bogense apotek
18. oktober: Fåborg apotek
20. oktober: Nyborg apotek
27. oktober: Rudkøbing apotek
29. oktober: Ringe apotek
31. oktober: Svendborg apotek

6. november: Kerteminde apotek
8. november: Assens apotek

18. november: Løveapoteket, Odense
23. november: Svaneapoteket, Odense
27. november: Middelfart apotek.
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I disse visitationer deltog foruden Aarestrup apotekeren, distrikts
lægen og byfogeden. Af praktiske grunde fastsatte Aarestrup som 
regel tidspunktet både for visitationer og eksaminationer til sidst på 
formiddagen. I Aarestrups breve finder vi mange lovord over den 
middag, der normalt fulgte i apotekerens hjem!

Flere gange modtog Aarestrup henvendelser fra sogneforstander- 
skaberne på Vestfyn, der et par gange tidligere og nu igen ansøgte 
om at få oprettet et apotek i Gribsvad. Aarestrup holdt sig til det 
svar, hans forgænger i embedet havde givet, nemlig at der fra Gribs
vad ikke var langt til 4 købstæder med apotek, at landevejene var 
gode, samt at der daglig var færdsel. Endvidere bemærker han, at 
„den Tid ikke ligger fjernt, at tænke sig en Jernbane netop tværs 
gjennem denne Egn“. Aarestrups efterfølger må have været af en 
anden mening, for i 1859 åbnedes et apotek i Gribsvad. Jernbanen 
kom i 1865, og da det var mere praktisk, at apoteket var placeret i 
en stationsby, flyttedes det i 1872 til Årup.

Stiftsfysikus skulle endvidere foretage legale obduktioner, hvoraf 
der i hele fysikatet i Aarestrups embedstid forekom ca. 40. Adskil
lige gange drejede det sig om børn, født i dølgsmål, og i sådanne 
tilfælde måtte Aarestrup lade afholde forhør.

Også paternitetssager må stiftsfysikus tage stilling til. At Aare
strup ikke ser sig i stand til det, før der er afgivet erklæring af 
jordemoder og eventuelle vidner, da herredsfoged Hellerup den 27. 
august 1850 i en skrivelse forespørger, „hvorvidt et af Ellen Kir
stine Mikkelsdatter i Hemmerslev den 7. september 1849 født Barn 
kan ansees at være Frugten af et Samleie, der har fundet Sted før 
den 4. Nov. 1848 eller efter den 31. Januar 1849“, er der ikke 
noget at sige til! Der har måske været indkvartering af soldater 
før og efter de pågældende datoer!

Aarestrup var meget utilfreds med, at obduktioner i selve Odense 
blev foretaget af stads- eller distriktslæge. Det skyldes ikke, at han 
ikke havde tillid til disse to kolleger, tværtimod synes han at have 
haft det bedste forhold til sine Odense-kolleger. Derimod viser det 
snarere noget om hans økonomiske forhold, og de var ikke alt for 
gode:

Vi finder flere steder i hans papirer opstillet regnskab over årets 
indtægter. Det fremgår heraf, at stiftsfysikus var aflønnet med en 
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fast årlig gage på 700 rdl., og dertil kom indtægter for offentlige 
forretninger. Regnskab for disse det første år ser således ud:

3 legale Obductioner................................................... 12 rdl.
5 Møder ved Cassationsforretninger ........................  10 rdl.
1 Examination af Apothekerlærlingc ....................... 5 rdl.
4 Quarantainebesøg .................................................... 12 rdl.

Hertil føjes: „Naar fra ovennævnte Sum fradrages Udgifter til 
Physicatets Comtoirhold, som jeg vil anslaae til 10 rdl aarlig, bliver 
en Rest af 29 rdl det hele Udbytte af Salair for off. Forretninger 
i Aaret 1849“.

Regnskaber for de følgende år oplyser om omfanget af de offent
lige forretninger, Aarestrup måtte tage sig af:

Honoraret for de nævnte forretninger fandt Aarestrup beskedent:

1849 1850 1851 1852 1853 1854

Legale Obductioner ........................................ 3 2 1 16 9 1
Undersøgelsesreiser (epid. Syg.) ..................... 14 6 18 20 15 S
Lazareth-Inspectionsreiser .............................. 6
Møder ved Cassationsforretninger................. 5 15 12 15 12 8
Møder og Forhandlinger i Anledn. af Cholera 6
Examination af Apothekerlærlinge ............... 2 2 4 3 6
Apothekervisitation ......................................... 9 11 10 11 11 11
Indkomne Sager............................................... 118 155 185 196 136
Expederede Sager ........................................... 85 125 175 190 87

1849: 39 rdl. 1851: 30 rdl. 1853: 73 rdl.
1850: 47 rdl. 1852: 110 rdl. 1854: 50 rdl.

Familien var stor - da den havde været et års tid i Odense, kom 
barn nr. 12 til verden - og det kneb med at få pengene til at slå 
til. Flere gange rykker Aarestrup stiftamtet for at få udlæg til rejse
udgifter refunderet, og en enkelt gang beder han endog om „for- 
skudsviis“ at få anvist en regning på 50 rdl. På det tidspunkt har 
der næppe været meget til overs af fruens husholdningspenge.
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Jeg skal ikke beskylde Aarestrup for at have skrevet for meget 
på regningerne til amterne; men det er i hvert fald en kendsger
ning, at både byfogeden i Svendborg og stiftamtet i Odense fandt, 
at Aarestrups udgifter til befordring var for store. Medvirkende her
til har det nok været, at han med sin tiltagende magelighed kun 
ønskede at gøre brug af ekstrapost, altså ikke de ordinære forbin
delser med dagvogn. Det indebar den fordel, at han kunne passe 
den privatpraksis, han efterhånden fik på landet, når han tog eks
trapost fra Odense til de fynske købstæder for at visitere. Det blev 
bebrejdet ham; men han svarede, at det næppe skulle være nødven
digt „at godtgjøre det Uhensigtsmæssige, Ubillige, ja Umulige i det
te Besparelses-Arrangement“. Resultatet blev imidlertid, at Aarestrup 
den 3. august 1855 forpligtede sig til selv at sørge for befordring 
i Odense og Assens amter mod en årlig godtgørelse på 200 rdl., 
så det har næppe været ham, der er gået af med sejren.

Et par brevcitater viser også, at der sjældent var overflod i penge
kassen:

„Hvorledes det er mig muligt at bestride de daglig voxende Ud
gifter, som her i Odense ere af ganske anden Beskaffenhed end 
paa Lolland, begriber jeg ikke; hidtil er det imidlertid skeet, idet 
Tilfælde, ikke forudanede Smaafortjenester og Praxis har indfun
det sig“ (dec. 1850).
„Min Datter Thekla er ogsaa confirmeret, alle Udgifter bestridt, 
hvorledes jeg endnu kan have en Skilling i Kassen er mig ubegri
beligt. Praxis tynd“ (juni 1851).

Af skattelisterne fremgår det, at Aarestrup kun betalte ca. halvdelen 
af det beløb, kollegerne i byen gennemsnitlig måtte betale.

Medvirkende til de dårlige økonomiske forhold har det uden tvivl 
været, at det ikke var så nemt at skaffe privatpraksis, som Aarestrup 
havde troet. Efterhånden lykkedes det ham dog at få en del: Den 
første, der engagerede ham som huslæge, var biskop Gad, og som 
på Lolland lykkedes det ham også ret hurtigt at få kontakt med 
familier på en række herregårde, og det var ikke de ringeste steder 
for Aarestrup at komme på sygebesøg! Det skyldes nok, at det gik 
tungt med privatpraksis i de første år, at Aarestrup i 1850 søgte 
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stillingen som læge ved Gråbrødre Hospital. - Af breve fra hans 
sidste år fremgår det, at det dog efterhånden lykkedes ham at få 
en del privatpraksis, især på landet.

Men først og fremmest var Aarestrup embedslæge, og i embeds 
medfør blev han stillet over for problemer af vidt forskellig ka
rakter. Der skal i denne forbindelse blot nævnes nogle få for at 
vise, at det ikke altid drejede sig om helt almindelige ting: Han må 
således tage stilling til en klage fra beboerne på Fisketorvet over 
den utålelige stank fra slagtermester Wollers latrin, der gør nabo
husene ubeboelige; han må aflægge besøg på bryggeriet for at 
kontrollere humlens kvalitet; han må anvise et sted i udkanten af 
byen, hvor der kan anlægges et garveri; han må inspicere gas
værkerne; han må „efter Forlangende bevidne, at Barbeer Hen
nings har forevist ham en Prøve paa konstige Tænder af Elfenbeen“, 
der er uden skade for munden, og han må bede en praktiserende 
læge på Langeland undersøge, hvorledes en præst, der har kureret 
en i sit tyende mod fnat med en arsenik-opløsning, er kommet i be
siddelse af dette stof.

Man må nok synes, at det var blandede forretninger, Aarestrup 
som embedslæge måtte tage sig af; men flere af de netop omtalte 
kunne medføre øget smittefare, og som tidligere anført bestod stifts- 
fysikus’ vigtigste arbejde i at kontrollere sundhedstilstanden og fore
bygge enhver smittefare.

Skal man prøve at give et samlet billede af Aarestrup som em
bedslæge - hvad jeg ikke noget sted har set forsøg på - må man, 
hvad det rent faglige angår, betragte ham med sine 22 års erfa
ringer som praktiserende læge som kvalificeret til embedet. Vordende 
amtslæger må i dag deltage i embedslægekursus og i forbindelse 
hermed aflægge særlige prøver. Noget sådant stilledes der ikke 
krav om på Aarestrups tid, og der har ikke været tale om noget 
obligatorisk kursus. Da hans udnævnelse forelå, tog han imidlertid 
straks til København, hvor han benyttede sig af venskabet med dr. 
Trier, hvis arbejde han som nævnt fulgte i nogle uger.

Det var en nødvendighed, at den, der havde opsynet med de epi
demiske sygdomme og deres udbredelse, lagde megen omhu og per
tentlighed for dagen, og disse krav synes Aarestrup til fulde at 
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have opfyldt. Især da kolera-epidemien truede, fik han lejlighed 
til at demonstrere dette. Gerne foretog han selv inspektionsrejser til 
de smitteramte steder, og han forlod sjældent de pågældende steder, 
før han havde instrueret den praktiserende læge og de lokale myn
digheder om de forholdsregler, der skulle træffes, hvis der var over
hængende fare for en epidemi. På dette område mener jeg at kunne 
konstatere, at Aarestrup helt opfyldte de krav, der nødvendigvis 
måtte stilles til den, der varetog dette embede.

Revolutionerende ideer bragte Aarestrup ikke med sig ved overta
gelsen af det nye embede, og stort set synes han at have fulgt sine 
forgængeres politik, måske i for høj grad, idet han i flere tilfælde 
følte sig bundet af standpunkter, disse havde taget.

På flere områder kunne man have ønsket, at han havde været 
mere dynamisk. Han viste således ikke synderlig interesse for at skaf
fe Odense et sygehus i moderne forstand, og som dårelæge interesse
rede han sig mere for at iagttage „de ravgale Mennesker“ end for 
at finde frem til bedre helbredelsesmetoder. (Hans strid med psykia
teren H. Selmer, der ikke skal omtales nærmere i denne forbin
delse, afslører ham ikke som fremsynet på psykiatriens område.)

Samarbejdet med de fynske læger synes at være forløbet godt. 
„Jeg lever i den bedste Forstaaelse med samtlige Læger, saavelsom 
med det øvrige fyenske Personale“, skriver han således til dr. Trier 
den 29. december 1849, og det samme giver han udtryk for et par 
år senere: „Jeg staaer, saavidt jeg veed, paa en god Fod med samt
lige mine Colleger i Stiftet“ (29. juni 1851).

Udadtil ydede han i påkommende tilfælde - klager o.lign. - kol
legerne den støtte, han kunne, og han sørgede så vidt muligt for, 
at samarbejdet mellem læger indbyrdes og samarbejdet mellem læ
ger, jordemødre, apotekere o.a. forløb godt. Som nævnt synes især 
jordemødrenes kår at have interesseret ham.

Nogle episoder røber hos Aarestrup nogen mangel på diplomatisk 
optræden samt evnen til at forhandle sig til rette i en sag; især når 
det gjaldt kollegers forsømmelighed over for stiftsfysikus, kunne han 
være urimelig hård. Sikkert belært af episoder, hvor han ikke har 
optrådt tilstrækkeligt smidigt, bestræbte han sig med årene på ikke 
at sætte det kollegiale samarbejde over styr, og hvor der var mu
lighed for det, lod han i påkrævet tilfælde stiftamtet gribe irettesæt
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tende ind. Dette og Sundhedskollegiet synes at have ydet ham al 
den støtte, han bad om. - En vis mangel på myndighed og for
handlingsevne må nok anses for at være den svageste side hos em
bedsmanden Aarestrup.

Hans eget forhold til embedet synes der heller ikke at være tvivl 
om: Ofte klager han over manglende privatpraksis og dårlig øko
nomi; men aldrig giver han direkte udtryk for utilfredshed med selve 
embedet. Det medførte meget varieret arbejde, og på sine mange 
rejser kom han i kontakt med mange mennesker. Uanset, hvor man
geartede problemer han blev stillet overfor, bestræbte han sig på at 
løse dem, og stiftet har i ham alt i alt haft en habil embedslæge 
- en opfattelse, der deles af den, der i dag beklæder hans embede, 
efter at denne er blevet gjort bekendt med nærværende materiale.

Venter man at finde Aarestrup som produktiv forfatter i Odense- 
årene, bliver man skuffet. Produktionen indskrænkede sig til en hånd
fuld lejlighedsdigte, og kun et enkelt af dem kom på tryk. Det var 
da også som stiftsfysikus og ikke som digter, man savnede ham, da 
han i 1856 af gik ved døden.

Det skete i Fyens Stifts Læseforenings bygning øst for St. Knuds 
kirke, hvortil familien var flyttet i 1854, da kammerherre Sehestedt 
Juul solgte sin gård i Nørregade. Aarestrup var medlem af Læse
foreningen, og det var måske grunden til, at netop han fik tilbudt 
en af lejlighederne i denne bygning. Han var tilfreds med byttet. 
„Jeg boer rummeligt, har blandt andet Adgang til den smukkeste 
Have i Odense“, skrev han således til dr. Trier. Haven, en del af 
den nuværende Eventyrhave, var et yndet opholdssted for læsefor
eningens medlemmer; i sommermånederne musiceredes der en aften 
om ugen, og de, der havde lyst til det, kunne ro en tur på åen i 
foreningens båd.

I flere perioder var Aarestrup på grund af sygdom ikke i stand 
til at passe sine embedsforretninger, og den 21. juli 1856 kunne 
odenseanerne i Fyens Stiftstidende læse, at deres stiftsfysikus var af
gået ved døden. Dødsårsagen var bughindebetændelse med bristning 
af galdeblæren.

Bisættelsen fandt sted den 25. juli om formiddagen i St. Knuds 
kirke, hvortil „en meget stor Skare af alle Stænder fulgte ham“. 
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„Med denne Jordefærd er den Afdødes Legeme gjemt for Verden; 
men hans Navn har hævdet sig et Minde, som ikke saa let er glemt“, 
refererer Fyens Stiftstidende. - Hans grav findes på Assistens-kirke- 
gården. Indskriften på stenen angiver, at den er sat til minde over 
stiftsfysikus Carl Ludvig Emil Aarestrup og hans hustru, der for 
øvrigt først døde i 1893. Om Aarestrups fortjenester som digter 
giver den derimod ingen oplysninger, og det var da også som en 
afholdt læge og kollega, han efterlod sig et savn i Odense.

Skal man ud fra det omtalte materiale besvare spørgsmålet, om 
Aarestrups 7 år som stiftsfysikus i Odense blev lykkelige, må svaret 
i det store og hele blive positivt. De problemer, han gav udtryk for, 
var for det meste af personlig art, og dem havde han næppe 
undgået, om han var forblevet praktiserende læge på Lolland eller 
havde søgt et andet fysikat. Størst betydning fik Odense nok ved at 
bringe ham ud af den „udflytterstemning“, Sakskøbing med årene 
havde bragt ham i. Det var helt andre forhold, en embedsmand i 
landets næststørste by levede under, og Aarestrup var tilfreds med 
denne forandring. „Jeg fornemmer en livligere, stærkere Strøm om
kring mig“, skriver han således efter at have boet 5 år i byen, 
„og finder i det Hele Opholdet behageligere med hvert Aar . . . Ja, 
det er egentlig intet slet Tegn, at jeg har vanskeligt ved at løs
rive mig fra Byen Odense“.



Fra mit virke*

Af Carl Krebs 
Professor, dr. med.

Ved et 50 års jubilæum er der mange mennesker, vi kan mindes. 
Mennesker, som for de unge kun er navne - måske knapt det! 
Et navn, som betød meget for blot 50 år siden, er glemt, som den 
sne der faldt i fjor.

Der er indenfor radiologien navne som Johan Frederik Fisher, 
der havde alle Københavns Kommunes røntgenafdelinger. Han var 
en betydelig radiolog og kommunal politiker. Der var H. J. Panner 
på Rigshospitalet. Han voksede med opgaven. Den dag, Fisher døde, 
sagde han: „Nu behøver vi ikke mere at kopiere billederne“ - det 
var en stor lettelse. Dengang udsendtes røntgenbillederne ofte i en 
karton, som cabinetsfotografier. Det hed jo også røntgen-cabinettet. 
Der var Axel Reyn, dermatologen, der overtog Finsens arbejde - 
ikke egentlig radiolog, men han følte sig meget hjemme i kredsen, 
ligesom Chiewitz, een af de betydeligste, jeg har truffet - der var 
Stokflet med de stærke briller - han indførte her i landet film i 
stedet for plader - der var Sigurd Kjærgaard - vel nok den læge 
med de mest alsidige kundskaber, jeg har mødt. Eiken og Aage Niel-

* Holdt som foredrag ved Dansk radiologisk Selskab’s 50 års jubilæum den 6. 
februar 1971.

Fisher, Johan Frederik, professor, overlæge ved Københavns Kommunehospital 
(1868-1922).

Panner, Hans Jessen, overlæge, dr. med., honoris causa ved Rigshospitalets røntgen
afdeling (1871-1930).

Reyn, Axel, overlæge ved Finseninstituttet (1872-1935).
Chiewitz, Ole, professor, dr. med. h. c., Finsens medicinske lysinstitut (1883-1946).
Stockfleth, Viggo Carl, overlæge ved Diakonissestiftelsens røntgenklinik (1882- 

1962).
Kjærgaard, Sigurd Eriksen, professor, dr. med., overlæge ved Rigshospitalet (1883- 

1953).
Eiken, Thorvald Severin, overlæge ved Aalborg Amtssygehus (1881-1957).
Nielsen, Aage, professor, dr. med. Århus Kommunehospital (1887-1949). 
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sen, en række kirurger, der havde nogen røntgenuddannelse, men 
de blev ikke i faget.

I provinsen var der Axel Maag i Odense, omhyggelig men meget 
døv, og Chr. Riis i Århus. Jeg tror i virkeligheden Riis var den 
første med privat røntgenklinik. Også på Århus Kommunehospital 
havde han et røntgenapparat stående på en overdækket altan.

Det var trange kår, man bød de første radiologer. Riis’ efterfølger 
i Århus var Severin Nordentoft, en meget betydelig og fremskridts
venlig mand. Livet havde vel nok været lidt bittert over for ham. 
Ved en konkurrence om professoratet i kirurgi fortalte Rovsing mig 
engang, at de af ham indleverede skriftlige arbejder var de bedste, 
- „men“, føjede Rovsing til, „der var kværulanter nok i fakultetet“. 
Nordentoft talte aldrig ondt om nogen.

Så er vi nede på min tid, Flemming Møller med den første radio
logdisputats og senere hans udmærkede beskrivelse af Flourosen. 
Wissing, den første der herhjemme indførte den fysiske måling af 
røntgenstrålerne - et stort fremskridt -, Collin, Baastrup, Licht og 
Ebbehøj, der indførte Bucky behandlingen. Mange er døde i årenes 
løb, men dejlig at der endnu er nogen til hvem vi kan sige „kan 
du huske“.

En særlig omtale skylder vi Holger Scheuermann, den eneste dan
ske radiolog, der har lagt navn til en sygdom. Måske bør Baastrup 
og Panner også nævnes på dette sted.

Jens Juul, der indførte Coutardbehandlingen på Radiumstationen

Maag, Axel, overlæge ved Odense Amtssygehus røntgenklinik (1882-1955).
Riis, Jens Christian, overlæge for Århus Kommunehospitals røntgenafdeling (1860—).
Nordentoft, Severin, overlæge ved Århus Kommunehospitals røntgenafdeling og 

Radiumstation (1866-1922).
Møller, Poul Flemming, professor, dr. med. (1885-).
Wissing, Ove, overlæge, dr. med. ved Set. Lukasstiftelsen (1883-).
Collin, Edvard, overlæge ved Skt. Josephs Hospital (1886-1960).
Baastrup, Christian Inger slev, overlæge ved Københavns Kommunehospital (1885- 

1950).
Licht, Erik Vilhelm de Fine, overlæge ved Gentofte Amtssygehus (1893-1972).
Ebbehøj, Erik Vilhelm, overlæge i Kolding (1900-).
Scheuermann, Holger Werfel, overlæge, dr. med. h. c. i flåden og ved Sundby 

Hospital (1877-1960).
Juul, Jens, overlæge, dr. med. på Finseninstituttet (1896-1938).
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i København, og hans efterfølger Jens Nielsen vil jo altid stå som et 
lysende minde i radiotherapeuternes kreds.

De, der faldt og døde på Valen, dræbt af strålernes skadelige virk
ning eller af et elektrisk stød, var foruden Fischer, Nordentoft og Clu- 
bien i Helsingør, to røntgensygeplejersker på Radiumstationen, frøken 
Agnes Elisabeth Raaschou-Nielsen (1876-1935) og frøken Helga 
Schumacher (1885-1930).

Der har været mange gode kammerater og venner iblandt. En 
særlig tanke vil jeg gerne sende min gamle ven - min virkelige ven 
- Leif Arntzen - en fin og nobel karakter. Jeg tror ikke, han havde 
nogen fjender. Han var en udmærket diagnostiker. I mange år, fra 
1913-1922 var vi sammen hver dag. Det betyder meget i et venskab. 
For faget var det et stort tab, at han døde kun 42 år gammel. - Den 
Guderne elsker dør ung!

Det var lidt om de mange, glemt er jo nok de fleste, men der 
er jo også mange, der lever endnu, som det er værd at sige tak til.

Da jeg blev immatrikuleret i 1910 ved Københavns Universitet, 
sagde den store humanist - Seruminstituttets skaber, professor Carl 
Julius Salomonsen: „Det år, jeg blev immatrikuleret ved Køben
havns Universitet, i 1865, var vi 65 nye immatrikulerede. Man talte 
dengang om det store antal studenter - man kaldte det: det store 
studenterår“. I 1910, det år jeg blev immatrikuleret, var der 218 
nye studenter immatrikuleret, og i 1965 blev der ved de to univer
siteter immatrikuleret 6.684. Stigningen er enorm. Nu er vi oppe på 
over 10.000.

Når jeg nævner Carl Julius Salomonsen, er grunden den, at han 
var en af de få, der gav et tidsbillede i sine forelæsninger. - Tænk 
på hans omtale af coleraen og Københavns Vandværk, der bestod 
sin prøve i 1898, da den anden store coleraepidemi rasede i Ham
borg, men hans gennemgang af malariaens behandling og udgrav
ningen af Panamakanalen glemmer den, der har hørt det, aldrig.

Nielsen, Jens, overlæge, dr. med. h. c. ved Radiumstationen i København (1899- 
1963).

Klubien, Emil, overlæge ved Helsingørs Øresundshospital (1878-1927).
Arntzen, Leif Arne, overlæge ved Gentofte Amtssygehus (1891-1933).
Salomonsen, Carl Julius, professor ved Københavns Universitet, chef for Serum
instituttet (1847-1924).
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Salomonsen tegnede en baggrund, et billede, hvor der fortaltes lidt 
om dem, der gik forud. Til den nye generation vil jeg gerne sige: 
„Kommer I til at undervise, så glem aldrig at fortælle lidt om, på 
hvem I bygger“.

