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Tack

Läsaren kommer att finna att det är en lång och många gång
er mödosam väg som Föreningen Medicinhistoriska Museets 
Vänner vandrat under de gångna 50 åren. Många har verkat 
entusiastiskt och oegennyttigt för den viktiga uppgiften - att 
skapa och vidmakthålla ett levande medicinhistoriskt mu
seum. Till dem alla riktas en tacksamhetens tanke. Aven om 
föreningen många gånger arbetat i uppförsbacke med ekono
mi-, lokal- och huvudmannaskapsfrågor, kan vi alla känna 
glädjen av att vår vänförening alltjämt är livligt engagerad och 
numera kan stödja Medicinhistoriska Museet Eugenia, såväl 
ekonomiskt som kunskapsmässigt.

Ur historien formas framtiden, varför föreningens insatser 
såväl kommer att bevara historiska skeden som bidra till den 
framtida vetenskapliga forskningen inom medicinens historia.

Vänföreningen känner stor tacksamhet och glädje över att 
Anna Carin Bodén, sekreterare under åren 1991-2001, tagit 
på sig den stora uppgiften att sammanställa Vänföreningens 
historia.

Tack Anna Carin!

Ulf Lagerström 
Vänföreningens ordförande
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Förord

Det stora museiprojektet - så sammanfattade Wolfram Kock 
Vänföreningens fortsatta arbete vid invigningen av det medi
cinhistoriska museet på Asögatan år 1955. Projektets mål var:

Ett medicinhistoriskt museum i egen byggnad, i nära anslut
ning till en levande medicinsk miljö och med ett statligt hu
vudmannaskap, helst som en del av en institution vid medi
cinsk lakultet.

Nyckelorden för en historisk beskrivning av Vänföreningens 
verksamhet är museum och vetenskap.

Det stora museiprojektet har krävt sina 50 år och har under 
dessa genomförts i viktiga delar - dock inte i alla.

I Vänföreningens relation till museet kan tre perioder ur
skiljas. I den första (1925-1955) är målet att bygga upp ett 
museum, i den andra (1955-1990) har Vänföreningen ansvar 
för museets drift och i den tredje (1990—) har föreningen över
gått till en gängse vänföreningsroll - att stödja ett museum. 
Den första perioden räcker tre år, den andra 35 år och den 
tredje har pågått sedan 1990.

Oberoende av hur Vänföreningens relation till museet har 
sett ut, har målsättningen alltid varit att arbeta för den medi
cinhistoriska vetenskapens utveckling genom stöd till utveck-



ling och forskning, föreläsningar, utställningar och genom ut
givandet av en årsskrilt.

En historisk presentation kan göras i kronologisk ordning, 
d.v.s en redogörelse år för år av museets tillväxt, personal, eko
nomi, aktiviteter på museet etc. Problemet med det beskriv- 
ningssättet är att det kan bli svårt att överblicka en längre pe
riod Därför har jag valt att lyfta fram en aspekt i taget och feil -
ja den från periodens början till dess slut. Men även det med
för problem, då läsaren gång på gång måste gå tillbaka till bör
jan av perioden. Jag hoppas att det inte ska vålla alltför stora
besvär under läsningen.

Mina källor är i första hand de utförliga årskrönikor, skriv
na av med. dr Wolfram Kock, som publicerats i årsskriften 
fr o m. 1953 t.o.m. 1990, verksamhetsberättelser och proto
koll från samma period och av samma författare. Wolfram 
Kock var under den aktuella perioden sekreterare eller ord
förande i Vänföreningen, vårdare av Läkaresällskapets medi
cinhistoriska samlingar och därmed föreståndare för museet, 
och sekreterare eller ordförande i sektionen för medicinens 
historia. Han var därigenom en cenralfigur i samtida medicin
historiska sammanhang.

Under åren 1991-2001 var jag sekreterare i Vänförening
ens styreles, vilket gav mig god kunskap om föreningens 
aktiviteter. Värdefulla intervjuer har kompletterat bilden.

Ett varmt tack vill jag framföra till de personer som givit 
mig underlag, stöd, uppmuntran och kloka synpunkter pä tex
ten. Främst går mitt tack till ordföranden Ulf Lagerström, 1 :e 
intendenten Maret Pali och vänföreningens kansliansvariga, 
Ell-Marie Andrén. Projektets referensgrupp, som gång på 
gång givit sig tid att läsa och begrunda skrivningarna, har 
utöver de redan nämnda varit Vänföreningens sekreterare 
Birgitta Bygren, docent Johan Killander, medicinalrådet Bertil 
Widman och professor Bengt Pernow.



Apotekare Roland Ericsson och övertandläkare Odd Larje 
har försett mig med faktauppgifter och material samt granskat 
främst de avsnitt som berör farmacin respektive odontologin 
Varmt tack till er alla för värdefull hjälp! Min ungdomsvän, 
länsbibliotekarien fil dr h.c. Elsi Ekstedt, har som intresserad 
läsare utanför medlemskretsen givit mig värdefulla synpunk
ter, vilka jag också tackar hjärtligt för.

Slutligen, det var en stor upplevelse att lyssna till f. för- 
bundssekreteraren Gunni Kullbergs berättelser om minnen 
och händelser under alla de år som hon arbetade för Vänföre
ningen och museet. Tack Gunni för dessa viktiga och intres
santa bidrag till sjuksköterskornas historia!

Stockholm i april 2002 
Anna Carin Boden



Drömmen om ett museum
(1952-1955)

Några milstolpar

19 07

Samma år som grunden lades till ett medicinhistoriskt mu
seum i Köpenhamn, upphör medicinens historia att vara obli
gatorisk i den svenska läkarutbildningen. För att hålla intres
set vid liv bildas Svenska Läkaresällskapets Medicinsk Histo
riska Sektion, en av de åtta sektioner som kom till inför 
Läkaresällskapets 1 OO-årsjubileum.

i 9 08

Till Läkaresällskapets 1 OO-årsjubileum samlar man in medicin
historiskt intressanta föremål och anordnar en utställning på 
Nordiska museet. Tanken på ett medicinhistoriskt museum 
föds och Nordiska museet erbjuder en liten lokal där ett fåtal 
föremål ur den växande samlingen kan visas.

1944

En larmacihistorisk avdelning öppnas på Nordiska museet, 
tack vare en tidigare insamling av gamla apoteksföremål som 
Farmacevtiska föreningen initierat. Samma år sänds ett upprop 
ut Irån Läkaresällskapets Medicinsk-Historiska Sektion, 
genom dess sekreterare professor Vilhelm Djurberg, om att 
samla föremål av medicinhistoriskt intresse.



1927

Nordiska museet kan inte längre erbjuda lokaler, utan sam
lingarna måste magasineras.

1933

Ett apotek inrättas på Skansen, där bl.a. de värdefullaste de
larna av de farmacihistoriska samlingarna från Nordiska muse
et visas.

1943

Läkaresällskapet tillsammans med AB Stille-Werner arrangerar 
en utställning i Nordiska museets stora hall, där man 
också visar modern krigskirurgisk utrustning och böcker ur 
bibliofilen doktor Erik Wallers bibliotek. Utställningen blir en 
publiksuccé. Stille-Werner upplåter sedan ett rum för en 
mindre utställning vid sina lokaler på Söder i Stockholm.

1944

Läkaresällskapet tillsätteren kommitté med neurokirurgen do
cent Olof Sjöqvist som sammankallande för inventering av det 
medicinhistoriska föremålsbeståndet i landet. Inventeringen 
visar att av de ca