Salomonsen sagde mange kloge ting - „50 år i videnskabens tje
neste er lang tid, en meget lang tid“. Det største fremskridt, han 
havde oplevet - det største fremskridt i forrige århundrede - var 
for ham formalinfikseringen af præparater og indstøbningen i para- 
fin. Tænk, hvad Bichat havde nået, om han havde kendt den teknik. 
Nu må dertil siges, at Salomonsen docerede den almindelige pato
logi. Ellers havde han også nok nævnt Semmelveis og Lister, for 
slet ikke at tale om de talrige bakterier, man i hans livsperiode 
erkendte og beskrev.

Nu kommer jeg til omtalen af, hvad jeg kan huske af store frem
skridt, idet jeg dog skal gemme omtalen af røntgenstrålerne og de 
mægtige fremskridt, der er sket i de forløbne 75 år, til slut.

Blot et ord fra lidt før min hukommelse. En mand, der senere 
i min start i Århus betød umådelig meget for mig, var C. O. Jensen. 
Han skænkede „Zeitschrift fur Krebsforschung“ indbundet til mig 
- og derfra gik det i arv til Radiumstationen i Århus.

C. O. Jensens arbejder fra 1903 danner grundlaget for den mo
derne eksperimentelle kræftforskning. Han overførte en mamma- 
cancer fra en mus gennem talrige generationer fra mus til mus.

Jeg ved godt, at den store russiske forsker Paulov 18 år tidligere 
havde overført en kræftsvulst fra kæben hos en hund over på 5 
hunde, hvoraf 4 med gode anslag.

Men C. O. Jensen var den første, der gennem mange generationer 
kunne holde sådan en svulst i live. Det var først mange år senere, 
man lærte at overføre vanskelig transplantable tumorer til dyr, hvis 
resistens var nedsat ved universel røntgenstråling. - Det var Wag-

Bichat, Marie Francois Xavier, fransk anatom (1771-1802).
Semmelweis, Ignaz Philipp, professor ved Universitetet i Budapest (1818-1865).
Lister, Josef, lord, (1827-1912).
Jensen, Carl Oluf, professor ved Landbohøjskolen, veterinærfysicus, dr. med. h. c. 

(1864-1934).
Paulov, Ivan, berømt russisk fysiolog (1849-1936).
Wagner, Aage, dr. med. overlæge ved Århus Amtssygehus (1897-).
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ner, der indførte dette. Senere, efter at man havde fået rene stam
mer, var det jo en langt lettere sag. Det kom først frem 20 år efter 
C. O. Jensens forsøg.

Jeg erindrer, da Fibiger fik Nobel-prisen, skrev Oluf Thomsen i 
Politiken: „Den burde egentlig være delt mellem Fibiger og C. O. 
Jensen“. Fibiger tog sig sådan en malurt meget nær.

Også længe før vor tid havde man forsøgt sig med transplantatio
ner.

I „Bibliotek for Læger“, udgivet af Det Classenske Litteratursel
skab, fra 1810 er omtalt to læger, dr. Alibert og dr. Bieff, samt 
3 medicinske studenter, hr. Fayet, hr. Lenoble og hr. Durant, der 
den 17. oktober 1808 med „beundringsværdigt mod“ prøvede at over
føre det ondartede sekret fra et vædskende sår fra en brystkræft til 
deres egen overarm - dog heldigvis uden anslag.

Referandøren i „Bibliotek for Læger“, dr. Scheel, kom med den 
kloge kommentar: „Havde han overført det på 100 mennesker, var 
det ikke sikkert, det var gået så godt“. I sine bemærkninger er han 
inde på resistensbegrebet. Var det ikke lettere at overføre sligt til 
svagelige?

De var mindst lige så kloge dengang som vi er nu.
Det første, jeg rigtig husker, var salvarsanet i 1908. Det var jo 

omtalt i alle blade - Hata 606. Den svenske vittighed bredte sig 
over Danmark:

„Først elska, 
så Hata!“

Til disse første forsøg med fremstilling af salvarsan knytter der sig 
næsten noget eventyrligt. Boch, der var lærer i pharmakologi, om
talte det i sine forelæsninger. Man havde fremstillet stoffet, havde 
set virkningerne og glædet sig over dette vældige fremskridt i sy
filisbehandlingen, men kunne trods gentagne forsøg ikke genfrem
stille det. - Så gennemgik man forsøgsprotokollen meget nøje og 
fandt, at der ved det vellykkede forsøg var mærket en stjerne og en 
fodnote, der lød: „Ved omrøringen gik termometeret i stykker“. Man

Fibiger, Johannes Andreas Grib, professor i patologisk anatomi ved Københavns 
Universitet (1867-1928).

Scheel, Poul (f. 1773).
Boch, Johannes Carl, dr. med., professor ved Københavns Universitet (1867-1953). 
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gentog forsøget og knuste et termometer magen til det første. - Man 
havde salvarsanet. Kviksølvet i termometeret virkede som katalysa
tor.

Fibiger kunne gå næsten rasende op og ned i laboratoriet og for
tælle, at så og så mange forsøg verden over var gået til spilde på 
grund af manglende etiketter. - Dette forsøg med salvarsanet viser, 
hvad orden og gode notater betyder.

I dag er biokemien jo trængt ind på en måde, som er uoverskue
lig. I Amerika kan man nogle steder gå hen og få at vide, om man 
har sukkersyge, nyrebetændelse eller blodsygdomme - blot ved en 
enkelt venepunktur. Det varer såmænd ikke længe, før man kan få 
det hele gjort i en automat. Tællinger og differentialtællinger fore
går jo nu til dags på maskine. - Det tror jeg for resten ikke! Læger 
vil nødig give afkald på den indtægt. - Nå, man tjener jo også på 
cigaretautomater.

Herhjemme kan vi give Aage Th. B. Jacobsen æren af de første 
systematiske blodsukkeranalyser. Disse lærte han hos Bang i Lund, 
en fremragende biokemiker. Det var om Bang, Boch sagde: „Han 
døde videnskabsmandens død - han døde med kolben i hånden“. - 
Apropos - min mor havde en gammel kusine, der var gift med en, 
i provinsen, omrejsende skuespiller - det var strengt i de dage. Det 
kan jeg tale med om. Over 700 steder har jeg holdt foredrag om 
livmoderkræft - ofte i gamle teatersale. Hvor var de rædselsfulde 
for et halvt århundrede siden. I hjørnet af salen, et trekantet rum 
med et knust spejl og et trebenet jernstativ med et blikfad. Få mi
nutter efter skulle man, med benzinduftende handsker optræde som 
prinsessen af Illyrien.

Her kunne en opstrammer være på sin plads. Jeg glemmer aldrig 
teatersalen i 0..........- nå, lad nu det være, - der var ikke noget
i vejen med tilhørerne eller arrangørerne, tværtimod. -

Som Bang døde med kolben i hånden, således døde også denne 
omrejsende skuespiller. Han fik dilerium, på scenen gennemførtes

Jacobsen, Aage Th. B., professor, dr. med., overlæge ved Århus Amtssygehus 
(1885-).

Bang, Iver, professor i medicinsk og fysiologisk kemi (Lunds Universitet) (1869- 
1918).
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rollen; der var respekt for kunsten i de dage. Han lagde sig ind 
på en sofa og døde.

I gamle dage havde diabetiker-patienter ca. 3 år at leve i. Min 
gode ven Aage Th. B. Jacobsen, fortalte en dag, jeg var ude at 
besøge ham, at en patient havde ringet og fortalt, at nu havde han 
levet i 50 år med sin sygdom - han var nu 63. - Gode eksempler 
er det godt at tænke på.

Kan De huske den perniciøse anæmi. Undskyld, jeg ved godt, De 
kan huske den, men de færreste af de yngre har vel aldrig nogen
sinde set den i slutstadiet med blæretilfælde med påfølgende nyre- 
bækkenbetændelse, frygtelige lammelser - nervetilfælde. Blæretil- 
fældene var ofte stærkt medvirkende til exitus. Kan man sige om 
nogen, at han er træt til døden, så var det om disse patienter.

Sygdomsbilledet ser man jo ikke mere, for så snart sygdommen er 
diagnostiseret, bliver patienten behandlet med lever og nu med vi
tamin B12-

Forhistorien - arbejdet der går forud for insulin og leverbehand
lingen er lang. I 1890 opdagede Mehring og Minkowski, at fjernelse 
af pancreas hos hunde fremkaldte diabetes mellitus. 1921-22 lykke
des det Banting og Best at fremstille et pancreasudtræk, der mod
virkede diabetes mellitus og i 1926-27 renfremstillede Abel insulinet 
i krystalinsk form.

Et dansk arbejde, der nok er værd at nævne i denne forbindelse, 
er Knud Heibergs disputats om pancreasmikroskopier med svind af 
de Langerhandske øer - et led i insulinets forhistorie. Fibiger sagde 
om dette arbejde: „Var det blot kommet på et fremmed sprog, havde 
Heiberg været verdensberømt“.

I 1926-27 påviste Minot og Murphy, at lever kunne helbrede den 
perniciøse anæmi. Man begyndte med rå lever i meget store doser.

Mering, Joseph von (1849-1908).
Minkowski, O. (1858-1931).
Banting, F. G. (1891-1941).
Abel, J. J. (1857-1938).
Minot, G. R. (1885-1950).
Best, C. H. (1899-).
Heiberg, Knud, dr. med., praktiserende læge i København (1880-1961).
Murphy, W. P. (1892-).
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Efter talrige forsøg lykkedes det amerikanske og engelske for
skere at isolere vitamin B12 i krystalinsk tilstand.

Men lad nu det ligge - det har De altsammen lært om.
Penicillinet hører jo også til vor tids fremskridt. Skal jeg kort 

nævne nogle af de sygdomme, hvor penicillinet betyder det uende
lige, er det jo pneumoni, scarlatina, nu et sygehusophold på 10 
dage, tidligere 6 uger og ofte fulgt af nyrelidelse, for slet ikke at 
tale om de talrige infektionssygdomme og specielt de veneriske syg
domme. Således kan jeg fra min volontørtid erindre den kirurgiske 
behandling af de luetiske aneurysmer (udvidelse af hjertepulsårene) 
med en champagnepisker. Gennem et lille snit blev den indført luk
ket i aorta og derefter udfoldet, for at få blodet til at koagulere og 
derved skabe en kunstig opfyldning af hulrummet i aorta. Man ser 
dem næsten aldrig mere. I de første år af min Århus-tid havde vi 
en 5-6 patienter med aneurysmer og også dengang så vi den tabe
tiske arthropathi med fuldstændigt svind af caput femoris - et me
get mærkeligt sygdomsbillede. En patient havde mistet det venstre 
caput og collum femoris og 3 måneder efter det højre.

Penicillinet er jo en stor gave, men jeg er bange for, at hospitals
infektionerne i mange henseender har været prisen.

Formindsker vi ulykkernes antal ved sygdomme, skal vi nok selv 
hjælpe med til at skaffe flere. - Tænk blot på hashen, og hvad der
med følger.

Der er jo meget, jeg ikke har nået - steroider og sulfonami
derne.

Men jeg vil nu gå over til slutningen af mit foredrag.
Blandt de mange vældige fremskridt i de sidste 100 år er jo rønt

genstrålernes opdagelse i november 1895. Flere fysikere havde nok 
fremstillet dem, men ikke erkendt dem. Strålernes opdagelse bredte 
sig som en storm over verden. I Amerika, som jo ofte på glimrende 
måde kan lide at vække opmærksomhed ved at vise, hvor hurtig 
udviklingen er, havde man 3 måneder efter Røntgens første med
delelse fotograferet hjertet hos et 3 måneder gammelt barn, der netop 
var født den dag, hvor Vilhelm Conrad Røntgens meddelelse kom.

Røntgen, Vilhelm Conrad (184.5-1932).
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Der var ikke mange røntgenologer, da jeg begyndte i 1920. Jeg 
kan fortælle et lille kuriosum om, hvor få vi var.

Schaldemose - vel nok Danmarks dygtigste kirurg, såvel på det 
diagnostiske som det tekniske felt, den første hjernekirurg her i lan
det - kom en dag over på Rigshospitalets røntgenklinik med en ung 
dame fra Sydamerika med et let struma - hun var yndig. Panner var 
syg, og Wissing, der havde overtaget Fishers klinik - han var sam
tidig korpslæge i hæren - var indefrosset på Trekroner. Schaldemose 
bad, om jeg ville behandle hende. Hun sagde, at hun ikke ville be
handles af den dreng. Så henviste Schaldemose hende til Panners 
klinik. Om eftermiddagen kom jeg derud. Hun gentog: „Jeg har jo 
sagt, at jeg ikke vil behandles af Dem“. - Den næste dag var hun 
på Fishers klinik. Der stod jeg - og hun gik.

Jeg så meget ung ud. Hun søgte så professor Rovsing. Den tredie 
dag kom hun ind sammen med Rovsing, der jo altid var situationens 
herre, og sagde: „Må jeg præsentere Dem for chefen for mit rønt
genkabinet, den lovende, unge læge, dr. Krebs“. Da Rovsing havde 
forladt lokalet, sagde hun: „Ingen undgår sin skæbne!“

Behandlingen havde det første sted været gratis, det andet sted 
3X15 kr., og det tredie sted 3 X 50 kr., og nu 3 X 100 kr., men det 
var jo også det sted, hvor apparaterne var ældst og strålerne sva
gest, - det var måske ikke så galt endda.

Meddelelsen om røntgenstrålerne bredte sig som nævnt med kæm
peskridt.

Man fotograferede og demonstrerede. - I Industribygningen var 
der i 1898 eller 1899 opstillet et røntgenapparat, der blev de
monstreret af den unge montør Johan A. Kuhl - han var ansat hos 
Levring og Larsen - senere Dansk Røntgen. Hele dagen kom folk 
og så en hånd - med en ring på - blive gennemlyst (det var jo 
væsentlig ringen, man så). I de fleste tilfælde var det Kuhis hånd, 
der blev demonstreret. Den næste dags morgen, da han vågnede, 
var hånden varm, men han fortsatte demonstrationen. Til alt held

Schaldemose, Vilhelm, professor i klinisk kirurgi, overkirurg ved Rigshospitalet 
(1866-1930).

Kuhl, Johan A., direktør (1886-1959).
Riedel, B. (1846-1916).
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for Kühl gik røret i stykker lidt op ad dagen. Det varede flere 
måneder, før han igen kom ud for et røntgenrør, ellers havde han 
nok fået varige skader.

I 1904 indførte Riedel kontrastgennemlysning af ventriklen med 
Wismuth blandet i havregrøden og dertil saftevand - en blanding, 
der stadig brugtes på Rovsings klinik, da jeg kom der i 1919.

Man havde forsøgt maveundersøgelser med luft - bruspulver og 
med benmel. Dette sidste kunne virke irriterende på maveslimhin- 
den. Men metalsaltene som kontrastmiddel har under een eller man
ge former siden holdt sig.

Allerede i 1898 havde man påvist galdesten ved fotografering. 
Men først i 1924 kunne man fotografere galdevejen med kontrast
middel - det var Graham og Cole fra St. Louis.

Den direkte pyelografi og den intravenøse pyelografi fulgte efter 
i de kommende år.

Arteriografien både i kar, hjerte og hjerne fulgte slag i slag i de 
forløbne år.

Det bliver for meget for mig at gå i enkeltheder, men jeg kan ikke 
slutte dette - lad mig kalde det et causerende foredrag - uden at 
vende mig til vore nordiske brødre - Gösta Forssell - en impone
rende skikkelse, en imponerende taler og imponerende organisator - 
en enestående personlighed - var den første i Norden. Den første 
gang jeg så ham, havde jeg været „radiolog“ i halvtredie dag. Den 
dag foreslog han, at vi skulle være „dus“. Han troede, at jeg skulle 
blive et nyt håb.

Forssell havde den store fordel at have en videnskabelig uddan
nelse, før han begyndte på faget. Hvad han betød i Skandinavien 
for den første og anden generation af nordiske radiologer kan næp
pe beskrives.

Vi blev løftet op i et plan, hvor vi ikke befandt os (ill. se s. 154).

Graham, E. (1883-1957).
Cole, Rufus (1872-).
For seli, Carl Gustaf, professor i medicinsk radiologi ved Karolinska Instituttet, 

Stockholm 1917-1936, professor i røntgendiagnostik ved samme 1936-1941 (1876— 
1950).
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Hans lär junger, Berven, Heymann og Åkerlund, - kan De huske, 
når Åkerlund sang efter en dejlig middag i sit skønne hjem, eller 
Berven, når han demonstrerede mundhulens kræft.

Bervens livsopgave var sammen med Forssell at opbygge det første 
Radiumhem på Klippen i Stockholms udkant. Åkerlund, der i en 
menneskealder var Nordens ledende røntgendiagnostiker og Hey
mann kendt over hele kloden, som den der systematiserede behand
lingen af livmoderkræft.

Heyerdahl stiftede det norske Radiumhospital. Torleif Dale, leder 
af Rikshospitalets røntgendiagnostiske afdeling. På ski havde han 
under krigen været 40 gange illegalt i Sverige - en mand uden frygt 
og dadel. - Friemann-Dahl, Norges røntgendiagnostikker par excel
lence. Kreybergs bøger om kræftsvulsternes patologiske anatomi er 
læst verden over, en forsker af betydelig dimensioner. Jansson i Hel
singfors og hans eftermand Mustakallio, der opbyggede og ledede 
det første radiumhospital i Finland. Edling fra Lund, en ivrig gæst 
i København. V aennerberg var Finlands ledende røntgenteknikker.

Berven, Elis Gustaf Emanuel, professor i radioterapi ved Karolinska Instituttet og 
overlæge ved Radiumhemmet i Stockholm (1885-1966).

Heymann, Ernest James, professor i radioterapi samt overlæge ved Radiumhem
mets gynækologiske afdeling, Stockholm (1882-).
Åkerlund, Åke Olof, professor i røntgendiagnostik ved Karolinska Instituttet og 

overlæge ved røntgenafdelingen, Karolinska Sjukhuset (1887-1958).
Heyerdahl, Severin Andreas, overlæge, dr. med. ved Det norske Radiumhospital 

(1870-1940).
Dale, Torleif, professor, dr. med., overlæge ved røntgen, radiumafdelingen, Rigs

hospitalet i Oslo (1900-).
Friemann-Dahl, Johan Cappelen, professor, dr. med., overlæge ved røntgenafdelin

gen, Ullevål Sykehus, Oslo (1902-).
Kreyberg, Leiv, professor, dr. med. i klinisk patologi ved Universitetet og Riks- 

hospitalet i Oslo (1896-).
Jansson, Carl Gösta, docent, professor, h. c., overlæge ved Universitetets kirurgiske 

sjukhus røntgenafdeling, Finland (1887-).
Mustakallio, Sakari, professor i medicinsk radiologi ved Universitetet i Helsingfors 
Edling, Lars Henrik August, professor i medicinsk radiologi ved Lunds Universitet 

og overlæge ved røntgenafdelingen på Konung Gustaf V:s jubileumsklinik i Lund 
(1878-1962).

Vaennerberg, Knut Gunnarsson, ingeniør og direktør i firmaet O/Y Gristian Nissen 
A. B.
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Laurell i Uppsala indførte i 1923 undersøgelsen af tyndtarmen med 
illeueslignende tilstande. Da Chiewitz og jeg besøgte ham demon
strerede han Linnea have ved det botaniske laboratorium ved Upp
sala Universitetet. Man havde genskabt den ved pollenanalyser, så 
den nu ser ud som for 250 år siden. Hans Helmer i Lund var for 
de i Sverige under krigen fremmødte danskere en god og stor hjælp.

En hjertelig tak til alle de nordiske venner. Ja, der er jo mange, 
jeg husker med stor tak, hver på sit felt, og ikke mindst Olle Olsson 
- i øjeblikket Sveriges ledende radiolog - et stort sproggeni.

Til de, der eksperimenterer, vil jeg med Søren Kierkegaard sige: 
„Den, der vil gentagelsen, er en mand“.

Til slut vil jeg ønske alt godt for Dansk Radiologi, for Nordisk 
Radiologi - at vi altid må være saglige og søgende!

Laurell, Hugo Fredrik, professor i medicinsk radiologi, Uppsala universitetet (1884— 
1959).

Helmer, Hans, professor i røntgendiagnostik, Lunds Universitet (1898-1949).
Olsson, Olle, professor i røntgendiagnostik, Lunds Universitet (1911-).
Linné, Carl v., svensk botaniker (1707-1778).

153



Hans Peter Christensen
Borgmester i Århus 

(1869-1945)

Borgmester H. P. Christensen anbragt i Forssell-stativet før gennem
lysningen.

Forssell-stativet og Forssell-beskyttelsesstolen (blyforet) var dati
dens mest praktiske gennemlysnings- og beskyttelsesapparat. Her i 
landet afløste det Fischers hængeblænde. I denne var beskyttelsen 
af personalet væsentlig ringere.

„Smeden“, som borgmesteren kaldtes, var borgmester, da Radi
umstationen for Jylland blev indviet i 1933 - dengang Europas 
største kræfthospital.

154



Kresten Mousten
Overlærer 
1875-1962

I 40 år medlem af Århus byråd og formand for sygehusudvalget. 
Den klogeste administrator, jeg har kendt. Medlem af Landsforenin
gen til Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Ånden og sjælen i 
Århus Kommunehospitals udvikling og omdannelse fra et kommune
hospital til et landsdelshospital med alle discipliner repræsenteret.

Hvad man sagde til ham gik aldrig videre.

155



Ernst Carlsen
Generalkonsul 

1875-1954

Om opbygningen af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse har 
overlæge Einer Rud skrevet en udmærket bog „Radiumfonden og 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1912-1927“, men den der 
var sjælen i det administrative arbejde for kræftbehandlingen i Dan
mark var generalkonsul Ernst Carlsen.

Rud, Jens Einer Jensen, 1892-
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Middelalderens syn på 
sindssygdom og sindssygebehandling*

Paul J. Reiler
Overlæge, dr. med.

Man kan endnu møde den opfattelse, at middelalderen er en ren 
kulturel mørketid, skønt enhver historieforsker, der vil gøre sig ulej
lighed med at studere denne tidsperiode ud fra dens egne første
håndskilder og vurdere begivenhederne ud fra datidens tankegang, 
vil havne i det modsatte ekstrem: en dyb beundring for denne peri
odes konstruktive kulturelle bidrag, ikke mindst i retning af at nå 
frem til et stort eksistentielt helhedssyn. Men gennemgående er be
handlingen af Middelalderens betydning præget af overfladiskhed 
og århundredgammel fordom, ikke mindst i de stater, hvor Mid
delalderens universalkirke blev afløst af luthersk orthodoksi.

Jeg behøver ikke at gå længere end til den sidste udgave af Nor
disk Medicinhistorisk Årsbok af 1971, der bringer en artikel af Wolf
ram Koch om: „Psykiatri och mentalsjukvård i historiskt perspektiv“ 
(s. 252-286). I denne ellers på mange måder udmærkede artikel træf
fer man en vild forvirring med direkte falske og tillige indenfor 
samme afsnit selvmodsigende angivelser. Der omtales f.eks. s. 260 
to „lekmannalåkare“, der kom i strid med skolastikken i 1200-tallet, 
og som if. forfatteren „dömdes till döden av inkvisitionen“. For det 
første var inkvisitionen overhovedet ikke opfundet dengang. Dernæst 
var den, som navnet siger, ikke en domstol, men en forhørs- og un
dersøgelsesinstans, om hvis metoder der kan herske yderst delte me
ninger. Den overgav den overbeviste delinkvent til den verdslige 
domstol, som i visse tilfælde idømte dødsstraf. Og det gjaldt over
alt i datidens Europa, såvel i syden som i norden, således som prof., 
dr.phil. Niels Skyum-Nielsen har påvist det i sin bog: „Blodbadet i 
Stockholm og dets juridiske maskering. (1964.)

Om heksetroen, der har været skæbnesvanger for mange sinds-

* Foredrag i Dansk medicinsk-historisk Selskab

157



syge, ikke mindst senile og hysteriske kvinder, skriver Wolfram Koch 
i ovennævnte artikel, s. 260, at den tog fart i 1200-1300 tallet, og 
at den skal henføres til de to dominikanermunke: Johann Sprenger 
og Heinrich Kraemer, der mente, at årsagen til sindssygdom var 
„förhäxning“, og lidt senere på samme side får vi at vide, at de to 
forfatteres herostratisk berømte bog: „Malleus maleficarum“ udkom 
1487, hvad der er rigtigt. Men her er det ikke de sindssyge, som er 
forheksede, men heksene selv - djævlebesatte Incubae - der er sinds
syge. Faktisk er endelig heksetroens blomstringstid ikke Middelalde
ren, men Renæssancen og Baroktiden, 16. og 17. århundrede.

Thomas Aquin affærdiges med overlegen foragt med fire linier, 
sluttende med følgende salut, s. 259: „Desvårre blev dock Thomas’ 
lära ett steg tillbaka i psykiatriens utveckling“. Wolfram Koch stil
ler hans samtidige Roger Bacon i modsætning til ham, hvilket ikke 
er rigtigt. Og hvor uretfærdigt forfatteren er mod Middelalderens 
og måske alle tiders største tænker, skal jeg senere søge at belyse.

På dansk har vi to fremstillinger af psykiatriens historie, hvor 
også Middelalderen omtales, nemlig indledningskapitlet i H. Hel- 
wegs klassiske monografi fra 1915: „Sindssygevæsenets Udvikling i 
Danmark“, og O. Bayerholms tykke bog fra 1937: „Psykiatriens 
Historie“, et stort kompilatorisk, men desværre yderst ukritisk, over
fladisk og unøjagtigt arbejde. Væsentligt mere pålideligt er Zill- 
borg & Henry’s værk: „A History of Medical Psychology“ fra 1941. 
I forordet til dette værk fremhæver Zillborg selv beskedent, i hvor 
ringe omfang materialet vedrørende psykiatriens ældre historie er 
bearbejdet, og hvor vid en mark der ligger åben her for sober forsk
ning. Der er derfor noget trist i at se tidligere forfatteres åbenlyse 
fejl gå igen.

Det er en basal fejl, der ikke bliver bedre ved gentagelse, at se 
Renæssancen opstillet som et lysende modstykke til den mørke Mid
delalder. I virkeligheden fører der en jævn, omend ikke lige linie 
helt fra Karl den Stores tid og op til Renæssancen, som i dansk 
historisk videnskab er påvist af prof., dr. phil. Olaf Pedersen i hans 
doktordisputats om Nicole Oresmes. Man taler endog om hele to 
„subrenæssanceperioder“ i Middelalderen: 1) den Carolingske Re
næssance mellem 800 og 900, blandt andet præget af den store præ
skolastiske tænker Johannes Scotus Eriugona (f 880?) og 2) Høj
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middelalderens Renæssance fra ca. år 1100 op til det 14. århun
drede, hvor så den egentlige Renæssance tager sin begyndelse med 
Dante 1265-1321), Petrarca (1304-1374), Nicole Oresmes (f 1382) 
og Nicolaus Cusanus (1401-1464).

Grunden til, at mange medicinalhistorikere gør sig skyldig i så
danne grove fejl, skyldes imidlertid ikke blot, at man ukritisk har 
overtaget tidligere generationers fordomsfulde syn på Middelalde
ren. Det ligger også i den store vanskelighed for nutidens menneske, 
der oplever de teknologiske landvindinger som noget selvfølgeligt, 
at leve sig ind i forhold og miljøbaggrund i et så fremmedartet 
samfund som det middelalderlige feudalsamfund. Det var fuldt af 
dramatiske og barske modsætninger. Da verden ved Romerrigets un
dergang var kommet under indflydelse af den kristne kultur, va
rede det længe, før de gamle, krigerske barbarfolk blev tæmmede. 
Gamle, rå vaner og krigersk aggression, blodhævn osv. lurede lige 
under den kristne overflade. Den samlende, universale kulturfak
tor var i dette lag- og klassedelte samfund afgjort kirken. Den bragte 
ny tænkning og forskning; den udviklede barbarfolkenes agerbrug, 
og den lærte dem havebrug. Dens mange klosterstiftelser tog sig af 
karitative og sociale opgaver og skoleundervisning; den skabte nye 
ridderligheds- og æresbegreber. Den reddede endog, hvad der i fol
kevandringstidens store ragnarok var blevet levnet af Oldtidens he- 
densk-klassiske litteratur.

Hvor store og inkompatible modsætningerne var, og hvor og hvor
ledes disse prægede enkeltpersonerne, er bl.a. den store Hohenstau- 
ferkejser Friedrich II (f 1250) et godt eksempel på. Han var en 
fremragende hærfører og erobrer, såvel som statsmand og politiker, 
måske den betydeligste i hele det stolte hohenstaufiske persongalleri. 
Han var levende interesseret i tidens videnskab, og for os er det af 
særlig interesse, at han organiserede et lægestudium, der i princippet 
har holdt sig helt op til vore dage, med et 5-årigt curriculum. 1238 
indførte han i studiet dissektion af menneskecadavere, der skulle finde 
sted hvert 5. år i overværelse af det medicinske fakultets professorer 
og studenter, således at enhver af disse under studieplanen fik lej
lighed til at overvære i hvert fald een dissektion.

Han var meget fri i anskuelser, tolerant overfor og selv stærkt 
påvirket af araberne, især Averroés (1120-1198). Han ansås af 
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nogle for skeptiker eller fritænker. Ikke desto mindre var det ham 
og ikke kirken, der over for kætterne skabte den retspraksis, der 
senere blev almindelig, idet han forordnede, at de, der blev over
beviste om notorisk kætteri og ikke ville tilbagekalde, skulle lide 
flammedøden. De, som tilbagekaldte, fik fængsel, som regel livsva
rigt, og det er et spørgsmål, om det under de herskende forhold 
ikke var værre.

Middelalderens feudalsamfund var overordentligt kompliceret. 
Teoretisk var det stort set bygget op på kirkefaderen Augustinus’ 
(t 430) tanker, der på mange måder var påvirket af Platons 
ideverden, men med stort mesterskab omplantet på kristendommens 
grund. Hele det indviklede hieraki af fyrster, fra konger og nedefter, 
helt til lavadelens mindre godsejerbaroner holdtes sammen af to stor
magter: det jordiske gudsrige, kirken med paven i toppen og det 
verdslige regime med den romerske kejser som øverste lensherre. 
Som de gamle, danske landskabslove viser, var grænsen mellem be
føjelserne ikke tænkt som skarp. De tidligt kodificerede gamle land
skabslove var både her og andetsteds gennemsyrede af kanoniske 
retstanker. Men på begge sider af „ingenmandslandet“ lå spiren til 
modsætninger, der manifesterede sig i den næsten uafbrudte magt
kamp mellem pave og kejser, ingenlunde nogen usund tilstand for 
kirken, der kun i kirkestaten besad yderst beskedne militære magtmid
ler. Det bevarede i denne periode i Vesteuropa stort set den uafhæn
gighed hos kirken af den Cæsaropapisme, der prægede det efterkon- 
stantinske Østrom, Byzanz, og senere Rusland efter Byzantinerrigets 
fald.

Men gennem Middelalderens senere århundreder blev dels græn
serne mellem de to magter i dette dobbeltregime skarpere, hvad der 
bl.a. viste sig ved, at kejsermagten og dermed sækularverdenen alle
rede fra Hohenstauferkejseren Frederik Barbarossas tid (f 1190), 
men i de følgende århundreder i stigende tempo overtog den justini- 
anske romerret, mens kirken beholdt den kanoniske, og under denne 
udvikling forsvandt i stigende tempo op mod og tilsidst helt på 
Renæsancetiden de gamle landskabslove og dermed kanonisk retsind- 
flydelse på samfundet, overladende valpladsen til romerretten, så
ledes at Senmiddelalderen levede under to konkurrerende retssyste
mer, hvor romerretten bakket op af sækularfyrsternes militærmagt
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gik af med sejren. Samtidig blev det kejserkoordinerede feudalsystem 
mere og mere gennemhullet, idet stærke kongelige magtfaktorer gjor
de kejsermagten rangen stridig i den grad, at den romerske kejsers 
betydning ved middelalderens udgang kun var et formelt rang
spørgsmål. Hans magt over feudalfyrsterne var praktisk talt elimine
ret.

De kulturelle forhold i dette uligevægtige samfund var nærmest 
kaotiske. Den egentlige kulturfaktor var stadig kirken med dens stær
ke indflydelse på de efterhånden mange universiteter. Af skoler og 
lærerstand fandtes intet andet end kirkens. Den store masse af be
folkningen i dette skarpt klassedelte samfund fra underklassen og 
langt op i selve adelstanden var analfabeter. Det kan derfor ikke 
undre, at dette prægede det almene syn på sindssyge og deres be
handling. Dette syn var ofte markeret gennem grov overtro - hvilket 
nok i høj grad har præget hekseprocessernes tid, der dog hovedsage
lig blomstrer i en senere periode - Renæssancen og Baroktiden.

Når vi nu vender os til tidens holdning overfor de sindssyge må 
vi vente at finde tilsvarende modsætninger repræsenterede. Først og 
fremmest kan vi naturligvis ikke vente at finde systematiserede tilløb 
til sindssygevidenskab eller organiseret sindssygevæsen, endsige for
søg på naturvidenskabelige undersøgelser vedrørende årsagsforhold. 
Alt, hvad vi i dag ved om disse forhold - og faktisk er det endda 
meget lidt, vi reelt ved - det ved vi alle, er resultatet af en lang, 
besværlig og kroget udviklingsgang, der iøvrigt tog sin allerførste 
begyndelse netop i det 13. århundrede. Og denne proces har intet 
med Renæssancen at gøre, man kunne næsten fristes til at sige tvært
imod. Men vi kan gøre os håb om at finde spirende, gode tanker, 
der først århundreder senere har fået lov til at udfolde sig.

I H. Helwegs bog begynder skildringen af danske forhold i Mid
delalderen med et citat af Sjællandske Lov fra det 13. århundrede 
og gældende indtil Christian V’s Danske Lov af 1683. Det viser, 
at sindssygdomsbegrebet i praksis allerede da var anerkendt, og at 
man tog humane hensyn hertil ved sindssyges retsstilling. Afsnittet 
repræsenterer vistnok en af de ældste retspsykiatriske lovparagraf
fer, man kender. Den giver den sindssyge en beskyttet stilling både 
i civilretslige og i kriminelle forhold. Den lyder således:

„Hænder det sig, at nogen har en broder eller nær frænde, som 
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mister sin forstand, og han har jord eller gods, som hin nødigt ville, 
han skulle afhænde, da skal han tage de bedste mænd af bygden, 
som kender hans frænde, med sig til tinge og der lyse, at hin ikke 
er ved sin fulde forstand, og at han vil svare til hans gerninger. 
Når dette er sket, må han ikke afhænde sit gods, og ikke skal han 
give bøde for nogen købslutning, enten den så er stadfæstet ved 
håndslag eller skøde. End slår eller hugger eller dræber han nogen, 
da skal den, der tinglæste sig som hans værge, bøde lige så fuldt 
derfor, som om han selv havde gjort det. Bliver han så afsindig, 
at han ikke kan styre ham uden at binde ham, da skal han lyse 
det til tinge og med tingmændenes samtykke holde ham fast. Bliver 
han så afsindig, at han ikke kan bringe ham til tinge uden ved 
at binde ham, da skal han på lovlig måde binde ham og drage til 
tinge og der lade mænd udnævne af tinget for at se hans tilstand, 
og sige de ligeledes, at nøden tvang ham til at binde ham, da bøde 
han hverken til den, han bandt eller til kongen“.

Den lille passus i vor tidligste kodificerede lovgivning viser, at 
psykiatrisk tankegang, derunder rationel retspsykiatrisk bedømmelse 
vedrørende det sårbare begreb tilregnelighed og umyndiggørelse 
principielt ikke var fremmed for Middelalderens folk, heller ikke for 
lægfolket. Vor moderne praksis på dette felt har således meget 
lange rødder.

Men ved siden heraf var de sindssyge, forsåvidt de var ufarlige, 
udleverede til en robust ungdoms ubarmhjertige spot, latterliggørelse 
og undertiden mishandling, eller også blev de spærrede inde for livs
tid i bure. En sådan „indplankning“ finder vi herhjemme så sent som 
under den slesvigske treårskrig. I bysamfundene kunne det endog 
hænde, at man hængte sådanne bure op på bymurene, således at 
nysgerrige tilskuere kunne gøre sig lystige over dem. I større bysam
fund begyndte man at oprette dårekister. Dårekisternes periode, der 
strækker sig helt op til Napoleonstiden, er et dystert kapitel, der kan 
få det til at gyse i een, når man tænker på de mishandlinger 
og det barbari, der her kom til udfoldelse. Forsåvidt kan O. Beyer
holm have ret i, at de sindssyges kår i denne periode af historien 
var alt andet end blide. Middelaldersamfundet var jo iøvrigt som 
bekendt alt andet end sentimentalt.

Men i disse triste tilstande var der også lyspunkter, både med hen
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syn til den rent praktiske behandling og de tanker, man gjorde sig 
om sindssygdommenes væsen på kulturens arnesteder.

Allerede i det 8.-9. århundrede opstod der i den lille flamske by 
Gheel en særpræget bevægelse med religiøs baggrund. I det 6. år
hundrede levede i Irland en kristen kongedatter, Dymphna, hvis he
denske fader efterstræbte hende på incestuøs vis. Hun flygtede for 
ham til fastlandet. Han forfulgte hende og indhentede hende i Gheel, 
hvor han huggede hovedet af hende. Hun blev hurtigt betragtet 
som martyrhelgen, og folk med sindssyge pårørende valfartede til 
stedet med deres syge, idet man anså en sådan fader som Irer
kongen for vanvittig. Skarerne blev større og større, kom fra mange 
lande. Stedet blev berømt, og befolkningen vænnede sig til at be
tragte de sindssyge med karitative øjne. De pårørende efterlod ofte 
deres syge, som ikke blev helbredte under valfarten, på stedet, hvor 
bønderne optog dem i familien og lod dem leve dennes liv i hverdag 
og i fest. Dette dristige forsøg blev en succes, og Gheel, der den 
dag i dag består med en befolkning halvt af sunde, halvt af sinds
syge har været og er forbilledet for moderne familiepleje verden 
over.

Omtrent på samme tid opstod på lignende baggrund et tilsva
rende familieplejecentrum i Portugal. Det blev dog mindre kendt 
og fik ikke samme betydning, og det eksisterer heller ikke mere.

Omend lidt senere finder man jævnsides med disse lyspunkter i 
den praktiske behandling af sindssyge imidlertid også på det teore- 
tisk-videnskabelige plan en vidtgående differentieret opfattelse af 
psykologi og psykopatologi hos Middelalderens store tænkere. Og 
fra den af de mange, der anses som det største geni, og hvis navn 
er blevet stående endnu til vor tid, Thomas Aquin (1225-1274) har 
jeg samlet den lille prøve på middelaldertænkning indenfor dette 
felt, som nu skal følge. Jeg vil dog straks her bemærke, at jeg 
ikke alene leverer denne fremstilling på basis af studier af Thomas 
Aquin’s værker. Skønt de er skrevet på ualmindelig klart og smukt 
latin, og enkelte hovedværker er oversat, er de dels som helhed ikke 
let tilgængelige, dels fylder hans produktion, skønt han kun blev 49 
år gammel, enormt. Selvom jeg har læst en del af Thomas Aquin 
både i original og i oversættelse, har jeg haft gode forgængere og 
hjælpere og har til nærværende formål benyttet 3 moderne arbejder, 

164



der er kommet de senere år, nemlig en lille bog om hans moralfilo
sofi af den norske filosofidocent Tranøy, en lille monografi på spansk 
af E. Krapf: „Thomas de Aquino y la psicopatologia“, samt en 
stor monografi af den unge dominikaner, filosofidoktor Stephanus 
Pfiirtner.

Omfanget af Thomas Aquin’s egne arbejder er, som sagt, impo
nerende. Hans samlede værker fylder i Pariserudgaven 1872-1880, 
34 store bind. Denne hans enorme litterære produktion gennem de 
knapt 30 år, han virkede i ordenen, er fra A-Z præget af hans geni 
som tænker, af en forbavsende belæsthed og af originalitet. Og det 
er yderst koncentreret læsning. Sproget er fornem, klar og præcis 
latin.

I det følgende findes i teksten Thomas Aqiun’s latinske original
tekst, mens en oversættelse heraf findes i noterne. Oversættelserne 
er som helhed frie, men indholdsgengivende.

Idet vi først kaster et blik på grundprincipperne i hans psy
kologi, vil vi finde en opfattelse, der harmonerer godt med moderne 
psykologisk tankegang. Han opfatter forholdet sjæl-legeme hos det 
levende individ som en uadskillelig funktionel enhed og alligevel 
metafysisk betragtet to forskellige principper.

1) „Anima humana est corporis forma et håbet quasdam vires cor- 
poris organes utentes; quarum operationes aliquid conferunt eriam 
ad illa opera animae quae sunt sine corporis instrumentis . . . Anima 
igitur quae est primun principium vitae, non est corpus, sed corporis 
actus.“

Han anser den menneskelige psyke i dens samspil med legems
funktionerne som en lagdelt funktionel enhed, bestående af en „ani
ma vegetativa“, en „anima sensitiva“ og en „anima intellectiva“.

1. Den menneskelige sjæl er legemets „forma“ („forma“ og „substantia” er aristote
liske udtryk) og har til rådighed (som udøvende kræfter) legemets organer. 
Hvilkesomhelst af dettes funktioner vil have været sammenføjede med sjælens 
aktivitet, som i sig selv foregår uden legemets instrumenter. Sjælen er således 
øverste livsprincip; den er ikke legeme, men legemets virksomhed (sml. den 
dobbelte lovmæssighed, som man nutildags må operere med: I) den psykologiske 
og 2) den biologiske, der på dualistisk måde løber parallelt, men på en eller 
anden måde, der er ukendt, korrelerede, og hvor vi forgæves har søgt en indbyr
des kausalitet. Jvf. foruden Thomas Aquin tillige Descartes og Spinoza).
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Denne funktionalenhed kan være mere eller mindre vel integreret 
eller desintegreret.

Allerede gennem selve denne tredelte opstilling fremgår, at Tho
mas Aquin ikke er fremmed over for princippet for evolutionistisk 
tankegang. Integrationen sker efter det princip, at den højere udvik
lede skabning ikke blot besidder sin specifikke form for „anima“, 
men også, hvad der hører til den lavere skabning, endda i videre 
mål:

2) „Anima intellective“ involverer således tilstedeværelsen af en 
dyre- og plantesjæl: „simul et sensitiva et nutritiva (d.v.s. vege
tativa).

„Anima vegetativa“ er det område af psyken, der har at gøre med 
ernæring, vækst og formering. Den er stærkest knyttet til selve 
materien og længst f jernet fra det rene intellekt:

3) „Quamvis potentiae animae vegetabilis sint magis materialis 
quam potentia sensitivae, tamen cum hoc sunt magis ab intellectu re- 
motae, et sic minus possunt impedire vehementiam intellectus vel im- 
pediri ab ea.“

I „anima sensitiva“ eller dyresjælen, om man vil, skelner Thomas 
Aquin mellem 2 aspekter: et apperceptivt og et motorisk. Det ap- 
perceptive falder atter i 2 underafdelinger: I) „sensus exteriores“ og 
2) „sensus interiores“. Det apperceptive element repræsenterer den 
passive, det motoriske den aktive side af „anima sensitiva“. „Sensus 
exteriores“, de ydre sanser, er de berømte 5. Af de indre sanser 
skelner han mellem 4: I) almensans, „sensus communis“, 2) „imagi- 
natio“ eller „fantasia“, 3) dømmekraftigt instinkt, „vis æstimativa“ 
og 4) hukommelse for sanseindtryk, „Memoria sensitiva“. Ved „sen
sus communis“ forstår han et intrapsykisk koordinerende korrelat til 
de ydre sanser og er her inde på en tankegang, der falder ganske 
godt i tråd med moderne opfattelse, idet han peger på den centrale, 
cerebrale sanseopfattelse, og tillige harmonerer den med gestaltpsy-

2. „Anima intellectiva“ indbefatter samtidig både tilstedeværelsen af en „dyrc- 
sjæl“ - „anima sensitiva“ - og en „plantesjæl” - „anima vegetativa”.

3. På samme måde som „plantesjælens“ kræfter er fastere bundet til materien end 
„dyresjælens“ og „plantesjælen“ ligger endnu fjernere end dette fra „intellek
tet“, således kan ingen af de to førstnævnte principper hindre dettes dominans så 
lidt som selv hæmmes af dette.
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kologien. „Imaginatio“ tjener til retention, reproduktion om kombi
nation og har således en vis mnemisk funktion. „Vis æstimativa“ sva
rer ret nøje til instinkt til forskel fra drift, en art arkaisk-primitiv 
noopsyke: „ad apprehendum autem intentiones, quae per sensum non 
accipiuntur, ordinatur vis æstimativa“4. Den fjerde interne sansekva
litet: „memoria sensitiva“ er interessant. Sammenholdt med, hvad 
før er sagt om „imaginatio“, og senere skal siges om „vis cogitativa“ 
repræsenterer dette det første tilløb til det Freud’ske system: Be- 
wusst-Underbewusst med to sæt hukommelsesdynamismer.

Medens sanserne inden for „anima vegetativa“ repræsenterer den 
passive apperception, slutter der sig hertil et deraf motiveret arkaisk 
voluntært viljeselement: „appetitus sensitivus“. „Anima vegetativa“ 
rummer tilsvarende en „appetitus naturalis“, der helt er undergivet 
fysisk lovdeterminans. Ved „anima vegetativa“ befinder vi os på 
udpræget biologisk grund. Om „appetitus sensitivus“ siger han: 
„potentia enim appetitiva est potentia passiva, qua nata est moveri 
ab apprehensiva“5. Den primitive „forståelse“ er således en integral 
part af „appetitus“.

Vi kommer nu til noget meget interessant og vigtigt, der atter 
overordentligt stærkt viser, hvorledes Thomas Aquin for mere end 
700 år siden var inde på tankegange, der først af Freud er sat i et 
sammenhængende system. Der er ifølge Thomas Aquin i denne ar
kaiske, driftsstyrede vilje to forskellige principale elementer, nemlig 
„consupiscentia“ og „irascibilitas“. Han opfatter disse elementer, der 
i hvert fald delvis er ubevidste, som integrerede i det bevidste, ra
tionale viljesliv og i den psykosomatiske sammenhæng. Enhver mo
ralsk handling, som bruger et legemsorgan, afhænger ikke alene af 
sjælens kraft, men også af det legemlige organs disposition. Ligesom 
synet afhænger både af synsopfattelsen og øjets beskaffenhed, gen
nem hvilket det styrkes eller hindres, således afhænger sensuelt be
tingede handlinger ikke blot af det sensitive begær, men også af 
legemets disposition. Den sensorisk betingede handling er underkastet 
fornuftens herredømme. Men legemets særart og disposition er ikke

4. „Vis æstimativa“ tjener til at forstå og efter princippet ordne intentioner, der 
ikke motiveres af et udefra kommende sanseindtryk.

5. Den appetive kraft er en passiv evne som er født af og bevæget af instinktet. 
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underkastet dette herredømme. Og derfor hindres det fra den kant, 
at de impulser, der stimuleres af sansernes begær, fuldstændigt eller 
ubetinget er underkastet fornuftens herredømme. „Omnis autem ac- 
tus virtutis utentis organo corporali dependet non solum ex potentia 
animae, sed etiam ex corporalis organi dispositione; sicut visio ex 
potentia visiva et qualitate oculi, per quam juvatur vel impeditur: 
unde et actus appetitus sensitivi non solum dependet ex vi appetitiva 
sed etiam ex dispositione corporis . . . actus appetitus sensitivi sub- 
jacet imperio rationis; qualitas autem et dispositio corporis non 
subjacet imperio retionis: et ideo ex hac parte impeditur quia motus 
sensitivi appetitus totaliter subdatur imperio retionis“.6

Alene udtrykket „consupiscentia“ og „irascibilitas“ leder umiddel
bart tanken hen på Freuds dobbeldriftteori: „libido contra ag- 
gressio“. Men selvom der afgjort er ligheder, er der dog også for
skelle. For det første tillægger Thomas Aquin ikke disse „propensio
nes“ den samme absolutte dynamiske determinans som Freud. Tho
mas Aquin ser ligesom Freud en drivfjeder af afgørende betydning i 
lystprincippet. Alle levende væsener, mennesket indbefattet, har en 
medfødt tendens til at søge, samt til at sikre sig det lystbetonede. 
Det modsvarer „consupiscentia“. Et gode stimulerer begæret i det 
omfang, det er attråværdigt. „Bonum inquantum est delectabile, mo- 
vet consupiscibilem“.7

Men adfærden er også bestemt af et andet princip. Man ser ikke 
sjældent dyr udsætte sig for smerter, læsioner, skader og farer uden 
udsigt til øjeblikkelig lystpræmie. Denne „propensio“ er identisk med 
„irascibilitas“, trangen til at erobre eventuelt gennem smerte og øde
læggelse og til at sikre sig besiddelse.

6. Alt i en moralsk handling har et afhængighedsforhold til brugbarheder af lege
mets organer. Ligesom syn og synsstyrke er afhængige af øjets beskaffenhed, 
gennem hvilken den enten støttes eller hæmmes, således er den sensorisk betin
gede trang ikke alene afhængig af denne i sig selv, men også af legemets til
stand. (Normalt) er den sensorisk betingede trang underkastet fornuftens herre
dømme. Men med arten af og tilstanden i denne forholder det sig andeledes. 
Derfor hindres på denne måde den totale underkastelse af den sensorisk betin
gede trang under fornuftens herredømme.

7. Et gode bevæger attråen i samme grad, som det er tiltrækkende (: proportionalt 
med dettes attraktivitet).
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Fra de to appetitus-former udgår alle „passiones“, lidenskaber. 
Fra „consupiscibilis“ - og her træder forskellen fra Freud frem - 
stammer ikke blot kærlighed, men også had, ønske, afsky, glæde 
eller sorg: „dolor et tristitia“.

Til „irascibilis“ svarer håb, fortvivlelse, frygt og dristighed samt 
vrede eller raseri. Han anser „irascibilis“ for sekundær i forhold til 
„consupiscibilis“; den har ikke som den sidstnævnte noget formål 
i sig selv, og her er han forsåvidt et langt stykke enig med en frak
tion af moderne psykoanalyse, men den tjener „consupiscibilis“. Alle 
lidenskaber forårsages af Eros. Irascibiliteten henordnes på en eller 
anden måde til consupiscibiliteten ligesom en kampfælle for denne. 
Derfor indbefattes også, hvad alle irascible lidenskaber indebærer, i 
consupiscibilitetens princip og har dette som endemål. „Omnes pas
siones ex amore causatur . .. Irascibilis quoammodo ad consupiscibi- 
lem ordinatur, sicut propugnatrix ipsius ... Et inde est quos omnes 
passiones irascibiles habent et principium et finem in consupiscib- 
ile“.8

På en morsom måde kommer Thomas Aquin her tillige ind på 
spørgsmålet om arvelighed eller i det mindste overførelse af karak
tertræk. Også i en anden henseende end den lige omtalte er „ira
scibilis“ hierakisk set sekundær i forhold til „consupiscibilis“, idet 
nemlig vrede stemmer mere er overens med menneskenaturen end 
consupisiensen. Af denne grund: vrede overføres lettere fra forældre 
til børn end consupiens. „Ira est magis naturalis homini consupi- 
scentia“. „Ira magis traducitur a parentibus a filios quam consupi- 
scentia“.9

Gennem dette og meget andet allerede omtalt fremgår, hvorledes 
Thomas Aquin ser den menneskelige psyke i en psykosomatisk sam
menhæng, der kan forekomme helt moderne, men hvorved natur
ligvis samtidig intet øjeblik må glemmes, at i denne lagdelt integre-

8. Alle lidenskaber har deres rod i consupismen (attråen). Irascibiliteten under
ordner sig på en eller anden måde attråen som dennes forkæmper. Og deraf 
kommer det, at også irasible lidenskaber har deres begyndelse såvelsom deres 
endemål i det attråværdige.

9. Vrede ligger mere naturligt for mennesker end attrå. Vredagtighed smitter let
tere af fra forældre til børn end attrå.
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rede totalpsyke er det specifikt menneskelige element „anima intel- 
lectiva“ - den immaterielle og udødelige sjæl i snævrere forstand, 
og at den sensoriske sjæl, „anima sensitiva“, er undergivet fornuf
tens herredømme, „subdatur imperio rationis“.

Inden vi går over til omtalen heraf, skal jeg dog lige strejfe Tho
mas Aquins’ lokaliseringshypoteser vedrørende „anima sensitiva“. 
Som det er almindelig bekendt, var han i sit filosofiske grundsyn 
stærkt påvirket af Aristoteles; han er tilmed den, der mere end nogen 
anden har bragt denne gamle græske rationalist og realist ind i høj
middelalderens tænkning som modvægt mod Platonismen, der siden 
Augustinus’ (f 430) dage havde været dominerende. Aristoteles har 
også en lære om „anima sensitiva“, hvorom mangt og meget hos 
Thomas Aquin også minder. Aristoteles lokaliserer „anima sensiti
vas“ funktioner til hjertet og gør i det hele meget lidt ud af hjer
nen. Hvad Thomas Aquin angår, giver han Aristoteles den konces
sion, at han af sanserne - foruden at korrelere disse til deres pe
rifere specifike perceptionsorganer - og af hvilke han anser følesan
sen som den vigtigste orienteringssans, fordi den er universelt ud
bredt over hele organismen - lokaliserer den centrale, tactile per
ception tilligemed smagssansens, som på sin vis er berøring til hjer
tet, „qui est tactus quidam“10. Men ikke alene lokaliserer han for de 
andre sansekvaliteters vedkommende deres centrale perception til 
hjernen, men også deres integrerative fælles perception, „sensus 
communis“ herfører han til denne; han går endogså så vidt som til 
at foreslå et bestemt hjerneparti: organet for „sensus communis“ er 
den første „hjernekonkavitet“, fra hvilken de særlige sansenerver 
udgår. „Sensus communis organum est prima concavitas cerebri quo 
nervi sensuum particularium oriuntur“11. Og han går dristigt videre 
på lignende måde med de andre indre sanser, „sensus interiores“, 
og kommer derved, modsat Aristoteles, på dette tidlige tidspunkt til 
at anse hjernen og specielt centrene omkring 3. ventrikel for sjæle
livets hovedeksekutivorgan.

10. Som er en slags følesans.
11. Organernes almensans er lokaliseret til den første hjernehulhed (3. ventrikel), 

hvor de særskilte sensoriske nervecentre er lokaliseret.
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Og han slutter af den menneskelige hjernes forholdsvise størrelse 
og videre udvikling end hos dyrene, at dette har forbindelse med 
„anima sensitivas“ samspil med „anima intellectiva“ og bevirker en 
større frihed i funktionernes integrative sammenspil.

Men mens Thomas Aquin således går vidt m.h.t. sanseperceptio
nens centrale lokalisation, er dette ikke tilfældet med „appetitus 
sensitivus“. Her tillægger han hjertet og - meget bemærkelsesvær
digt - tillige kredsløbet en afgørende betydning, og ganske særlig 
hvad angår den af „appetitus“ forårsagede motilitet. Legemets prin
cip bevæges af hjertets bevægelse, som tillige er princippet og må
let for legemets bevægelse. „Principium autem corporalis motus 
est a motu cordis . . . principium et finis corporalium motionum“. 
Og at han ikke blot i denne forbindelse tænker på hjertet, men på 
kredsløbet i videre forstand, fremgår af, at han ikke opfatter hjertet 
som et isoleret centrum, men tilføjer, at hjerteslaget, som giver sig 
til kende gennem pulsårene, kalder man pulsen. „Pulsativum autem 
appellat motum cordis qui manifestatur per venas pulsantes“.12

I virkeligheden er Thomas Aquin her i rudiment inde på en tanke
gang, som vi genfinder omkring sidste århundredskifte i den Lange- 
Jameske teori, der jo påny har fået aktualitet i psykosomatisk me
dicin og cybernitics.

Jeg skal til slut kort omtale det specifikt menneskelige element 
i Thomas Aquins psykologi, der i integral enhed rummer også „ani
ma vegetativa“ og „anima sensitiva“, nemlig „anima intellectiva“. 
Medens, som vi har set, „anima sensitiva“ rummer de sjælsevner, 
der er forløbere for intellektet, „potentiae animæ quae sunt præan- 
bula ad intellectum“,13 særlig på det ubevidste, men også på det 
forbevidste og bevidste plan for at bruge moderne terminologi, så 
er „anima intellectiva“ fortrinsvis korreleret bevidstheden og ego
funktionen. Dens funktioner er forstand og vilje, fornuft (ratio) 
eller tænkeevne (vis cogitativa) og „voluntas“, hvormed Thomas

12. Pulsslaget er resonnans af hjertets bevægelse og manifesterer sig gennem de 
pulserende blodkar.

13. Anima sensitiva („dyresjælen“) er „de sjælsevner, der er forløbere for intel
lektet“.
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Aquin dog forstår noget andet og mere end vilje, samt „appertitus 
intellectivus“. Samspillet mellem dem er reciprokt. Forstanden vil 
forstå viljen og denne forstanden. „Intellectus intelligit voluntatem 
velle, et voluntas vult intellectum intelligere“14. I det reciprokke 
sammenspil mellem forstand og vilje har dog den sidstnævnte pri
matet. „Omne enim voluntatis motum necesse est quod præcedat 
apprehensio, sed non omnen apprehensionen præcedit motus volun
tatis“.15

På dette område af sin psykologi går Thomas Aquin ganske særlig 
ind på menneskets etiske stilling, forstandens og viljens rolle over 
for impulser fra samspillet med sjælens animalske elementer, og 
den frie viljes problemer. Det er uhyre fornuftigt og interessant, og 
det er ganske særlig dette aspekt, som Tranøy har gjort til genstand 
for undersøgelse i sin lille bog: „Thomas av Aquino som moral
filosof“. Da det kun har mere sekundær relation til mit emne, vil jeg 
her nøjes med at henvise interesserede til Tranøy’s værk og i stedet 
slutte med Thomas Aquin’s direkte tanker om sindslidelser.

„Anima intellectiva“, det specifikt menneskelige element i psyken, 
kan i kraft af sit immaterielle væsen ikke blive sygt eller korrum
pere på anden måde end moralsk. „Anima enim humana non potest 
corrumpi, nisi per se corrumperetur“.16 Tetraden ratio-voluntas- 
irascibilis og consupiscibilis har deres korrelat i de fire hoveddyder 
og fire tilsvarende kapitale laster: klogskab, retsind, sjælsstyrke og 
mådehold contra dumhed, misundelse, svaghed og begær. Derfor er 
sindssygdomme, der udelukker fornuftens brug, et fysisk fænomen: 
„Insania quae excludit usum rationis“17. Han hævder dette meget 
klart i følgende udtalelse: alle svækkelsestilstande, som omfatter for
standen og opfattelsen, har intet at gøre med sjælen som sådan, men 
stammer fra organsvækkelse. Heraf ses det, at intellektet og al sjæ
len ikke kan gå i forfald, og at svækkelse af dens funktioner ikke

14. Forstanden vil forstå viljen (^følelsen) og denne forstanden.
15. Thi når forstanden går forud, følger nødvendigvis viljens bevægelse. Men ikke 

altid går forstanden forud, før viljen sætter ind.
16. Den menneskelige sjæl kan ikke gå i opløsning, medmindre den i selve sit 

væsen fordærves.
17. Kan oversættes til moderne terminologi som: evnen til realitetstestning. 
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stammer fra noget, der bringer den i opløsning, men fra noget, der 
forvolder svækkelse i organerne. „Omnes debilitationes, quae fiunt 
circa intellectum et sensum, non attingunt ad ipsam animam secun- 
dum se, sed proveniunt ex debilitate organi. Unde videtur quod in- 
tellectus et omnis anima sit incorruptibilis, et quod debilitatio in ejus 
operationibus non sit ex eo quod ipsa corrumbatur, sed ex eo quod 
debilitantur organa“18.

Videre opstår „insania“ ifølge Thomas Aquin på to måder: enten 
fordi passiones er så stærke, at ratio ikke kan tilvejebringe orden 
i dem, eller som følge af, at legemets organfunktioner er så beska
digede, at fornuften er magtesløs. I virkeligheden påpeger han her 
betydningen af psykogenesen og af læsionelle, exogene årsager. Han 
udtrykker det således: hvis for alvor noget, som stjæler fornuftens 
brug, i den grad stiger i magt, og som griber ind i de forhold, som 
på grund af lidenskabernes voldsomme afsindighed kan indtræffe, 
bliver der intet tilbage af fornuften, hverken dens beherskelse eller 
det modsatte, iøvrigt kan ratio ikke udfolde sig frit i handling, når 
den bindes gennem legemlig forandring, ligesom også søvn eller 
drukkenskab ved på en eller anden måde at have fremkaldt legemlig 
forandring binder fornuftens brug. „Si vero adeo insurgant, quod 
auferant usum rationis, sicut accidit in his, qui propter vehementiam 
passionum amentiam incurrunt, non remanebit ratio continentiae ne- 
que incontinentiae . . . Per quamquam immutationem corporalem ex 
qua ratio quodammodo ligatur, ne libere in actum exeat: sicut etiam 
somnus vel ebrietas quadam corporali transmutatione facta ligant 
usum rationis“19.

18. Alle svækkelsestilstande, der optræder i forbindelse med forstand og sansning, 
berører ikke sjælen som sådan, men fremkommer gennem organsvækkelse. 
Hvoraf det ses, at forstanden og sjælen i sin helhed ikke kan gå i opløsning, 
og at svækkelsen i disse virksomheder ikke stammer fra, at de ikke i sig selv 
går i opløsning, men fra forhold, der svækker organerne.

19. Hvis virkelig noget oprører sig, som berører fornuftens brug, således som det 
sker hos dem, der på grund af lidenskabernes voldsomhed havner i afsindighed, 
bliver der intet tilbage af fornuftens evne til at skelne ... Ved en hvilkensom- 
helst legemlig forandring, ved hvilken forstanden på en eller anden måde for
hindres, går man ufrit til sin handlen, ligesom søvn eller beruselse, og enhver 
legemlig tilstandsforandring, som indtræffer, binder (indskrænker) fornuftens 
brug.
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Sammenligningen er set med moderne øjne særlig interessant, for
di han her sammenstiller virkningerne på ratio gennem en exogen 
forgiftning (alkohol) med en endogen (hormonal) forgiftning. Man 
ser endvidere, hvorledes han skelner mellem det, vi kalder neuroti
ske og psykotiske reaktioner, gennem følgende: consupiscensen op
hæver ikke ratio fuldstændigt ligesom fuldskab, medmindre den mu
ligvis er så stærk, at den bringer mennesket til vanvid. „Con- 
supiscentia non totaliter ligat rationem sicut ebrietas, nisi forte sit 
tanta, quod faciat hominem insanire“20.

Han har forståelse af en række psykiatriske sygdomssymptomer. 
Om hallucinationers væsen udtaler han således: sansningen kan for
andres på dobbelt vis, på den ene side udefra, som når den for
andres gennem det, som kan sanses, på den anden side indefra. Thi 
vi ser, at sansningen forandres ved åndsevners og legemsvædsker- 
nes forstyrrelse - (en tidsbestemt Hippokratisk-Aristotelisk tanke
gang). Thi den syges tunge, som er fuld af sort galde, opfatter alt 
som bittert, og på lignende måde går det med andre sanser. „Sensus 
immutatur dupliciter: uno modo ab exteriori, sicut mutatur a sen- 
sibili; alio modo ab interiori: videmus enim quod, deturbatis spiriti- 
bus et humoribus, immatatur sensus: lingua enim infirmi, quia plena 
est cholerico humore, omnia sentit ut amara, et simile contingit in 
aliis sensibus“21.

Han tilskriver dog ikke alene hallucinationer sådanne ydre årsa
ger, men også beskadiget realitetsopfattelse. „Cum offerentur ima- 
ginariae similitudines, inhæretur eis quasi ipsis rebus, nisi contradicat

20. Attråen som sådan binder (indskrænker) ikke fornuftens herredømme totalt på 
samme måde som beruselse, medmindre den er af en sådan voldsomhed, at den 
bringer mennesket til vanvid (?: der er gradsforskelle som f. eks. mellem neu
rose og psykose).

21. Sanseopfattelsen kan forandres ad to veje. 1) udefra i overensstemmelse med, 
at det sansede forandres, 2) indefra, thi vi ser, at forstyrrelser i luften (betragtet 
som et af de fire elementer) eller legemsvædskernes indbyrdes forhold, således 
som det sker med tungen og dermed smagsopfattelsen, således at alt smager 
bittert, hvis galden vinder overhånd; og på lignende måde går det med de 
andre sanser. 
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sensus aut ratio“22. Og på en smuk måde fører han denne tanke
gang videre, således at den trods sin gamle terminologi klinger helt 
moderne. Når levende væsener ikke styres gennem intellektet, 
handler de efter fantasien. Nogle visselig, fordi de mangler intellek
tet, såsom dyrene, andre såsom menneskene, fordi de har et sløvet 
intellekt, hvilket sker trefoldvis. Til tider skyldes det en eller anden 
sygdomstilstand, sådan som det kommer for dagen hos sindssyge 
eller afsindigt rasende. Til andre tider under søvnen, som det hæn
der for de sovende. Thi af disse grunde sker det, når intellektet ikke 
har overvægten over fantasien, at mennesket følger det, der gribes 
ved fantasien, som om det var sandt. „Quando intellectus non domi- 
natur, agunt animalia secundum phantasiam. Alia quidem quia, om- 
nio non habent intellectum, sicut bestiae, alia vero quia habent in- 
tellectum velatum, sicut homines. Quod contingit tripliciter. Quando- 
que autem accidit ex aliqua infirmitate, sicut patet in phreniticis vel 
furuosis. Quandoque autem in somno, sicut accidit in dormientibus. 
Ex istis enim causis contingit quod intellectus non praevalet phan- 
tasia, unde homo sequitur apprehensionem phantasticam quasi ve
ram“23.

Thomas Aquin bruger i sin terminologi vedrørende sindssygdom 
en række betegnelser, der kan synes tilfældige eller synonyme, så
ledes „insani“, „amentes“, „phrenetic“, „furiosi“, „lethargici“, „ar- 
reptitii“ og „mente capti“. Der er dog et vist interessant system også 
heri. Betegnelsen „phrenetici“ bruger han således om en gruppe med 
forvirring, rigeligt med hallucinationer, og ætiologisk korrelerede 
organsygdomme, svarende til nutidens exogene symptomatiske psy
koser, medens „lethargici“ omfatter demensformer med mnemiske

22. Når indbildte ligheder frembyder sig, bliver de hængende ligesom reelle ting, 
medmindre de strider mod sansning eller fornuft.

23. Når nogen ikke styres af intellektet, handler dyrene efter fantasien. Andre 
faktisk, fordi de har lige så lidt forstand som dyrene, atter andre, fordi de 
som mennesker har en tåget forstand: undertiden på grund af en eller anden 
(legemlig) svaghed, som det hænder hos sindssyge eller rasende, undertiden 
under søvnen. Thi hos sådanne hænder det, at forstanden er svækket overfor 
fantasien, hvoraf atter flyder, at de gribes af fantasien, som var den virke
lighed.
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forstyrrelser. Han omtaler også former som „melancholia“ og „ma
nia“. Melankolien, som er præget af en mere eller mindre dyb „tri- 
stia“, korrelerer han ud fra Hippokratisk-Aristotelisk opfattelse med 
humorale forstyrrelser, og han ser også en forbindelse mellem me
lankoli og mani, omend på en lidt anden - men dog ikke helt for
kert - måde, end den, vi er vante til, idet han anser vreden for 
maniens basale affekt. „Tristitiae, causantes iram, quae diu in mem- 
oria, et haec pertinet ad maniam quae a manendo dicitur“.24

Han omtaler de forskellige psykopatiformer, især „acuti“, svarende 
til vore explosive, og afgrænser ligeledes en gruppe svarende til 
„paranoia sensitiva“, som han betegner som „amari“ og „difficiles“. 
Amari, fordi de så længe gemmer på vreden („quia diu retinent 
iram“), difficiles, fordi de aldrig finder hvile, før de får hævnet sig 
(„quia nunquam quiescunt nisi punant“).

Også epilepsien har sin plads. „Morbus caducus“, sidestillet i visse 
henseender med søvnen, og han fremsætter ud fra den da gængse 
Galenske opfattelse en teori om, at den skyldes kredsløbs- og re
spirationsforstyrrelser.

Den senile demens undgår heller ikke hans opmærksomhed. Han 
tillægger den senile demens fysiske årsager. Grunden til, at oldingen 
svækkes, er ikke at søge i, at selve sjælen er lidende, så lidt som 
den sensitive kraft, men ligesom ved sygdomme og drukkenskab er 
det ikke sjælen, der svækkes, men legemet. „Quare senectus débili
tât, non quidem quod ipsa anima patiatur seu virtus sensitiva sed 
in quo est, sicut in ægritudinibus et in ebrietatibus non debilitatur ani
ma, sed corpus“.25 Han bringer fine iagttagelser vedrørende den 
senile psykes optagethed af fortiden modsat ungdommens.

Åndssvaghed betegnes af Thomas Aquin som „stultitia“. Som år
sag anser han „indispositio naturalis“, på lignende måde, som det

24. Sørgmodighed, der forårsager vredagtighed, som længe fastholdes af hukom
melsen. Det har relation til manien, hvis navn er afledet af manendo (d: blive 
stående).

25. Årsagen til, at oldinge svækkes åndeligt, skal ikke søges i, at sjælen eller den 
sensitive kraft er lidende, men i de samme forhold, der bevirker, at under 
sygdom og under beruselse er det ikke sjælen som sådan, der er syg, men lege
met.
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viser sig ved afsindighed („sicut patet in amentia“). Han anser ånds
svage for uansvarlige og utilregnelige.

Hvad endelig angår forløb og behandling har Thomas Aquin ikke 
meget at sige. Han omtaler, at „furiosi“ kan have lyse øjeblikke, 
„lucida intervalla“. Han anbefaler melankolikere bade og megen 
søvn, „for patienten afskyr bevægelse“. Ligeledes anbefaler han det, 
som vi i moderne sprog forstår ved tålmodig psykoterapeutisk støtte
terapi. I modsætning til de fleste af sine samtidige er han fjernt 
fra at vente sig noget af exorcisme dvs. åndeuddrivelse. Det, der 
beskæftiger ham, er „natura corporalis“, og hans bestræbelser går 
ud på helbredelse ad naturlig vej, hvad enten legemlig sygdom el
ler uorden i passionerne ligger til grund.

Og som vi begyndte, kan vi slutte med at omtale Thomas Aquin’s 
forensiske grundsyn: Da sindssyge ikke formår at skelne, hvad der er 
forbrydelse („non discernunt quid sit injuria“), er de principielt 
skyldfrie. „Quanto ille peccat, magis est compos suae mentis, tanto 
gravius peccat; unde alienatis non imputatur peccata“.

Hermed skal jeg så slutte. Det fremgår af det, som jeg har an
ført, at det ikke bare går an at tale om „mørk middelalder“ i 
forbindelse med sindssyge. Middelalderen frembyder et meget bro
get billede og har ganske vist en helt anden mentalitet, en helt 
anden politisk-social baggrund og et helt andet verdensbillede end 
vor tid. Alle forudsætninger var anderledes. Og naturligvis er det 
ikke ret meget, Thomas Aquin kan lære moderne psykiatri. Men det 
er dog betydningsfuldt, at en af den fjerne datids store tænkere, 
selvom hans felt ikke var lægevidenskab, endsige psykiatri og heller 
ikke principielt psykologi, fremsætter sit eget originale syn på disse 
ting på en sådan måde, at han i mange henseender er pioner for 
en udvikling, som vi ellers er vant til at betragte som begyndt med 
vort århundrede. Der fører klare linier fra hans grundbetragtning til 
mange retninger indenfor moderne psykiatri: til klinik, til fænomeno
logi, til psykoanalytisk psykologi og psykopathologi, til sociologiske, 
neurologiske, fysiologiske og biokemiske tankegange.

12



Jacob Benignus Winsløw
(17./27.4.1669-3.4.1760)

Barndom og ungdom i Danmark og Holland

Af Vilh. Møller-Christensen 
Professor, dr. med., dr. med. h. c.

Gennem en række berømte anatomer og naturvidenskabsmænd har 
Danmark ydet værdifulde bidrag til det 17. og 18. århundredes læge
videnskabelige fremskridt. Denne betydningsfulde indsats blev ind
ledt af C aspar Bartholin (1585-1629), fortsattes af hans søn Thomas 
(1616-80), kulminerede med Nicolaus Steno (1638-86) og videre- 
førtes på fremragende måde af Steno’s unge slægtning Jacob Benig- 
nus Winsløw, hvis livsværk vi mindes i disse dage i anledning af, at 
det er 300 år siden, han blev født.

Blandt disse store danske, hvis navne nu betegner epoker indenfor 
medicinens historie, regnes Winsløw for en af Frankrigs ypperste 
videnskabsmænd. Han var, skriver Vilhelm Maar (1871-1940) i 1910, 
en af dem, „hvis navn havde den stærkeste og reneste klang i Europas 
videnskabelige verden, og hans undervisning søgtes af studerende og 
videnskabsmænd fra fjerne lande“.

Jeg skal nu give en kort Winsløw Anograii og især omtale de første 
29 år af hans liv, nemlig barndoms- og ungdomsårene i Odense og 
København, samt hans korte studieophold i Holland. Herfra drog han 
til Frankrig, hvor han tilbragte de sidste 62 år af sit dådrige liv.

Winsløw er født i Odense den 27. april 1669. Hans fødselsdag an
gives dog forskelligt i flere tilsyneladende gode kilder. Man kan såle
des læse, at han er født både den 2., 9., 17. og 27. april 1669, hvor
imod alle biografier er enige om, at han døde den 3. april 1760.

Under det portræt, der findes af ham i Pariser-udgaven fra 1776 
af hans i 1732 udkomne livsværk: „Exposition anatomique de la struc- 
ture du corps humain“, og som vist nok er det ældste kendte officielle 
Winsløw-portræt, står der fejlagtigt, at han er født d. 2. april 1669.

Denne dato er anført adskillige andre steder. Således kan man fx. 
læse på et så fornemt sted som i „La Presse Médicale“ for den 16.
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november 1955, i en kronik i anledning af det danske kon
gepars besøg i Frankrig og den franske Præsident og Madame Coty’s 
genbesøg i Danmark — at Winsløw blev født d. 2. april 1669.

Da artiklens forfatter Robert Garraud desuden bringer det smukke 
Winsløw-portræt fra 1776 med den anførte fødselsdag, er man klar 
over, hvorfra han har sin kilde. Og da datoen yderligere står i for
ordet „Eloge“ til denne bog, samt i en Venedig-udgave fra samme år, 
kan man ikke bebrejde Garraud noget.

Slår man efter i de store grundige tyske medicin-historiske lære
bøger, finder man den samme dato i Heinrich Haeser’ s (1811-84) 
„Lehrbuch der Geschichte der Medizin“, 1881, i Julius PageVs (1851- 
1912) Winsløw-artikel fra 1888 i „Biographisches Lexikon der hervor
ragenden Aerzte“, samt i Th. Puschmann (1844-99), Max Neubur
ger (1866-1955) og Pagel’s „Handbuch der Geschichte der Medizin“, 
1903 - så der er jo rigelig hjemmel for denne dato.

Da Winsløw kun havde været død i 16 år, da 1776-udgaven af 
Exposition udkom, kunne man regne med, at Winsløw s franske 
landsmand vidste besked med en så vigtig biografisk detaille som 
fødselsdagen. Det er overmåde sandsynligt, at det er de biografiske 
oplysninger fra Exposition, anno 1776, der senere er vandret over 
i de medicin-historiske håndbøger og derfra videre. Man skulle synes, 
at spørgsmålet nu var løst med hensyn til fødselsdagen den 2. april 
1669.

Men, det er det ikke!!!
I 1773 - altså 3 år før udgivelsen af Exposition - udkom der i 

København II. del af et personalhistorisk leksikon: „Forsøg til Lexi
kon over danske, norske og islandske lærde Mænd etc“ Her læser 
man side 597 følgende:
„Jacob Benignus Winsløw. Født i Odense i Fyn 1669, 2. April“.

Her har vi altså den samme dato, og da forfatteren, professor 
philosophiae ved Københavns Universitet og Rektor ved den latinske 
Skole i Aarhus Jens Worm (1716-90), foruden at være en lærd 
mand og barnebarn af den gamle Oluf Worm (1588-1654) også var 
en nær slægtning af Winsløw, burde hans ord stå til troende.

Vel næppe nogen videnskabsmand i samtiden havde grund til at 
tvivle om pålideligheden af professor Jens Worms biografiske oplys
ninger vedrørende Winsløw, men ingen kan vægre sig imod trykfejl.
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Jacob Benignus Winslow (1669-1760).
Medicinsk-historisk Museum.



Den danske historiker Niels Ditlev Rie gels (1755-1802), der bl.a. 
medvirkede ved det statskup, der i 1784 bragte Kronprins Frederik 
til magten, udgav i 1786 sin endnu aktuelle bog: „Forsøg til Chirurgi
ens Historie . . .“.

Her skriver han bl.a. side XL:
„De mange Urigtigheder, som forekommer i den store Winsløw9 s 

Liv og Levnet deels hos Worm, deels i Eloge de M. Winløw sadt 
foran den første Tome af L’Exposition Anatomique, 8V0. 1776, Paris. 
(Exemplaret, jeg haver for mig, er foræret til vores nuværende Prof. 
Winsløw - (Frederik Christian Winsløw (1752-1811)) af Madame 
de Sourdiere, en datter af Professorens Grand Onkel Begnigne Wins
løw), have bevæget mig til..
Øverst bag på titelbladet står der med F. C. Winsløw’s hånd skrevet 
følgende:
„J’ai reçu ce livre de Madame la Soudière, née Winsløw, à Paris, 
le 1 Octobre 1777. F. C. Winsløw.“

Riegels nævner intet om fødselsdatoen, den 2. april. Den er imid
lertid forkert, hvad enten det så skyldes uvidenhed, sjuskeri eller en 
trykfejl.

Den anden i forskellige kilder opgivne fødselsdato, den 9. april 
1669, kan man finde flere steder, således i en „Biographie Medicale“, 
trykt i Paris, 1825. Denne dato er også forkert.

Nu er det så heldigt, at Winsløw har skrevet en selvbiografi, der 
beretter om tiden fra hans fødsel og til 1748, altså indtil 12 år før 
hans død. Det er dog kun årene før 1704, der er behandlet indgående, 
og dette afsnit udgør - sammen med en samling Winsløw-\yrtvt - 
den vigtigste kilde til studiet af hans fascinerende personlighed og 
udvikling som menneske og videnskabsmand.

Selvbiografien blev første gang udgivet in toto og med udførlige 
kommentarer på fransk i 1912 af Vilhelm Maar. Winsløw skriver her 
angående sin fødselsdag:

„Jeg blev født den 27. april 1669, som i dette land - altså Dan
mark - ifølge gammel stil var den 17. april, Påske-Lørdag“.

Med udtrykket „gammel stil“ hentyder Winsløw til det kalender
skifte, der i Danmark fandt sted i året 1700, hvor man gik over fra 
den julianske til den gregorianske kalender.

Den julianske kalender blev indført år 45 f. Kr. af Gajus Julius
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Cæsar (o. 100-44 f. Kr.). Kalenderen var indrettet efter et solår på 
365,25 døgn, hvilket ikke var korrekt, fordi et solår kun er på 
365,2422 døgn, altså er 0,0078 døgn mindre. Forskellen lyder ikke af 
ret meget, men den betød dog i praksis, at den julianske kalender, 
der havde en skuddag hvert 4. år, nemlig den 25. februar, alligevel 
i løbet af 128 år kom eet døgn bagefter solåret.

Ved kirkemødet i Nikæa (år 325) fastsatte man, at Påskesøndag 
skulle være den 1. søndag efter første fuldmåne på eller efter forårs
jævndøgn. År 1582 var man kommet hele 10 dage bagefter dette ud
gangspunkt, og pave Gregor XIII (1572-85) indførte da den efter 
ham opkaldte Gregorianske Kalender, også kaldet „den nye stil“. 
Denne kalender blev først gældende i de katolske lande, men er efter
hånden blevet indført i alle lande.

I praksis ordnedes det på den simple måde, at man i oktober 1582 
ganske simpelt strøg de 10 dage, man var kommet forud for solåret, og 
lod den 4. oktober efterfølges af den 15. oktober.

Og desuden ændrede man reglen om skudår, således at i fremtiden 
kun de med 400 delelige 100-år, skulle være skudår. Den lille unøjag
tighed, der alligevel blev tilbage, vil først i løbet af 3600 år komme til 
at andrage eet døgn.

I Danmark-Norge og Hertugdømmerne indførtes „den nye stil“ 
først 118 år senere - nemlig i året 1700 - da man var kommet endnu 
eet døgn foran, og derfor skulle stryge hele 11 døgn.

Det skete derved, at man lod den 18. februar efterfølges af den 
1. marts.

Man kan således regne ud, at Winsløw blev født den 27. april 
1669, og at det er hans rigtige fødselsdag - efter vores kalender.

„Man har gentagne gange fortalt mig“, siger Winsløw i selvbiogra
fien, „at jeg skal være kommet til verden med foldede hænder, som 
til bøn, og at man har tydet dette som et tegn på, at jeg en dag 
skulle træde ind i den gejstlige stand“ - hvilket jo også nær var 
blevet tilfældet. Han fortæller videre, at han fra 2-års alderen og 
indtil det 13. år næsten altid skrantede, var yderst svagelig, kun spiste 
lidt, ofte lå til sengs og to gange var døden nær, nemlig i 2 års og i 
13 års alderen. På grund af denne svagelighed blev han ikke robust 
som forældrene, men blot en lille spirrevip, der havde stor lyst til 
boglige sysler.
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Winsløw hentyder senere til disse to alvorlige sygdomme i barne
alderen, hvor han - som han skriver - „var døden nær“.

I 1740 var han - der da var 71 år gammel og en verdensberømt 
fransk anatom - i Paris præsidens ved en af ham forfattet disputats: 
„An mortis incerta signa minus incerta a chirurgicis, quam ab aliis 
experimentis quæstio medicochirurgica“.
På dansk: Yder Kirurgien Midler til Erkendelse af skindød Tilstand, 
som kunne kaldes mindre usikre end de Prøver, der ellers anstilles?“ 
Thesen blev forsvaret af en bacchalaureus Leander Peaget.

Denne thesis, som Maar betegner som „et naivt lille skrift uden 
videnskabelig betydning“, blev meget populær i intellektuelle kredse. 
1742 blev thesen oversat til fransk, 2 år senere til italiensk, 7 år der
efter til svensk og atter 3 år senere til tysk, og endelig 126 år efter 
fremkomsten af den franske udgave, nemlig i 1868, til dansk, som 
iøvrigt det eneste Winsløw-arbejde, der nogensinde er blevet oversat 
in extenso til dansk.

Thesen gav bl. a. anledning til en voldsom debat om dødskriteri
erne og om, hvad man skulle foretage sig for at forhindre, at skindøde 
blev begravede. Debatten nåede også Danmark, hvor den ansete dr. 
theologiae, kgl. konfessionarius Christian Bastholm (1740-1819) i 
1783 udsendte en „Opfordring til Kjøbenhavns Indvaanere om en of
fentlig Indretning, der sætter os i Sikkerhed for ikke at begrave noget 
levende.“ Denne „opfordring“ resulterede bl. a. i, at spørgsmålet om 
skindødes begravelse i en årrække blev aktuelt herhjemme.

1868 udsendte stadslægen i København, medicinalstatistikeren dr. 
med. P. A. Schleisner (1818-1900) en bog med titel: „Bidrag til Be
lysning af Asphyxien og Døden, navnlig fra et hygiejnisk og foren- 
sisk Standpunkt“. Bogen fik en meget anerkendende anmeldelse i 
„Ugeskrift for Læger“, men blev - for visse afsnits vedkommende - 
til gengæld sablet eftertrykkeligt ned af adjunkt Victor Heise ved 
Sorø Akademi, der samme år udgav Winsløw9 s thesis om dødstegnene 
i dansk oversættelse. Heise beviser bl. a., at Schleisner - der i sin bog 
havde insinueret, at Winsløw var upålidelig, - selv havde begået den 
ikke ualmindelige fejl at citere forkert, fordi han citerede på 2. og 
3. hånd.

Heise så det nu som sin opgave at „rense den ædle Forfatters Min
de for enhver Beskyldning for Letsindighed i dette vigtige Spørgs- 
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maal“, og denne opgave løste han på en fortræffelig og overbevisende 
måde.

Striden drejede sig om tolkningen om det vigtige sted i thesen, hvor 
Winsløw ordret oversat skriver: (kursiveringen foretaget af M.-C.)

„Selv har jeg to gange, og efter en læges erklæring, været dømt til 
graven, første gang som lille dreng og anden gang som ungt menne
ske“. Den originale latinske tekst lyder: „. .. ipsu, me ferali bis addic- 
tum...“

Originaltekstens „bis addictum“ var i den afskrift fra 1849, Schleis- 
ner benyttede i 1868, blevet til „bis additum“, altså med udeladelse 
af bogstavet c. Herved blev den oprindelige mening: „to gange dømt 
(additum) til graven“ forvansket til: „to gange overgivet (additum) 
til graven“. Denne forvanskning gengav Schleisner så lidt mere frit 
ved „to gange lagt i jorden“, altså levende begravet, mens den oprin
delige mening jo aldrig har været andet end, at Winsløw blot ville 
sige, at „en læge havde erklæret ham for død to gange“.

Denne lille episode understreger, hvor forsigtige og kritiske histo
rikere skal være, når de benytter et kildemateriale på anden og tredie 
hånd og især, når det foreligger på latin.

Winsløw var iøvrigt den ældste af en børneflok på 13, bestående 
af 9 drenge og 4 piger. Faderen Peder Jakobsen Winsløw, der stam
mede fra en gammel skånsk præstesiægt, var født i Winsløw 1636. 
Han gik i skole i Roskilde og begyndte det teologiske studium i Kø
benhavn 1655. Under svenskekrigene deltog han - sammen med an
dre studenter - i Københavns forsvar 1658-59. Omkring 1662 blev 
han hjælpepræst ved Vor Frue Kirke i Odense, hvor han fem år sene
re ægtede sognepræsten Nicolas Pedersen Brun s datter Marthe Brun 
(1646-1721). Ved svigerfaderens død 1670 blev Peder Winsløw sog
nepræst. 1692 blev han forflyttet til Præstø, hvor han blev provst 
1703 og døde 1705. Han ligger begravet i Præstø kirke.

Præstø var således Jacob Winsløw9s hjemby fra 1692 til han i 
1697 forlod Danmark for stedse. Dette bør nævnes i denne forbin
delse.

Gennem moderen Marthe Brun var Jacob Winsløw beslægtet med 
ikke så få af Danmarks mest ansete familier og gennem faderen med 
den 30 år ældre Nicolaus Steno (1638-86), der var jævnaldrende med 
faderen. Slægtskabet med Steno bestod - jvf. G. Scherz (Epistolae, II, 
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898) - deri, at Steno var fætter til Jakob Winsløw's farmoder Karine 
Clausdatter (død 1673), hvorfor Steno senere betegnes som Jakob 
Benignus Winsløw's grandonkel.

Da Peder Jacobsen Winsløw, der som omtalt var søn af Steno’s 
kusine og fra 1655 til ca. 1660 studerede teologi i København, hvor 
Steno havde sit velstående hjem, kan det ikke udelukkes, at disse to 
jævnaldrende unge studenter og slægtninge har kendt hinanden og 
er kommet sammen.

Men tilbage til Jacob Winsløw. Han modtog - ligesom sine yngre 
brødre - den første undervisning under sin dygtige og sprogkyndige 
faders ledelse. Han gjorde snart store boglige fremskridt og blev 1683 
elev i Odense St. Knuds skole. Tre år senere blev han optaget i det 
fornemme Odense Gymnasium, hvorfra han i 1687 - med udmær
kelse - deponerede til Københavns universitet, d.v.s. at han, efter at 
have gennemgået en gammel såvel grotesk som højtidelig ceremoni, 
fremstillede sig for decanus og i en latinsk tale anmodede om at blive 
optaget i det akademiske borgerskab.

På universitetet valgte han professor Ole Borch (1626-90) til 
præceptor, d.v.s. vejleder og besøgte foruden dennes også C aspar Bar- 
tholin d. Yngre’s (1655-1738) og Holger Jacobæus’ (1650-1701) 
medicinske forelæsninger. Året efter, d.v.s. i 1688, da han havde taget 
Examen Philosophicum, vendte han hjem til Odense.

Her blev han en slags hjælpepræst hos faderen, der havde bestemt 
ham for den gejstlige stand, og han beskæftigede sig i de følgende tre 
år udelukkende med teologi. Han kom også ud i landsognene, hvor 
han fik lov til at prædike, og hvor han holdt ialt 12 prædikener. Om 
den sidste af disse, som han holdt 2’den juledag 1690, fortæller han 
følgende pudsige tildragelse.

Han havde netop afsluttet oplæsningen af evangelieteksten fra 
prædikestolen med ordene fra Matthæus 23,37:

„Jerusalem, Jerusalem! som ihjelslår Profeterne og stener dem, som 
ere sendte til dig; hvor ofte ville jeg samle dine Børn, ligesom en 
Høne samler sine Kyllinger under sine Vinger, og I ville ikke!“

og se, da kom der pludselig en høne farende ind gennem det åbne 
vindue udfor prædikestolen og gav sig til at flakse forvildet omkring 
under hvælvingerne over hovederne på den overraskede unge præst 
og menigheden.
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Straks efter Nytår 1691 vendte den unge Winsløw tilbage til Kø
benhavn for at afslutte sine teologiske studier. Han blev nu alumne 
på Borch's kollegium: Collegium Medicæum, hvor der boede 16 stu
denter, hvoraf de to skulle være medicinere. Borch var død året i 
forvejen af sin berømte blæresten: „Morderstenen“, og Winsløw 
valgte nu Holger Jacobæus, der 1686 var blevet medicinsk professor, 
til præceptor.

Da Winsløw havde studeret teologi i V2 år, blev der et sognekald 
ledigt udenfor Odense, og dette tilbød faderen - der netop stod for 
at skulle forflyttes til Præstø - ham, men han betakkede sig.

Omtrent samtidig blev der et medicineralumnat ledigt på kollegiet. 
Da den unge mand, der havde fået det, hellere ville studere teologi, 
og da Winsløw helst ville være mediciner, lykkedes det - ved for
mående velynderes hjælp - de to studenter at bytte gårde, og Jacob 
Winsløw begyndte nu at studere under ledelse af professorerne Cas- 
par Bartholin, Holger Jacobæus og hans egen slægtning og nære ven 
Ole Worm d. Yngre (1667-1708), der var dr. med. og i 1691 var 
blevet professor eloquentiæ. Han kom iøvrigt i 1704 ind i det medi
cinske fakultet. Ole Worm d. Yngre var en sønnesøn af den gamle 
Oluf Worm og en nær slægtning af den tidligere omtalte filosofi
professor, Århus-rektor og leksikonforfatter Jens Worm (1716-90), 
der gennem sin fejlagtige Winsløw Anograti antagelig havde ansvaret 
for, at Winsløw’s fødselsdag stadig anføres som d. 2. april.

Winsløw havde stor fremgang i sit nye studium, og han viste så 
gode anlæg for anatomiske øvelser, at Caspar Bartholin brugte ham 
som assistent ved de offentlige demonstrationer i det gamle hæder
kronede Domus Anatomica på Frue Plads, der på dette tidspunkt dog 
kun var en brøstfældig bygning. Caspar Bartholin d. Yngre var 19 år 
gammel - i 1674 - blevet udnævnt til professor philosophiae. Her
efter begav han sig ud på en 3-årig studierejse. 1677 vendte han hjem 
og tiltrådte et professorat i „Physik“ og begyndte samtidig at holde 
anatomiske forelæsninger og demonstrationer. 1678 creerede hans 
fader, det medicinske fakultets decan Thomas Bartholin, ham til 
dr. med.

Caspar Bartholin var en dygtig anatom og fysiolog, der roses for 
sin lærdom, dømmekraft og sit skarpsind. Han er særlig berømt for 
sine nøjagtige undersøgelser af kvindens genitalia, et emne, Winsløw 
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senere helst veg udenom. Bartholins navn er bevaret i Glandulæ 
Bartholinianæ sive Vestibulares Major es og i Ductus Bartholinianus 
sive Sublingualis Major. Han docerede anatomi indtil 1701. I 1731 
blev han - tillige med alle hans faders efterkommere - optaget 
i adelsstanden. 1738 døde han.

Holger Jacobæus, der var blevet professor philosophiæ i 1674, be
gyndte i 1686 at holde medicinske forelæsninger. Han blev dog først 
ordinær medicinsk professor i 1698. Han var en dygtig sammenlig
nende anatom, og det var ham, der stillede Winsløw i udsigt, at han 
måske kunne opnå den stilling som kgl. anatom, der i sin tid var ble
vet oprettet til „hans salige grandonkel, Dr. Stenonis“, et embede, der 
da ville blive aflønnet med 600 daler årlig i stedet for Steno’s kun 
400 daler.

Fra denne Winsløw’s danske medicinske studieperiode foreligger 
der fra hans hånd tre små disputatser, der jvf. Maar er rene elev
arbejder og uden videnskabelig betydning.

I 1796 udløb hans alumnat på Borch’s kollegium, og han blev da 
- ifølge autobiografien - optaget i huset hos datidens betydeligste 
københavnske kirurg, den 10 år ældre Johannes de Buchwald (1658- 
1738), der var livkirurg for Kronprinsen, den senere Kong Frederik 
IV, (1699-1730) og som foruden at være amtsbarbermester også var 
kirurg ved Kvæsthuset. Det var iøvrigt de Buchwald, der den 30. sep
tember 1690 havde foretaget den ulykkelige blærestensoperation på 
Ole Borch, der 13 dage senere lagde ham i graven.

de Buchwald, der var udgået fra barber-kirurgernes kreds, var en 
hæderlig og dygtig mand. Han blev år 1700 af C aspar Bartholin 
creeret til dr. med. ved Københavns universitet, hvor han blev ordi
nær medicinsk professor i 1717 og virkede i dette embede til sin død 
1738.

de Buchwald måtte blandt andet døje den tort, at Ludvig Holberg 
(1684-1754), der 1717 ligeledes var blevet professor ordinarius ved 
Københavns universitet, nemlig i metafysik, i 1719 brugte ham som 
model til Jens Blok i Peder Paars.

Som medhjælper hos de Buchwald assisterede Winsløw ved alle 
forefaldende operationer, men han havde det handicap, at han van
skeligt kunne tåle at se blod og at han var nær ved at besvime, når 
han overværede åreladninger. En ældre kollega kurerede ham for
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denne for en vordende kirurg uheldige tilbøjelighed ved at lade ham 
udføre 15 åreladninger i træk på Kvæsthuset på matroser, der mødte 
til de regulativmæssige åreladninger. Winsløw oplyser, at dette var 
den eneste gang, han havde udført denne operation, og at han var 
meget glad for gennem dette enkle middel at blive helbredt for dette 
handicap. Det er dog tvivlsomt, om Winsløw nogensinde helt over
vandt denne svaghed, fordi han - selv efter at han var blevet en 
meget anset og benyttet pariserlæge - aldrig turde ordinere årelad
ning.

1696 opnåede Winsløw et stort kgl. rejsestipendium gennem pro
tektion af så fremragende mænd som astronomen Ole Rømer (1644- 
1710), der var Er asmus Bartholins svigersøn, og geheimeråd Mat
thias Moth (1647-1719), der oprindelig havde studeret medicin og 
som var broder til Kongens frille, Sophie Amalie (1654-1719).

I begyndelsen af 1697 tiltrådte Winsløw, der da var 28 år gammel, 
sammen med de Buchwald, sin store udenlandsrejse, hvorfra han al
drig skulle vende tilbage.

Rejsens første mål var Holland. Han ankom til Leiden den 7. 
marts. Her i dette berømte lærdomssæde og senere i Amsterdam stu
derede han anatomi, kirurgi og fødselshjælp og tog endog praktisk 
undervisning hos en jordemoder.

Efter 14 lærerige måneder i Holland drog han - i maj 1698 - 
efter sine velynderes ordrer til Paris, hvor han opnåede sin store 
berømmelse, og hvor han tilbragte resten af sit liv, nemlig 62 år i 
lægegerningens og anatomiens tjeneste.
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Winsløw som anatom

Af Erik Andreasen
Professor, dr. med.

Det er med glæde, at man som dansk anatom ser tilbage i anatomiens 
historie. En kæde af samvittighedsfulde, habile, ofte fremragende 
mænd har gennem tiderne forvaltet faget herhjemme. I denne lange 
kæde er der hist og her indskudt et klenodie i form af et navn, som 
stråler med en særlig glans. Jeg tænker her på Bartholinerne, på 
Steno og på Winsløw. Nærmer man sig disse store, betages man af 
Stenos geni, man imponeres over Bartholinernes dynamik og ærger
righed, og man studser over den lille, beskedne Winsløw; her må man 
vist tale om en spurv i tranedans.

Min gode og inspirerende lærer, Hans Hou-Jensen, fortalte mig 
eventyret om Jacob Winsløw. Om drengen fra Odense, der endte som 
professor i Paris, og som blev regnet for sin tids største anatom. På 
det gamle bibliotek i Bredgade er mit blik vandret fra busten af denne 
tilsyneladende så lille og almindelige mand op til maleriet af Steno 
i sit biskoppelige ornat, hvori Stenos urolige og geniale sjæl spejler 
sig. Jeg har i interesse for personerne læst om Winsløw1)2)3) og har et 
indtryk af en redelig, samvittighedsfuld, beskeden, flittig, hjælpsom, 
grundig, langsomt arbejdende videnskabsmand, men en mand, der på 
samme tid var noget pedantisk, småtskåren, overtroisk, ængstelig, så 
det trodser enhver beskrivelse, en mand, som man har kaldt „un 
pauvre genie“, „simplicissimus homo“, og som Holber betegnede som 
„beskeden og ærlig, men formedelst disputerkløe besværlig“. Jeg har 
spurgt mig selv, hvilke egenskaber, der da var knyttet til denne mand, 
siden han har opnået så stor berømmelse. Og jeg har vendt mig til 
hans videnskabelige produktion, som dog må være fundamentet, hvor
på denne berømmelse er opbygget, og jeg har søgt at anlægge en 
saglig vurdering af hans indsats.

Winsløws uddannelse udi anatomien må siges at have været god. 
Efter at have afbrudt sine teologiske studier ved Københavns univer
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sitet studerer han lægevidenskab og anatomi hos så udmærkede lærere 
som Ole Borch, Holger Jacobsen og Caspar Bartholin den Yngre. 
Forskellige betydningsfulde personligheder som Ole Rømer, geheime- 
råd Mathias Moth og kirurgen Johannes de Buchwald fatter interesse 
for den flittige og beskedne student og hjælper ham med råd og dåd. 
Han bliver prosektor ved universitetets anatomiske teater hos Caspar 
Bartholin, og han skriver tre små disputationer, som dog skal være 
elevarbejder uden videnskabelig betydning.

Den største påvirkning modtager Winsløw gennem Steno. Steno 
havde holdt forelæsninger og demonstrationer i København i 1672- 
74, som med stor interesse og begejstring var blevet fulgt af Holger 
Jacobsen og Bartholin. Disse søgte begge at videreføre Stenos tanker 
og ideer, men det var dog Winsløw som mere end nogen anden for
stod Stenos storhed. Winsløw skulle blive Stenos bedste elev, ikke 
en uselvstændig elev, som kopierede sin mester, men en elev, som for
stod at bearbejde mesterens ideer og føre dem videre i frugtbare ba
ner. Det er egentligt ejendommeligt at tænke på, at et banebrydende 
arbejde indenfor videnskab eller kunst nok tiltrækker stimer af ele
ver, men at kun ganske få i virkeligheden forstår en tankes storhed og 
evner at udvikle den. Dette formåede Winsløw.

Winsløws videnskabelige indsats ligger indenfor et åremål på 32 
år fra 1711-1743 og omfatter knap 30 arbejder, alle af mindre om
fang. Dette må siges at være en ret beskeden videnskabelig produk
tion. Flere af arbejderne er ubetydelige, andre er jævne, men nogle 
er skelsættende forsåvidt som de åbner nye perspektiver. Blandt de 
sidste tænker jeg på hans topografiske iagttagelser og muskelanato
miske eller snarere bevægefysiologiske arbejder. Efter gennemlæs
ning af Winsløws arbejder må man tilslutte sig Maar2) når han skri
ver: „Winsløws undersøgelser af et givet rent anatomisk forhold er 
altid fortræffelige — grundige, korrekte, forstandige og sunde. De 
slutninger med hensyn til den rigtige fysiologiske forståelse, som han 
drager af de anatomiske fund, er næsten altid fortræffelige, altid, 
når det drejer sig om hans kæreste emne, bvægelsesfysiologien, ikke 
altid, når han fjerner sig herfra. Winsløw er altid fortræffelig, når 
han kun skal iagttage og kun skal beskrive, hvad han direkte ser; 
fjerner han sig derfra, og indlader han sig en enkelt gang på hypote
ser og teorier, er han langt fra fortræffelig“.

13 193



Som et eksempel på et fortræffeligt deskriptivt arbejde kan næv
nes en undersøgelse (1711) over hjertemuskulaturens anordning. På 
Winsløws tid betragtede man hjertet som én muskel bestående af 
forskellige fibre i kompliceret anordning. Nu viser Winsløw, at hjer
tet er en dobbeltmuskel, hvoraf den største danner venstre ventrikel, 
den mindre højre ventrikel. Skillevæggen, som man tidligere betrag
tede som tilhørende venstre ventrikel, finder han tilhører begge ven
trikler. Han viser også, at de to ventrikler ligger i et fælles muskuløst 
hylster, som han følger fra hjertets udvendige flader til apex, hvor 
det fortsætter på hjertets indre overflade dannende søjler og trabek- 
ler ind mod lumen. Man vil således kunne sige, at hjertet består af 3 
muskler, en for venstre ventrikel, en for højre ventrikel og en fælles 
som netop beskrevet. Et par smukke figurer i texten viser, hvorledes 
hjerteventriklerne ved behændig dissektion kan adskilles i en selv
stændig højre og venstre ventrikel.

I et andet arbejde (1715) redegør Winsløw for forskellige visceras 
topografi, og han omtaler her sin opdagelse af indgangen til den lille 
sæk i bughinden, foramen epiploicum Winslowi, som den siden er 
benævnt. Afhandlingen indledes med en omtale af nogle overvejelser 
som Steno har gjort sig, og som han har meddelt i sit berømte fore
drag om hjernens anatomi „Discours sur l’anatomie du cerveau“. Heri 
siger Steno, at hvad der især har holdt mange anatomer hildede i 
deres fejltagelser, og som har hindret dem i at gøre nye opdagelser, 
er, at de har anset de gamle regler for dissektion for ubrydelige love 
i stedet for at forstå, at dissektionen ikke bør underordne sig nogen 
regel, men hver gang udføres på en ny måde. Heraf vil anatomien 
drage den fordel, at selv om man ikke altid opdager noget nyt, lærer 
man i det mindste, om man har taget fejl i det, man tidligere har set. 
Sådanne forskrifter, skriver Winsløw, fik ham til på ny at undersøge 
det, som man betragter som det bedst kendte, og han siger, at han har 
fulgt Stenos anvisning om ikke at røre ved noget, før det er blevet 
undersøgt. Han beskriver derefter i sin afhandling den skrå placering 
af mediastinum, som igen medfører, at den højre thoraxcavitet er 
meget større end den venstre, en kendsgerning, som kirurgerne med 
fordel kan erindre sig. Han omtaler videre hjertets lejring, idet han 
konstaterer, at det er næsten transverselt orienteret og ikke longitudi- 
nelt som tidligere beskrevet. Dette forhold bevirker bl.a., at n. phre- 
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nicus på venstre side har et meget længere forløb end på højre og kan 
blive udsat for hjertespidsstødet med smerter under venstre bryst
vorte til følge. Han giver videre en meget nøjagtig beskrivelse af ho- 
vedbronchiernes forskellige længde, forløb og relationer på de to 
sider, og han slutter med en omtale af mavesækkens topografi og sin 
nye iagttagelse vedrørende peritonealcaviteten. Under denne omtale 
nævner han, hvorledes han var heldig at finde den naturlige åbning 
til den lille sæk, og han beskriver åbningen nøjagtigt. Og som sæd
vanligt søger han at drage klinisk nytte af den anatomiske viden: 
Ved væskeansamlinger i den lille sæk er der mulighed for afløb, når 
man ligger på ryggen eller på højre side. Han slutter afhandlingen, 
som han begyndte, med at citere Steno: Til at anstille undersøgelser, 
som kan lære os sandheden, behøves al et menneskes evne og tid.

I flere betydelige arbejder beskæftiger Winsløw sig som nævnt med 
muskelanatomiske og fysiologiske forhold, hvor særlig leddenes og 
bevægelsernes mekanik har hans interesse. Som grundlag for hans 
undersøgelser ligger bestandigt exakte anatomiske beskrivelser. Han 
konstaterer her, at mange tidligere iagttagelser og beskrivelser, som 
blev betragtet som korrekte og præcise, trængte til en alvorlig revi
sion. Han påviser således, at mange af de muskler, der rubriceres som 
fx. flexorer eller extensorer, også har andre funktioner end fx. flexion 
eller extension; en muskel som m. biceps brachii er således nok bøje- 
muskel for albueleddet, men den er samtidig underarmens vigtigste 
supinator. Han konstaterer endvidere, at musklerne aldrig arbejder 
individuelt, men at en ledbevægelse beror på mange musklers funk
tion. I dette sammenspil deltager også antagonisterne, modificerende 
og regulerende bevægelserne, desuden mange fjerne muskler, som 
ikke har direkte med bevægelsen at gøre, men sættes i funktion bl.a. 
for at sikre fixpunkterne for de egentlige bevægemuskler. Blandt 
arbejderne indenfor bevægeapparatet skal også nævnes en ganske ud
mærket redegørelse for knæledsmeniskernes funktion, en ypperlig un
dersøgelse over rygsøjlens led og bevægelser og et meget smukt ar
bejde over de krydsede og ukrydsede nerver til extremitetsmusklerne.

Winsløws videnskabelige produktion aftvinger respekt, men for
klarer stadig ikke helt hans berømmelse. Man vender sig da til hans 
lærebog „Exposition anatomique de la structure de corps humain“, 
som udkom i 1732 - og man imponeres dybt, ja man overvældes.
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Bogen er simpelthen et mesterværk. Man forstår, at bogen efter sin 
udgivelse blev oversat til engelsk og tysk, senere også til latin og 
italiensk. Ialt foreligger (ifølge dr. Snorrason4)) 29 udgaver af denne 
strålende lærebog, en international udbredelse, som ingen dansk vi
denskabsmands lærebog nogensinde har nået, selv ikke Caspar Bar
tholins Institutiones anatomicae, som dog opnåede 26 udgaver, vide
reført som den blev af sønnen Thomas.

Også over dette værk af Winsløw svæver Stenos geni. Man møder 
som motto hans berømte ord „Pulchra quae videntur, pulchriora quae 
sciuntur, longe pulcher rima quae ignorantur“, og Winsløw slutter 
afsnittet om hjernen med at bringe hele Stenos Discours, som har 
været „la source primitive et le modele general de toute ma conduite 
dans les traveaux anatomiques“, som han skriver i forordet til lære
bogen. Bogen udmærker sig ved den fremragende disposition af stof
fet, det klare sprog og præcisionen i beskrivelsen. Den er systematisk 
opbygget, men har overalt et funktionelt og klinisk sigte. Billedmate
rialet er yderst sparsomt, idet værket kun indeholder 4 plancher, som 
er lånt fra Eustachius’ anatomi. Alligevel får bogen mig til at tænke 
på Spalteholz’ anatomi, som man som anatom stadig vender tilbage 
til, fordi Spalteholz’ text er så fuldendt. Mon ikke Windsløw har stået 
for sin samtid og sine nærmeste efterkommere som Spalteholz står 
for os.

Jeg begyndte med at beskrive Winsløw som en lille, beskeden 
mand. Han var så ængstelig, naiv og overtroisk og et let offer for 
overbærende spot fra forskellige selvglade personers side. Indrømmes 
må det, at fysisk mod har Winsløw ikke besiddet. Til gengæld har 
han ejet en langt mere beundringsværdig egenskab, nemlig moralsk 
mod. Hvad er da moralsk mod? En kendt engelsk esayist definerer 
det således: „Moral courage is readiness to expose oneself to suffering 
or inconvenience which does not affect the body. It arises from firm- 
ness of moral principle and is independent of the physical Constitu
tion“. Exempler på moralsk mod viser Winsløw ved talrige lejlig
heder. Han afbryder sit teologiske studium umiddelbart, før han kun
ne have afsluttet det, skønt han ved, at han derved skuffer og bedrø
ver sin familie. Det er et svært skridt for Winsløw, thi han vil altid 
forfærdelig nødigt gøre nogen ondt. Han kommer til Holland og tager 
undervisning i fødselsvidenskab hos en jordemoder, og han studerer 

196



kirurgiske og ortopædiske bandager, skønt han ved, at man vil misbil
lige dette i København; man har dog sendt ham på studierejse til 
fremmede universiteter, for at han skulle reformere den højere ud
dannelse derhjemme. Han bryder med sin fædrene religion og bliver 
katolik, skønt han ved, at han herved bibringer sin far den største 
sorg, og at konsekvensen må blive, at hans familie bryder med ham 
og alle offentlige understøttelser fra Danmark øjeblikkeligt bliver 
ham frataget. Han begynder helt fra bunden en lægepraxis i Paris 
og lever i perioder på vand og brød uden at beklage sig til sine ven
ner, og han starter en universitetskarriere, som på forhånd må være 
dømt til at falde uheldigt ud, bl.a. fordi han er udlænding. Han 
arbejder i sin videnskab med metoder, som nærmest var foragtede 
blandt videnskabsmænd, fordi de var så tidsrøvende og tilsyneladende 
fantasiløse osv. osv.

Jeg har prøvet på at vurdere Winsløws videnskabelige indsats, 
men må her - lidt sent - tilføje, at min medicinsk-historiske bag
grund er beskeden. Som konklusion er det nok bedst, at jeg indskræn
ker mig til at fastslå, at Winsløw af sin samtid og senere har været 
højt vurderet som videnskabsmand, at han har skabt en lærebog, som 
vi alle selv i dag kan se, er helt fremragende, og at han har været et 
menneske, som man gerne vil tænke på på grund af hans moralske 
mod. Jeg synes derfor, at det er helt berettiget, at Odense universitet 
nu vil hædre hans minde ved at kalde det anatomiske institut for 
Winsløw-Institutet. Fremover vil man mindes denne mand, som var 
et menneske i almindelig målestok, men som ydede langt udover al
mindelig menneskelige mål.
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En mindeværdig konversion*

MG.Scherzt
C. ss. R.

I anledning af 300-året for den berømte danske anatom Jacob Winsløws fødsel af
holdt Dansk medicinsk-historisk Selskab den 18. april 1969 et møde i det gamle 
kirurgiske akademi (det nuværende medicinsk-historiske museum) i Bredgade i Kø
benhavn, hvori også den herværende Apostoliske Delegat, ærkebiskop dr. Bruno 
Heim deltog.

Efter foredrag af prof. dr. med V. Møller-Christensen og prof. dr. med. E. An
dreasen om Winsløws familie og betydning som anatom sluttede mødet med ne
denstående foredrag af dr. Scherz. Dagen efter afholdt universitetet i Odense, hvis 
kommende anatomiske institut skal bære Winsløws navn, en mindefest med gæste
forelæsning af overlæge dr. med. E. Snorrason, der har skrevet en smuk lille bog 
„Anatomen J.-B. Winsløw 1669-1760“ (udg. af Novo Industri A/S), som tillige 
foreligger i fransk oversættelse, „L’Anatomiste J.-B. Winslow 1669-1760“, med 
forord af professor, dr. phil. Hans H. Ussing. Også i Paris er 300-året blevet ihu
kommet, idet Dansk-Fransk Lægesamvirke (Association médicale franco-danoise) 
og Novo’s Fond d. 22.9.1969 har ladet afsløre en mindeplade på den endnu eksiste
rende anatomiteaterbygning i Rue de la Bucherie, der indviedes d. 18.2.1745 med 
en tale af Winsløw. Bygningen anvendes nu som bibliotek for Seinedepartementet.

Winsløw (1669-1760) virkede efter sin konversion som en højt anset læge og 
anatom i Paris lige til sin død. Hans hovedværk er „Exposition anatomique de la 
structure du corps humain“ fra 1732, der hurtigt udbredtes over hele Europa, og 
som, efter hvad der oplystes på nævnte møde, udkom på ialt 32 sprog og dermed 
er det bedst kendte videnskabelige værk udgivet af en dansk videnskabsmand.

Det var på Skt. Birgittas dag d. 8. oktober 1699, at Jacob Winsløw, 
tredive år gammel, blev optaget i den katolske kirke. Bossuet, biskop
pen af Meaux, som ligger ca. 50 km øst for Paris, modtog selv tros
bekendelsen i huskapellet på sit nærliggende landsted Germigny. En 
fjorten dage forinden havde de afgørende samtaler fundet sted mel
lem biskoppen og den unge mediciner, der var mødt op med sin græ
ske bibel og en teologisk udrustnings panser og plade; men Bossuets 
milde og klare argumentation må have fejet enhver tvivl til side. Af-

*Genoptrykt fra: Gatholica 26. årg. nr. 3, 1969.
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gøreisen var kommen efter et ligefrem underlig højtideligt spørgsmål, 
som Winsløw først ikke turde komme frem med, måske fordi det 
drejede sig om et perifert problem. Han udbrød nemlig pludselig og 
dybt bevæget: „Monseigneur, jeg beder Dem foran Gud, den almæg
tige, som ser alt, og i nærværelse af vore hellige engle, om De i Deres 
dybeste hjerte er ærligt overbevist om skærsildens eksistens, som De 
har forklaret for mig på en uangribelig måde“. Bossuet svarede ligeså 
bevæget, at han eventuelt og endnu i selvsamme stund med sit blod 
ville indestå for denne sandhed, og Winsløw følte sig, som han skri
ver i sit tilbageblik, ved dette vidnesbyrd ramt som af en jernkølle. 
Alle hans tvivl forsvandt, og han var rede til øjeblikkeligt at blive 
katolik,1 hvad Bossuet dog forhindrede.

Denne konversion, som man har bedt mig at tale om i denne min
destund, regner Bausset i sin 4 binds Bossuet-biografi for en af de 
store i biskoppens liv,2 skønt Winsløw dengang endnu var en ret 
ukendt ung mand og baroktidens religionshistorie kender flere betyde
lige konvertiter: den store hollandske digter og dramatiker Joost van 
den Vondel, der konverterede i 30-årskrigen, eller Gustav Adolfs 
datter Christina af Sverige, som i 1654 gav afkald på tronen og døde 
i Rom, eller århundredets største franske hærfører Henri de Turenne, 
der konverterede i 1668, et år efter Stensens konversion blandt Ga- 
lilei’s disciple i Florens.3

Winsløw selv kunne ikke have tænkt sig en mindehøjtid, som 
glemte denne skelsættende begivenhed. Hans selvbiografi, som 
V. Maar har udgivet i 1912, og de breve, vi endnu har fra Winsløw’s 
hånd, handler næsten kun om denne konversion.4 Vor frugtbare litte
raturhistoriker Rasmus Nyerup oplyser ganske vist i sin afhandling

1. L’Autobiographie de J. B. Winslow. Publiée par V. Maar. (Paris-Copenhague 
1912) 70 ff. Vor korte beretning støtter sig især til denne selvbiografi, dens ind
ledning og noter.

2. L.-Fr. de Bausset, Historie de J.-B. Bossuet, Évêque de Meaux, composée sur les 
manuscriptes originaux. I-IV. (Versailles 1814), 2, 439 ff.

3. A. Râss, Die Convertiten seit der Reformation. Bd. 1-13 (Freiburg 1872-80). 
Se især Bd. 7 og 8.

4. Se anm. 1. Medens s. 1-45 taler om ungdomstiden og uddannelsen, der førte 
W. til Paris, fortæller s. 45-173 om konversionen og dens følger indtil 1704. 
De resterende sider 174-181 bringer kun korte notater om de følgende år.
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„om de lærde Winsløwer“ fra 18155 om slægtens lærde tradition, 
men halvdelen af skriftet er viet til konversionen, ligesom Adjunkt 
ved Horsens lærde skole, C. F. W. Bendz, der i 1846 skrev om ham, 
som titel for sin Winsløwskitse med rette valgte: „Authentiske Efter
retninger om Jacob Benignus Winsløws Overgang til den catholske 
Kirke“.6

Lad mig nu fremfor alt fastslå, at Winsløw i de første tre årtier af 
sit liv aldrig skænkede konversionen en tanke. Ifølge hele sin familie
tradition var han dybt rodfæstet i den lutheranske konfession. Fade
ren var en afholdt førstepræst i Odense; hele menigheden græd, da 
han forlod Vor Frue Kirke. Slægten i Skåne, hvorfra navnet stam
mer, var en solid præstesiægt, og en Christian Winsløw blev endog 
præst i Grønland. Winsløws patriarkalske fader stod selv for børne
nes opdragelse, især den religiøse. Der var fælles morgen-, middag- 
og aftenbøn, der var katekismusundervisning i hjem og kirke, der her
skede den største respekt for den HL Skrift, skrifter mod den luthe
ranske konfession var bandlyst. Den samme religiøse ånd prægede 
gymnasietiden i Odense og studenterlivet ved universitetet i Køben
havn. Da Winsløw efter examen philosophicum vendte tilbage til 
Odense, begyndte han ovenikøbet under faderens ledelse at studere 
teologi og at prædike i landsognene.7 Winsløws hjerte var også knyt
tet til denne fromme fader, så man forstår at denne efter konversio
nen ligefrem udbrød i en gammeltestamentlig klagesang:

O Jacob! Jacob! o min Søn!
Et Lys, Exempel, og Nordstjerne Du jo var 
For Dine Sødskende i Dine yngre Aar. - 
Min førstefødte Søn, min Faders Navneqvist, 
Mit første Jordehaab, mig gaaer til Hjerte vist. 
Ah! lad os see den Dag, at Jacob Jacob bliver.8

5. R. Nyerup. Om de lærde Winsløwer, især om Jacob Benignus Winsløw og hans 
Apostasie. I: Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter. Kjøbenhavn 1815. 
S. 133-236.

6. C. F. W. Bendz, Authentiske Efterretninger om Jacob Benignus Winsløws 
Overgang til den catholske Kirke (Horsens 1846), S. 1-93.

7. L’Autobiographie s. 13.
8. Nyerup 190.
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Så klippefast var denne barnetro, at ikke engang Winsløws glø
dende begejstring for Stensen kunne rokke ved den. Han undervistes 
ganske vist af Ole Borch, Stensens ven og lærer, og af Holger Jacob
sen og Caspar Bartholin, gamle Stensenelever, og var også blodsbe
slægtet med ham. At han kalder Stensen sin Grandonkel bestyrker 
den almindelige antagelse, at Winsløws bedstemor Maren Nielsdatter 
var en søster til Stensens mor Anne Nielsdatter, og at begge nedstam
mede fra Karen Leths familie i Odense.9 Stensens søster Anne boede 
dengang endnu i Købmagergade i København.10 Men tanken på kon- 
vertiten Stensen var åbenbart bandlyst i datidens Danmark; Win
sløws fader kaldte den store slægtning nok en berømt Lukas, men også 
en Demas, efter Pauli frafaldne discipel.11 Det eneste katolske ind
tryk fra København, som Winsløw selv fortæller om, havde han fra et 
besøg i gesandtskabskapellerne, hvor han lagde mærke til menighe
dens dybt andægtige holdning.12

Under disse forhold er det dog allerede påfaldende, at den frygt
som-fromme, ydmyge, sønligt hengivne Winsløw alligevel kunne ud
vise en så stærk vilje, at han valgte medicinstudiet, skønt hans fader 
ville gøre ham til præst og lokkede med ret fordelagtige tilbud. Denne 
vilje stod dog foreløbig helt på den lutheranske tros side, som nogle 
oplevelser, vi kender fra studierejsen, viser. Ved afskeden talte fade
ren ikke blot om sin særlige kærlighed til sin Jacob, men stolede også 
fuldtud på hans troskab. Da Winsløw ved den hollandske grænse så 
to franciskanere i munkedragt, fik synet ham til at blegne og næ
sten besvime, siger han. I Amsterdam gik han trofast til skrifte og 
nadver i den lutherske kirke og undredes blot over, at riterne var for
skellige fra dem derhjemme. Den fritænker- og skeptikerbevægelse, 
som dengang i Holland søgte at underminere den kristne tro, gjorde 
åbenbart intet indtryk på ham. Men mest karakteristisk er hans kend
te oplevelse under gudstjenesten i Versailles. Sammen med nogle 
unge landsmænd ville han gerne se Ludvig XIV overvære messen. 
Da garden pludselig under forvandlingen opfordrede alle til at kaste

9. Sml. Nyerup, slægtstavlen efter s. 136, og N. Stenonis Epistolae, 2, 898-911.
10. N. Stenonis Epistolae 2, 905 f.
11. L’Autobiographie 83.
12. L’Autobiographie 44.
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sig på knæ, gjorde Winsløws venner det uden tøven, den blide 
Winsløw derimod forlod straks kapellet og bebrejdede dem bagefter 
deres menneskefrygt.13

Og så var det netop udfra sin stejle afvisning af katholicismen, at 
Winsløw førtes til den, ved tilfældighedernes mærkelige spil. Luften 
i Paris var dengang, da Winsløw efter sine hollandske studier i 1698 
kom til Frankrig, ladet med kontroversproblemer. Det var derfor ret 
naturligt, at hans landsmand og omgangsven Ole Worm, en teologi
student og sønnesøn af den store Worm, da han havde overværet en 
konference af Louis Gérard de Cordemoy i Augustinernes kirke, fo
reslog Winsløw, at de begge to i fællesskab skulle sætte sig ind i kon
troversspørgsmålene, for at kunne imødegå katolikkerne. Winsløw 
indvilgede efter nogen tøven; han var helt optaget af sine medicinske 
studier. Tilfældigt boede han nu i Paris lige overfor en boghandler 
Desprez, hvis boglade var velforsynet med den bedste katolske litte
ratur og et mødested for katolske præster. Først nu vovede Winsløw 
sig ind i denne boglade - han husker det var den 11. juli 1699 og 
i en stund, hvor den var tom - og stod her straks overfor de mest 
velskrevne bøger om den katolske tro, især Bossuets editioner.14

Det drejede sig først og fremmest om dennes hovedværk: „L’Expo- 
sition de la doctrine de l’Eglise catholique sur les matières controver
sées“. Uden at hengive sig til kontrovers forklarede Bossuet her posi
tivt den katolske lære og især de angrebne punkter, som havde ført 
til kirkebruddet. Tendensen var at vise, at forskellen ikke var så stor 
som påstået, mangt og meget var blevet misforstået, som læren om 
retfærdiggørelsen, helgendyrkelsen eller Kristi nærværelse i eukari- 
stien. Bogen var udkommet allerede i 1671, den vakte stor opsigt og 
var efterhånden udbredt i hundredtusinder af exemplarer.15 - Hos 
Desprez fandt Winsløw også Bossuets andet store værk fra 1688: 
„L’Histoire des variations des Eglises protestantes“. De protestanti-

13. L’Autobiographie 44.
14. L’Autobiographie 47 ff. Winsløw boede i Rue St. Jacques. Også W.s Exposi

tion anatomique udkom 1732 på Desprez-forlaget.
15. Findes i Oeuvres compl. de Bossuet, publ.par Lâchât XIII, 1 ff. Om bogens 

tendens og indflydelse, f.eks. også på H. Turennes konversion, sml. Diet, de 
Théologie Catholique 2 (Paris 1932) 1058 ff. Oeuvres compl. publ. par Lâchât 
14, 1 ff.
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ske konfessioner havde i det 17. årh. allerede konsolideret sig stærkt 
i deres lære og holdt på en ret streng ortodoksi. Dels var det en na
turlig udvikling ovenpå den første forvirrende revolution, dels blev 
man bange for fritænkeriet, som meldte sig stærkt. Nu påviste Bos- 
suet for denne ortodokse tid, som Winsløw kendte særdeles godt fra 
Danmark, alle de forandringer, som protestantismen havde gennem
gået i og efter reformationstiden.16 I en tredje bog hos Desprez: „La 
perpetuité de la foi catholique touchant l’Eucharistie“ påviste Bossuet 
i modsætning dertil den katolske læres kontinuitet m.h.t. nadveren.17 
Desprez, der kvitterede for Winsløws nyvågnede interesse med et 
glædeshop, som Winsløw skriver, forsynede også den unge dansker 
med anden kontroverslitteratur, især vakte Pierre Nicoles „Préjuges 
legitimes contre les calvinistes“ af 1671 en vis uro i ham;18 i denne 
bog påviste forfatteren den usikkerhed m.h.t. frelsens vej og læren, 
som det protestantiske skriftprincip gav anledning til, samt nødven
digheden af en synlig læreautoritet. Et dybt indtryk efterlod Augu- 
stins her aftrykte skrift „De unitate ecclesiae“ hos ham, hvor kirke
faderen påpeger, at denne autoritet kun fandtes i den katolske tro.

Skønt lidt foruroliget i sin hidtidige ortodokse lutherske tro, meldte 
Winsløw sig nu alligevel vel udrustet til de påtænkte samtaler med 
Ole Worm. Man tog det alvorligt og opstillede først et program på 10 
punkter vedrørende alle konfessioner, men begrænsede sig snart til de 
tre vigtigste, den katolske, kalvinske og lutheranske, og koncentrerede 
sig især om kirkebegrebet og skriften som den eneste troskilde og den 
sande kirkes kendetegn. Men også dette program var for omfattende, 
og man nøjedes tilsidst med at drøfte de syv sakramenter hos katho- 
likkerne og de to hos lutheranerne. Efter aftalen skulle Winsløw an
gribe og Worm forsvare den lutherske statskirke. Under diskussionen 
om firmelsen klarede Worm sig nogenlunde, skønt han måtte forbe-

16. Bogen fik også stor succes og førte til kontroverser bl.a. med Jurieu.Dict. de 
Théol.Gath. 2, 1066 ff.

17. Antoine Arnauld (1612-1694), kendt som en af Jansenismens førere, havde 
udgivet dette værk, som Pierre Nicole havde skrevet det meste af, i tre bind 
i Paris 1669/74.

18. Pierre Nicole (1625-1695), en jansenistisk teolog, havde i bogens 8. kapitel 
aftrykt St. Augustins skrift om kirkens enhed. Sml. Diet. Théol. Cath. 11 
(1931) 641 f.
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holde sig at indhente nærmere besked fra København; men da man 
kom til næste punkt, Eukaristiens væsen, fandt Winsløw på så mange 
argumenter for den katolske opfattelse, som han havde læst sig til 
i Bossuets bøger, at modparten snart måtte give op, og konferencerne 
holdt overhovedet snart op.19

Men kraften i de argumenter, som Winsløw først kun havde rejst 
som advocatus diaboli, fremkaldte nu dyb uro i hans eget sind. Han 
begyndte at studere kontroversproblemerne for egen regning, om ret
færdiggørelsen, de gode gerningers betydning, helgenernes påkaldel
se, bønnen for de afdøde og kirkens lære- og styremyndighed. Han 
kom under disse studier til en større og større overbevisning om, at 
der ikke fandtes nogen trossikkerhed uden for den katolske kirke, at 
den Hl. Skrift som eneste trosprincip ikke hindrede en kolossal split
telse, at nægterne af en læreautoritet let henfaldt til en subjektiv 
bedømmelse, ja fantasien som rettesnor. Rent psykologisk spekulerede 
han over, hvorfor alle de forskellige trosretninger, så uenige og af
vigende de var indbyrdes, dog med afsky og had vendte sig mod den 
katolske kirke, og under den bøn, som dengang ofte fandtes på hans 
læber: „O, Herre, giv mine øjne lys, at jeg aldrig må falde i dødens 
søvn“ (Ps. 12,4), så han snart ingen anden udvej end at slutte sig til 
den katolske kirke. Denne tanke udløste dog på den anden side en 
uhyre sjælelig kval og brydning i ham; han vidste, hvilken smerte og 
næsten dødelig skuffelse han ville tilføje sin gamle far, han vidste, 
at konversionen betød adskillelsen fra Danmark og al hjælp derfra, 
at hele hans videnskabelige fremtid forsvandt i det uvisse, og at alle 
hans venner i Paris ville blive forfærdede.

I denne situation fik han selv den tanke at opsøge den mand, hvis 
argumenter og bøger havde gjort så dybt et indtryk på ham. Desprez 
var ikke sen til at råde ham til først at se Bossuet på afstand under 
en dissertation på Sorbonne, hvor Winsløw følte sig meget tiltrukket 
af biskoppens optræden. Opmuntret af sin protektor, det kgl. akade
mis fhv. sekretær Jean B. Duhamel, der gav ham et brev med, tog 
Winsløw så vognen til Meaux og blev overmåde venligt modtaget 
af Bossuet. Winsløw genfandt her på en måde sin far i større format 
og prælatskikkelse og skriver: „Han svarede mig på stedet med en

19. L’Autobiographie 52 ff. 
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godhed, som rørte mig dybt; jeg skulle blive i nogle dage hos ham, og 
han ville reservere en eller to timer om dagen til mig og høre på mig 
og svare.“ Ja, han lod et værelse stille til hans rådighed. Bossuet må 
også have set en søn i den unge mand.20

Bossuet var i 1699 72 år gammel, men endnu i fuld vigør. Han 
havde et såre rigt liv bag sig. Født i Dijon og først kannik i Metz 
var han snart bleven berømt som prædikant i Paris, som dauphinens 
lærer, som biskop af Condom og Meaux og som teologisk skribent. 
Han havde givet stødet til berømte konversioner og ført sin tids bety
deligste unionssamtaler med Leibniz og Molanus. Han havde kæmpet 
mod vrange lærdomme i sin egen lejr; han kunne være skarp og for
fængelig, og kendt er hans overdrevne royalistiske og gallikanske fø
lelse. Men over for protestanter følte han sig gerne som sjælesørger, 
optrådte venligt, selv under gennemførelsen af ediktet fra Nantes. 
Bossuet svarede i en uges tid på alle Winsløws spørgsmål og tvivl, og 
da han en halv snes dage skulle til hoffet i Fontaineblau, og Win- 
sløw selv endnu en gang måtte tilbage til Paris for ikke at vække mis
tanke hos sine venner, sørgede han for andre lærere. Med Bossuets 
billigelse ville Winsløw foreløbig holde konversionen hemmelig for 
at kunne forberede sin far på den og bevare ham for et pludseligt 
chock; dog betroede han snart det forestående skridt til vennen Ole 
Worm.

En halv snes dage senere fandt optagelsen, som sagt, sted på Ger- 
migny. Handlingen greb alle de medlemmer af Bossuets familie, som 
var tilstede. Bossuets sekretær Ledieu siger i sine optegnelser, at de 
alle fik tårer i øjnene under biskoppens tale til konvertiten, der knæ
lede foran ham med et brændende lys i hånden.21 Den påfølgende 
søndag gik Winsløw til nadveren og blev firmet. Det er ganske almin
deligt, at konfirmanderne ved en sådan lejlighed får et nyt firme- 
navn. Men i den dedikation, som Bossuet skrev i en katekismus, han 
skænkede sin konvertit, fremhævede han, at han valgte navnet Benig-

20. L’Autobiographie 63 ff.
21. Bossuet 2, 440. - François Ledieu (1658-1713) var siden 1685 Bossuets 

sekretær og tjente ham med hengivenhed. Hans Les dernières années de 
Bossuet. Journal de Ledieu 1-2 (Paris 1928/29) begynder desværre først 
i slutningen af 1699 umiddelbart efter W.s konversion.
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nus, fordi de begge to skulle være forenet ved samme navn: Jacques 
og Benignus. Ordet benignus: velvillig, venlig, godhedsfuld fastholdt 
også en af konvertitens hovedegenskaber. Winsløw bevarede en dyb 
og varm kærlighed til biskoppen, hvis velsignelse han endnu hentede 
fra Bossuet’s dødsleje.22

Det ville nu være interessant at se nærmere på følgerne af denne 
konversion, og hvorledes den fik indflydelse på hele Winsløws liv. 
Han har selv beskrevet for os, hvorledes tanken på præstedømmet og 
ordenslivet en overgang meldte sig; endvidere den sjælekamp, som 
det kostede ham at informere sin far, bruddet med hjemmet, hvorle
des han kom i en vanskelig økonomisk situation, så han tænkte på at 
tage til Holland eller til Stensens velynder i Florens, Cosimo III. 
Men tiden tillader det ikke. Dog lad mig ganske kort henvise til to 
problemer, som hænger sammen med konversionen.

Det fortjener opmærksomhed, at Winsløw i den følgende tid ikke 
blot som anatom valgte Stensen som sit store forbillede, men også må 
have betragtet ham som sjælefører på livets vej. I Paris havde man 
endnu Stensens personlighed både som videnskabsmand og konvertit 
i god erindring. Bossuet selv har næppe kendt Stensen personligt, og 
det er forkert, at han skulle have forberedt eller gennemført denne 
konversion.23 Men Bossuet nærede en dyb sympati for Stensen og 
mente overfor sin unge konvertit, at den hellige grandonkels bønner 
sikkert havde bidraget til hans egen overgang til kirken. Dengang ud
kom den første trykte levnedsskitse om Stensen og den publiceredes, 
vel at mærke, i Desprez’s samling, Vies des Saints,24 d.v.s. i forbin
delse med en serie helgenbiografier. I sin selvbiografi viser Winsløw 
sig endvidere yderst interesseret i og dygtig til at opsøge Stensen- 
minder og -venner i Seine-byen. Hans patron, J. B. Duhamel, det 
franske videnskabsakademis historiker, opmuntrede ham til at udgive 
nogle Stensenobservationer på dyr og bragte ham i forbindelse med 
Leon Mercier, seminarforstander og sognepræst ved St. Germain 
l’Auxerrois. Denne, Stensens bedste ven i Paris, ejede tre teologiske

22. L’Autobiographie 172.
23. Sml. N. Stenonis Epistolae 2, 994, Winsløws brev til Bossuets nevø.
24. L. Blondel, Le vénérable Nicolas Stenon. I: Les vies des Saints pour chaque 

jour de Vannée. Paris 1722. 784.
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Stensenmanuskripter, som Johann v. Rosen havde bragt ham, og lige
ledes bisperingen og et portræt, og Mercier, der døde 86 år gammel, 
testamenterede alle disse minder til Winsløw, som også ejede en be
retning om Stensens liv, skrevet af dennes søster Anne. Det portræt, 
som Winsløw fik, har sandsynligvis inspireret Chr. Aug. Lorentsen 
til det Stensenmaleri, vi nu kan se på vort Anatomiske Institut.25

Mindetalerne i disse dage vil med rette fremhæve den store anatom 
Winsløw; lad mig da afslutte min konversionsberetning med et beun
drende ord om hans kristne personlighed, så meget mere som hans 
religiøs-etiske karakter skyldes begge konfessioner, den han forlod 
behøver ikke at skamme sig over ham, og den han sluttede sig til kan 
være stolt af ham. På livsområdet er det lettest at følge ægte øku
menisk tankegang, og Winsløws beundringsværdige karakteregenska
ber blev ligeså meget grundlagt i hans protestantiske tid som de ud
foldedes i hans katolske periode. Det gælder selvfølgelig også visse 
svagheder, en vis ængstelighed, næsten skrupulositet, lidt uklog iver. 
Men alle kan være enige om og beundre Winsløws såre ædle egen
skaber. Kendt er det franske akademis lovtale efter hans død,26 hvor 
han roses for sit ligefremme, oprigtige og redelige væsen. Kun eet var 
man næsten bange for: hans altfor store beskedenhed og tilbagehol
denhed. Han fandt sig altid behandlet efter fortjeneste. Da hans 
venner ville sikre ham en højere gage og stilling og havde forberedt 
alt for ham, han selv skulle kun indgive den sidste ansøgning, gjorde 
han det ikke. Holberg opsøgte ham under sit besøg i Paris (Winsløw 
stod altid til rådighed for sine landsmænd), og erkender selvfølgelig, 
at hans konversion ikke skete af vindesyge. Holberg delte ikke hans 
religiøse interesse og fandt ham slem til at diskutere (hvad der sikkert 
også skyldtes Holbergs egen trang), men han fandt Winsløw „ydmyg, 
oprigtig, ærlig, åbenhjertig og tjenstvillig“.27 R. Nyerup kalder 
Winsløw en mand med „et ømt hjerte og redeligt gemyt, højst agt-

25. Sml. ]. Metzler, Nicolaus Steno i Maler-Billedhuggerkunsten. I: Varden IX 
(København 1911) 163-178. Og G. Scherz, Ein neues Niels Stensen-Bild. I: 
Steno and Brain Research in the 17 th Century. Analecta Medico-Historica. 3 
(Oxford 1968) 185 ff.

26. Éloge de M. Winslow. I: Historie de VAcademie royale des sciences 1760 
(Paris 1766) 165.

27. Ludovici Holbergii ad Virum Perillustrem... Epistolae (Copenhague 1727) 64.
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Billedet forestiller den berømte franske billedhugger Jean-Baptiste Lemoyne’s (1704 
-1778) buste af Winsløw, hvoraf kopier findes i Københavns Universitets medi- 
cinsk-historiske museum i Bredgade, i Universitetets medicisnk-anatomiske institut 
i Nørre Allé (efter hvilken fotografiet er taget) samt i Odense Universitets anato
miske institut. Den er ikke dateret, men kunsthistorikeren Haavard Rostrup mener, 
at den er blevet til i 1740’eme, rimeligvis mellem 1745 og 1750 (Kunstmuseets 
Aarsskrift 1936, s. 84).

Andetsteds karakteriserer Rostrup busten saaledes: „Virkningen af det kloge 
aasyn, over den i brede enkle folder henkastede doktorkappe, er overordentlig 
fornem. Det er videnskabsmandens rene blik og høje pande, hvor meditationer 
i vaagne nætter har sat deres skønne spor“ (Franske Portrætbuster fra det XVIII 
Aarhundrede (1932), s. 55).
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værdig for sin gudsfrygt, sin retskaffenhed og sine indsigter“. Det var 
ikke tom tale, der kom til at stå på hans gravsten, der også kaldte 
ham yderst barmhjertig mod de fattige: vir aeque verax et pius stetit 
in ejus fide, vixit sub ejus lege obiit in ejus sinu (en ligevægtig, ær
lig og from mand, der stod fast i sin kirkes tro, levede op til dens lov 
og døde i dens skød.)28

28. Nyerup 231.
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Københavns Universitets
medicinsk-historiske Museum
o
Årsberetning 1972

Som universitetsinstitution henhører museet under de teoretiske 
lægevidenskabelige instituter, sektion II, hvor det - foruden under
visning og forskning - tillige varetager driften af et offentligt til
gængeligt museum.

Personalet.
Professor, dr.med., dr.med.h.c. Vilh. Møller-Christensen, bestyrer.
Læge, cand.med. Jørgen Koch, adjunkt, museumsinspektør.
Cand.art. Anna-Elisabeth Brade, adjunkt, museumsinspektør.
Else Parkmann, assistent.
Anne-Liese Thomasen, assistent til 31.8.1972.
Ole S. Christensen, lithograf, fotograf.
Ib Mortensen, konservator.
Knud Iversen, laboratoriebetjent, konst. vagtmester.
Kurt Albrechtsen, museumsbetjent.

Konsulenter.
Apoteker, dr.pharm. Kurt Bærentsen.
Overkirurg, dr.med. Frans Djørup.
Cand.scient. K. Ennow.
Læge, cand.med. Jørgen Genner.
Øjenlæge, dr.med. E. Godtfredsen.
Overlæge, dr. Chr. Hvidt.
Klinikchef, tandlæge Leif Marvitz.
Dr. scient. Arnold B. W. Nielsen.
Røntgeningeniør H. Pakkenberg.
1. reservelæge A. Høgsbro Østergaard.

Museet bringer konsulenterne en hjertelig tak for den værdi
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fulde sagkundskab, der herved vederlagsfrit stilles til rådighed for 
museets undervisning og forskning.

Undervisning og forskning.
I beretningsperioden (1.1 -15.10 1972) har der ikke været holdt fore
læsninger, da indlæggelse af centralvarme i og hovedistandsættelse 
af bygningerne var planlagt til påbegyndelse d. 1. febr. 1972. Ar
bejderne blev imidlertid udskudt p.gr.a. regeringens sparebestræbel
ser, og et nyt budget, der alene omfatter Kirurgisk Akademi og dele 
af Titkens Gaard, ventes igangsat først i okt. 1972. Derfor vil arki
ver, bibliotek og instrumentsamling i perioden 1. okt. 1972 til juni 
1974 være nedpakkede og delvis utilgængelige.

Den medicinhistoriske forskning er varetaget dels af museets 
faste medarbejdere og dels af gæster, der for kortere eller længere 
tid har benyttet museets arkiv, bibliotek, instrumentsamlinger og 
forskellige tekniske faciliteter til videnskabeligt arbejde.

Undervisning og forskning vil i ombygningsperioden blive gen
nemført i lokaler udenfor institutet. Tid og sted bekendtgøres ved 
opslag. Ligeledes vil et kontor med telefon opretholdes i museets 
bygninger.

Det er vort håb fra sommeren 1974 at kunne byde forskerne og 
studenterne velkommen i nyistandsatte og nyindrettede studie- og 
undervisningslokaler.

Officielle repræsentationer 1972.
Ved professor Vilh. Møller-Christensen.
19.febr.-28.marts Studierejse til Thailand sammen med tandlæge 

Knud Danielsen, Fuglebjerg.
19.febr. Besøg i Medicinsk-historisk Institut, Frankfurt

a/M.
2O.april Handlingsleder ved læge O. Sneppens disputats.
27.april Foredrag i Jydsk medicinsk-historisk Selskab:

„Mit historiske møde med en spedalsk kvinde i 
Bangkok“.

4.maj Foredrag i Dansk medicinsk-historisk Selskab:
„Besøg på lepra-hospitaler i Thailand“.

14* 211



6.juli Handlingsleder ved læge Mogens Thomsens 
disputats.

4.-23.aug. Leder af Aachen Universitets 2. udgravning af 
leprakirkegården: Gut Melaten.

2 7. aug. Foredrag på Dansk medicinsk-historisk Selskabs 
sommerudflugt: „Thomas Bartholin’s Tusculum“ 
og „Thomas og Else Bartholin’s lykkelige familie
liv på Hagestedgård 1660-1680“.

2.-9.sept. Deltager i The XXIII International Congress of 
the History of Medicine, London. Foredrag: 
„ Osteo-Archaeology as a Medical-Historical aux- 
iliary Science“.

13.okt. Gæsteforelæser ved Oslo Universitet: „Tidlige 
knogleforandringer ved lepra. Sammenlignende 
studier fra østasiatisk nutid og dansk middelal
der“.

Ved adjunkt, museumsinspektør Jørgen Koch.
Febr.-juni Deltager i Nordisk Sommeruniversitet, Køben

havn. Studiekreds 14: Undervisningsprocessen.
4.-23. aug. Deltager i Aachen Universitets 2. udgravning af 

leprakirkegården: Gut Melaten.
13.aug. Besøg hos prof. V. Artelt, Medicinsk-historisk In

stitut, Frankfurt a/M. Forundersøgelser i Stoll- 
berg-biblioteket.

27.aug. Foredrag på Dansk medicinsk-historisk Selskabs 
sommerudflugt: „Jarlen af Bothwell“.

Ved adjunkt, museumsinspektør Anna-Elisabeth Brade.
Febr.-juni Deltager i Nordisk Sommeruniversitet, Køben

havn. Studiekreds 14: Undervisningsprocessen.
12.april Gæsteforelæser ved Odense Universitet: „Folke

medicin“.
1.-31.aug. Studierejse til London (The Wellcome Institute of 

the History of Medicine og British Museum, the 
library).
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2.-9.sept. Deltager i The XXIII International Congress of 
the History of Medicine. Foredrag: „Everyday 
Life at the Royal Frederic’s Hospital in Copen
hagen“.

21.sept.-17.nov. Deltager i forskningsbibliotekarkursus, Danmarks 
Biblioteksskole.

Publikationer.
Nedenstående arbejder er i beretningsperioden udgået fra institutet.
Brade, Anna-Elisabeth: Carl Emil Fenger og indførelsen af den me

dicinske statistik i Danmark. Bibliotek for Læger 1972.
Brade, Anna-Elisabeth: Peter Riismøller: Sultegrænsen. 1971. En an

meldelse. NEFA 1972.
Djørup, Frans: Nicolai Ivanovitsch Pirogoff og hans samtid. Biblio

tek for Læger 1972.
Genner, Jørgen: The Royal Medical Society of Copenhagen 1772- 

1972.
Koch, Jørgen: Outstanding Physicians in the Time of Kopernikus. 

Polonic Medical Journal 1972.
Koch, Jørgen: Københavns Kommunes Skolelægeinstitution. Fest

skrift i anledning af skolelægevæsenets 75 års jubilæum.
Marvitz, Leif: Følgende artikler i Tidsskrift for praktiserende Tand-

læger, serien: 
Therapia antiqua: 
Warmings tang. 
Elevatorer. 
Mundåbner.
Punslen.

Claviforceps.
Lokalanæstesi.
Rydings tang.

Marvitz, Leif: 6 boganmeldelser i Tidsskrift for praktiserende Tand
læger, serien: Bøger, der er værd at jage.

Møller-Christensen, Vilh.: H. H. Eulner: Entwicklung der medizi
nischen Specialfächer an den Universitäten des deutschen Sprach
gebietes. En anmeldelse. Ugeskrift for Læger 1972.

Møller-Christensen, Vilh.: Medicinens historie som videnskabelig 
disciplin. Ugeskrift for Læger 1972.

Møller-Christensen Vilh., Philip Sager & M. Schalimtzek: A Case of 
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Spondylitis Tuberculosa in the Danish Neolithic Age. Danish 
Medical Bulletin 1972.

Møller-Christensen, Vilh. & D. L. Weiss: Leprosy, Echinoccosis and 
Amulets. A Study of a Medieval Danisk Inhumation. Medical 
History 1971.

Nielsen, Arnold B. W.: Om opdagelsen af radium og om radioaktive 
drikke. Medicinsk Forum, 1972.

Thoms, Johs.: Træk af kirurgiens historie i det 19. århundrede. Bi
bliotek for Læger 1972.

Thoms, Johs.: Fra Adolph Hannover’s rejsedagbog. Bibliotek for 
Læger 1972.

Igangværende arbejder.
Brade, Anna-Elisabeth: Carl Emil Fenger (1814-1884). Læge og po

litiker.
Brade, Anna-Elisabeth: Everyday Life at the Royal Frederic’s Hospi

tal in Copenhagen.
Danielsen, Knud: Leprogen odontodysplasi.
Genner, Jørgen: Den kirurgiske kniv.
Hvidt, Chr.: Træk af otologiens historie.

1. Hans Wilhelm Meyer.
2. Athanasius Kircher, audiologiens fader.

Jensen, Ole Krogsgaard: Caries og abberetion og andre dentale 
problemer i middelalderen.

Koch, Jørgen: Chr. G. Kratzenstein (1723-1795). Læge og fysiker.
Larsen, Ingegerd: Undersøgelser af sella turcica på middelalder

materiale.
Larsen, Øivind: Sygejournalerne fra Søkvæsthuset.
Møller-Christensen, Vilh: Det lægevidenskabelige fakultet gennem 

500 år, 1479-1979.
Møller-Christensen, Vilh.: Leprogen arthropathi i storetåens grund

led.
Møller-Christensen, Vilh.: Osteo-Archaeology as a Medical-Histori- 

cal auxiliary Science.
Møller-Christensen, Vilh. & Ole S. Christensen: Domus anatomica 

Hafniense.
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Møller-Christensen, Vilh. & Philip Sager: Et tilfælde af tuberkulose 
i columna thoracalis fra dansk stenalder.

Møller-Christensen, Vilh. & Philip Sager: Om Æbelholt-sygen. 
Nielsen, Arnold B. W.: Ion-røntgenrørenes historie.
Nielsen, Arnold B. W.: Røntgendosimetrenes historie indtil 1920. 
Nielsen, Arnold B. W.: Snurrepiberier fra Røntgensamlingen II.
Selsø, Svend B.: Otologiens historie og ørelidelsernes udbredelse i 

middelalderen.
Simmelkjær Pedersen, Palle: Ingemanns novelle: Niels Dragon i me- 

dicinsk-historisk belysning.
Thoms, Johs.: Adolph Hannover (1814-1894).
Østergaard, A. Høgsbro: Om blærestenslidelsernes historie.

Det offentlige museum.
På grund af de førnævnte forhold vedrørende igangsættelse af ar
bejderne med indlæggelse af centralvarme og restaurering har mu
seet været lukket for offentligheden denne sommer. Dog har der 
hver onsdag kl. 14-15 været arrangeret en gratis omvisning, der har 
været besøgt af 5-10 personer pr. gang. Desuden har enkelte grupper 
med særlig tilknytning til medicinens historie fået forevist museet.

I perioden 1. okt. 1972 til juni 1974 vil museet fortsat være luk
ket. Det er vort håb, at offentligheden vil være forstående overfor 
dette, da vi på grund af genstandenes sikkerhed under de omfat
tende ombygningsarbejder er nødsaget til at pakke disse ned og del
vis flytte dem til lokaler ude i byen.

Vi glæder os til at byde vore besøgende velkommen i de nyistand
satte udstillingslokaler sommeren 1974.

løvrigt.
Museets alment medicinhistoriske og administrative opgaver er va
retaget af professoren, museumsinspektørerne og konsulenterne. Vej
ledning af forskerne og planlægning af undervisningen er ledet 
af professor Vilh. Møller-Christensen, mens registreringsarbejdet 
vedrørende indkomne genstande og billeder, ordning af studiesam
lingerne og udflytning af disse er varetaget af museumsinspektør 
Jørgen Koch. Bibliotekets og arkivets fortsatte nyordning og nyop
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stilling samt museets udstillinger, publikationer og drift er forestået 
af museumsinspektør Anna-Elisabeth Brade. En vejleder på en
gelsk og en serie postkort forventes udsendt, når museet er gen
åbnet.

Der arbejdes for tiden med en særudstilling på Teknisk Museum 
i Helsingør, omfattende alle væsentlige emner indenfor medicinens 
historie. Den er planlagt at skulle åbne for offentligheden påsken 
1973, og vi bringer dir., civ.ing. K. O. B. Jørgensen en hjertelig 
tak for at stille udstillingslokaler til rådighed og for vejledning og 
interesse.

Desuden har museets videnskabelige stab, konservatoren og den 
konstituerede vagtmester deltaget i adskillige byggemøder med ar
kitekterne, ligesom adjunkterne Jørgen Koch og Anna-Elisabeth 
Brade har overværet møder i sektionsråd II, specielt vedrørende 
planlægning af budget.

Museet har siden jan. 1972 ved Jørgen Koch og Anna-Elisabeth 
Brade deltaget i tilrettelæggelsen af den 4. nordiske medicinhistori
ske kongres, der afholdes i København d. 2.-4. juni 1973. Der har 
været afholdt 7 møder, og emnerne er planlagt som følger:

1. Emner fra radiologiens historie.
2. Om studiet af kloge folk og folkemedicin. Indlæg af nordi

ske folklorister om tværfagligt samarbejde.
3. Frie foredrag.

Der planlægges en rundtur i København og omegn samt en udflugt 
til Teknisk Museum, Helsingør.

Prof., dr.med. Ole Secher har fortsat sit arbejde med at iden
tificere, ordne og forestå konserveringen af museets anæstesiappara
ter, hvorfor bringes en hjertelig tak.

Museet har atter i år modtaget mange værdifulde gaver - såvel 
genstande som billeder, bøger og arkivalier. Museet ønsker herved 
at bringe en hjertelig tak til de mange donatorer samt til museets 
venner og besøgende for hjælp og interesse. En særlig tak til besty
relsen for Kommunelæge Eilschou-Holms legat, der også i år har 
ydet økonomisk støtte til opbygning af museet.

Vilh. Møller-Christensen.
Jørgen Koch. Anna-Elisabeth Brade.
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Dansk medicinsk-historisk Selskab 1971-72

Det år der er gået siden sidste beretning begyndte med det III. nor
diske medicinhistoriske møde i Lund 18.-19. september 1971, ud
bytterigt og festligt tilrettelagt af Sydsvenska medicinhistoriska 
Sällskapet. Der er nu skabt en tradition, som vi fra dansk side hå
ber at kunne videreføre ved den IV. nordiske kongres, der holdes i 
København i dagene 1.-3. juni 1973.

14. oktober 1971 holdt apoteker, dr.pharm. Kurt Bærentsen årets 
Lederleforelæsning om den for patienterne så væsentlige del af far
macien, smagskorrigenserne: „Bitter for Smagen, men gavnlig for 
Sundheden“. Professor Møller-Christensen motiverede overrækkel
sen af Lederleprisen på baggrund af apoteker Bærentsens mange
sidige indsats for dansk farmaci- og medicinhistorie, både videnska
beligt og i praksis.

Til Johannes Nielsen-forelæsningen den 11. november var ind
budt överläkare, med. dr. Birger Strandell, Stockholm, som udfra 
sin store samling af Linnéianae talte om „Linné - läkare, botanist, 
författare“. Mødet blev, som vi senere med vemod skulle erfare, en 
værdig afslutning på den række af Johannes Nielsen-forelæsninger, 
der siden 1961 har haft uvurderlig betydning for selskabets kontakt 
med medicinhistorikere i de andre nordiske lande.

Ved generalforsamlingen den 27. januar 1972 udnævntes dr. med. 
Eyvind Bastholm, professor Heinz Goerke, München, og professor 
Erna Leskie, Wien, til æresmedlemmer af selskabet. Til bestyrelsen 
nyvalgtes som ekstraordinært medlem museumsinspektør, cand. art. 
Anna-Elisabeth Brade. Ved det efterfølgende møde talte ægyptolo
gen, professor Otto Kofoed-Petersen om „Faraos læger og deres bø- 

u ger .
23. marts berettede dr. V. A. Fenger om lægerne Carl Kayser, 

Emil Hornemann og C. E. Fenger med udgangspunkt i Marstrands
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billede fra kandidatgangen på Frederiks Hospital 1830 og brev
vekslinger fra en studierejse i 1836.

4. maj fortalte professor Møller-Christensen om en studierejse til 
lepra-hospitaler i Thailand.

Sommerekskursionen den 27. august 1972 gik til Vikingeskibsmu
seet i Roskilde, Holberg-mindestuerne på Tersløsegaard og Thomas 
Bartholins Hagestedgaard, hvor turens 38 deltagere blev gæstfrit 
modtaget af godsejer, fru Esther Hvass, og hvor formanden beret
tede om slægten Bartholin og dens tilknytning til stedet.

Som nævnt skulle Johannes Nielsen-forelæsningen 1971 blive den 
sidste. 10. marts 1972 døde direktør Johannes Nielsen, selskabets 
æresmedlem, som gennem mange år havde ydet rundelig støtte til 
selskabets virksomhed, først og fremmest på det fællesnordiske om
råde.

Dansk medicinsk-historisk Selskab vil mindes direktør Nielsens 
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indsats med taknemmelighed, og bringer yderligere en tak til Mi
nisteriet for kulturelle anliggender, Pharmacia AS og årbogens an
noncører for den bistand vi igen i år har modtaget.

Selskabet byder velkommen til „Jysk medicinhistorisk Selskab“, 
der blev stiftet i april 1972, og som er en del af baggrunden for, 
at tanken om en selvstændig dansk årbog nu har kunnet virkelig
gøres.

A. Høgsbro Østergaard.



Medicinsk Historisk Selskab på Fyn
Beretning for 1971-72

I forbindelse med et møde i Medicinsk Selskab for Fyns Stift i ja
nuar 1971 blev der på initiativ af lægerne Franz Bierring, Bent 
Collatz Christensen, Niels Sigurd Jacobsen, Niels Jørgen Junge, 
Laurits Lauridsen og Henning Schmidt nedsat en komité til at ar
bejde med planer om oprettelse af et medicinhistorisk selskab på 
Fyn og et medicinhistorisk musæum i tilknytning til Odense Uni
versitet.

Tirsdag den 11. maj 1971 holdtes et møde på Pathologisk Institut 
i Odense, hvor overkirurg, dr.med. Jørgen Balslev-Jørgensen og dr. 
med. Ole Vagn Nielsen fortalte om osteoarkæologiske udgravninger 
i Nubien. Efter mødet holdtes stiftende generalforsamling i Medi
cinsk Historisk Selskab på Fyn med vedtagelse af love, og derefter 
valg af bestyrelse. Som afslutning fik selskabet af dr. N. S. Ja
cobsen, Odense, overrakt en prægtig gave, et eksemplar af Caspar 
Bartholin (d.æ.): Anatomicæ Institutiones Corporis Humani 1611.

Selskabet har det første år (efterårssemesteret 1971 og forårs
semesteret 1972) holdt tre møder:

7.10 1971: Andreas Bendtsen: Hospitaler og sygehuse i Odense. En 
historisk oversigt.

7.12 1971: Niels Jørgen Junge: Fra præventionens historie: Kysk- 
hedsbæltet.

15.2. 1972: Hans Henrik Jacobsen: Aarestrup i Odense.
Niels Juel-Nielsen: Aarestrup og „Daaren“ i Odense.

I tilslutning til det første foredrag læste Axel Liebmann digte af 
Aarestrup med relation til aftenens emne.

Den 3. nordiske medicinhistoriske kongres blev holdt i Lund den 
18-19 september 1971 og var arrangeret af Sydsvenska Medicin- 
historiska Sällskapet. En del fynboer deltog i det vellykkede møde, 
der er udførlig omtalt i det sydsvenske selskabs årbog. Ved fest
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middagen introducerede Medicinsk Historisk Selskab på Fyn sig for 
de øvrige nordiske selskaber, og overrakte en gave til arrangørerne, 
en symbolsk træfigur skåret af dr. N. J. Junge, Svendborg: „Den 
heliga andes duvan“, der er den centrale figur i det segl, der til
hørte Helligåndshuset i Lund; det er nu bomærke for det sydsvenske 
selskab.

Takket være velvilje fra stud.med. Albert Gjedde og fra Syd
svenska Medicinhistoriska Sällskapet har vi kunnet udsende to pu
blikationer til medlemmerne: 1. Gjeddes guldmedaljeafhandling 
„Peder Ludvig Panums videnskabelige indsats“, og 2. det sydsven
ske selskabs årbog for 1971.

Selskabet har fra private modtaget en række gaver i form af gamle 
instrumenter, læge - og tandlægeudstyr, papirer, billeder og bøger, 
og der er dermed grundlagt en beskeden samling, som forhåbentlig 
hurtigt vil vokse. Winsløw-instituttet, Odense Universitet, har stillet 
opbevaringsplads til rådighed, ligesom vore møder har været afholdt 
der. Selskabet håber også i fremtiden at kunne få husly i instituttets 
nye bygninger, der tages i brug i 1973.

Ved den første ordinære generalforsamling den 15. februar 1972 
havde selskabet 88 medlemmer, og der skulle dermed være sikret 
økonomisk grundlag for den fremtidige virksomhed.

Kontingentet for 1972 blev fastsat til kr. 40-.
Sekretæren.

Selskabets love

1. Selskabets formål er at fremme studiet af og interessen for lægevidenskabens 
og de dermed beslægtede videnskabers historie samt at arbejde for oprettelsen 
af en medicinhistorisk samling i tilknytning til Odense Universitet.

2. Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, tandlæger og dyrlæger samt 
studerende inden for disse fag. Andre interesserede kan optages efter skriftligt 
forslag fra et ordinært medlem.

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. Studerende betaler 
halvt kontingent.

3. Selskabet afholder årligt mindst tre møder, hvortil medlemmer kan indføre 
gæster.

4. Selskabets bestyrelse består af otte medlemmer, der vælges for fire år ad 
gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der skal 
i bestyrelsen være mindst to læger og såvidt muligt mindst een repræsentant for 
hver af grupperne farmaceuter, tandlæger og dyrlæger.
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Ved det første bestyrelsesvalg vælges fire medlemmer for fire år og resten 
for to år for på denne måde at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde fremover.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og 
kasserer, og den fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutnings
dygtig, når foruden formand eller næstfomrand mindst fire medlemmer er til 
stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Efter valg til bestyrelse vælges to revisorer, der sidder til næste bestyrelses
valg.

5. På kalenderårets første møde afholdes ordinær generalforsamling, der indvarsles 
mindst 10 dage forud pr. post.

Regnskab fremlægges, kontingent fastsættes, og valg finder sted. Alle afgø
relser træffes gennem simpel majoritet. Regnskabsåret følger kalenderåret.

6. På bestyrelsens forslag kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer, når 
forslaget vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmers stem
mer. Bestyrelsen kan udnævne korresponderende medlemmer efter enig beslut
ning.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden med tre ugers 
varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, såfremt 
mindst ti medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Gene
ralforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst en fjerdedel af selskabets 
medlemmer er til stede.

8. Ændringer i disse love kan kun ske med to trediedeles majoritet ved to på 
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

Disse love er vedtaget på stiftende generalforsamling i Odense tirsdag den 11. 
maj 1971.

Selskabets bestyrelse:
Rektor, professor Franz Bierring, Winsløw-instituttet, Odense Uni

versitet, 5000 Odense, (formand)
Tandlæge Niels Brøndum, Haugstedgårdsvej 9, 5000 Odense, (næst

formand)
Afdelingsleder, dr. Bent Collatz Christensen, Winsløw-instituttet, 

Odense Universitet, 5000 Odense.
Apoteker Nis Clausen, Løve Apoteket, Fisketorvet 12, 5000 Odense, 

(kasserer)
Speciallæge, dr. Niels Jørgen Junge, Korsgade 21, 5700 Svendborg.
Overlæge, dr.med. Laurits Lauridsen, Svendborg Sygehus, 5700 

Svendborg, (sekretær)
Professor, dr.med. Henning Schmidt, dermatologisk afdeling, Odense 

sygehus, 5000 Odense, (formand for skriftudvalget)
Dyrlæge M. Voss, 5350 Rynkeby.
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Jydsk medicinsk-historisk Selskab
Stiftet 25. november 1971

Efter artiklen „Om medicinens historie og dens muligheder i Jyl
land*' i MEDICUS nr. 5, september 1971, viste der sig at være så 
stor interesse blandt kolleger og andre, at det blev besluttet at af
holde et møde med henblik på dannelse af et „Jydsk medicinsk
historisk Selskab“. Mødet fandt sted den 25. november 1971 på Århus 
Amtssygehus og fik et særdeles vellykket forløb. Overlæge Bent 
Langfeldt holdt et meget interessant foredrag om „Røntgen og hans 
stråler“, ledsaget af lysbilleder. Efter foredraget gav undertegnede 
en orientering om planerne vedrørende et „Jydsk medicinsk-historisk 
Selskab“ og gjorde rede for, hvad der hidtil var sket i sagen. Fra 
„Københavns Universitets Medicinsk-Historiske Museum“ har man 
fra første færd givet udtryk for al mulig støtte igennem lederen 
professor, dr.med. Vilh. Møller-Christensen og museumsinspektør, 
dr. Jørgen Koch. Allerede ved dette første møde var der enighed 
om, at medlemsskab bør kunne opnås af alle interesserede, og at sel
skabet bør se det som en af sine hovedopgaver at arbejde for op
rettelsen af en medicinsk-historisk institution med samling. Det be
sluttedes at nedsætte et lovudvalg til udarbejdelse af forslag til ved
tægter, og man vedtog at afholde det første årsmøde med general
forsamling i april 1972. Til lovudvalget valgtes: professor, dr.med. 
V. Aalkjær, apoteker Bové-Christensen, overlæge Bent Langfeldt 
(alle Århus), kredslæge Tage Grodum (Herning) og overlæge Ejnar 
Hovesen (Grenaa). - Mødet sluttede med en erklæring om, at „Jydsk 
medicinsk-historisk Selskab“ var stiftet.

Den 27. april 1972 afholdtes det første årsmøde med generalfor
samling i Store kirurgiske auditorium, Århus Kommunehospital. Pro
fessor, dr.med. Vilh. Møller-Christensen holdt et overordentlig in
teressant og lærerigt foredrag om sine spedalskhedsundersøgelser i 
Bangkok, hvorfra han netop var vendt hjem. Titlen var „Mit histo
riske møde med den spedalske kvinde i Bangkok“, og foredraget var 
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ledsaget af en lang række meget smukke lysbilleder i farver. Efter 
foredraget besvarede professoren talrige spørgsmål fra forsamlin
gen.

Ved generalforsamlingen valgtes professor, dr.med. V. Aalkjær 
til dirigent, hvorefter undertegnede gav en orientering og gennem
gik det af lovudvalget udarbejdede lovforslag. Dette blev vedtaget 
efter et par mindre ændringer. Kontingentet fastsattes til 50 kr. år
lig, - dog skal studerende kun betale halvt kontingent.

Love for Jydsk medicinsk-historisk Selskab

§ 1. Selskabets formål er at fremme interessen for og studiet af medicinens og de 
dermed beslægtede videnskabers historie ved at arrangere foredrag, at støtte 
medicinsk-historisk arbejde samt at støtte oprettelsen af en medicinsk-historisk 
institution.

Selskabet vil søge nært samarbejde med Århus Universitet, de kommende 
jyske universiteter samt Århus Tandlægehøjskole.

§ 2. Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, tandlæger og dyrlæger samt 
studerende indenfor disse fag. Andre interesserede kan optages efter bestem
melse af bestyrelsen.

§ 3. Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. Studerende betaler 
halvt kontingent.

§ 4. Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, sekretær, 
kasserer samt yderligere mindst 4 medlemmer. Det tilstræbes, at alle fire med
lemskategorier er repræsenteret i bestyrelsen, som vælges for 4 år ad gangen 
ved den årlige generalforsamling. Efter tur afgår hvert 2. år 4 medlemmer. 
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der afholdes mindst 
2 bestyrelsesmøder årligt.

§ 5. Årsmødet med den ordinære generalforsamling afholdes om foråret (april, 
maj), indvarsles med mindst 14 dages varsel. Udover årsmødet afholdes mindst 
2 møder årligt.

§ 6. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
Valg af dirigent.
F ormandsberetning.
Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelse.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal fin
de sted, såfremt 1 medlem forlanger det.

Regnskabet følger kalenderåret og skal godkendes af 2 revisorer.
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§ 7. Efter indstilling af bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmed
lemmer. Bestyrelsen kan udnævne korresponderende medlemmer.

§ 8. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i 
hænde senest 8 dage før mødet.

§ 9. Extraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal endvidere 
afholdes indenfor 1 måned, når mindst V4 af medlemmerne fremsætter skriftlig 
begæring herom.

§10. Ændringer i disse love eller ophævelse af selskabet kan kun finde sted, såfremt 
der er 2/s’s majoritet ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf 
den ene skal være den ordinære.

§11.1 tilfælde af selskabets ophævelse skal eventuelle aktiver gå til formål i over
ensstemmelse med § 1 efter bestyrelsens bestemmelse.

Lovene vedtaget af generalforsamlingen i Århus d. 27. april 1972.

Til bestyrelsen valgtes:
overlæge Ejnar Hovesen, Grenaa (formand), 
apoteker Bové-Christensen, Århus (næstformand), 
overlæge Bent Langfeldt, Århus (sekretær), 
professor, tandlæge H. P. Philipsen, Århus (kasserer), 
professor, dr. med. V. Aalkjær, Århus, 
overlæge, dr. med. O. Brøbech, Ålborg, 
kredslæge Tage Grodum, Herning, 
dyrlæge N. Stadsvold, Viby.

Det er naturligvis bestyrelsens håb, at så mange som muligt vil slutte 
op om selskabet, og man vil søge at afholde møder forskellige steder i 
Jylland. Vi mener, at det er vigtigt, at man hurtigt går i gang med at 
opbygge en medicinsk- historisk samling, og allerede nu bør kolleger 
og andre, som måtte være i besiddelse af gamle lægeinstrumenter og 
andet af interesse, tænke på at overdrage tingene til samlingen.

Vi er i selskabet meget taknemlige for den støtte, vi fra første færd 
af har fået fra professor, dr. med. Vilh. Møller-Christensen og hans 
museum. Også det fynske selskab har hjulpet med råd. Fra „Jydsk 
medicinskhistorisk Selskab“’s side vil vi altid tilstræbe det bedst 
mulige samarbejde med de øvrige medicinsk-historiske selskaber og 
institutioner til gavn for den fælles stræben: fremgang for arbejdet 
med medicinens historie.

Ejnar Hovesen.



ANTABUS BETOLVEX CONFORTID DOPAMET DUMOCYCLIN 
IMIPREX IMPUGAN PROZIL STESOLID DUMEX
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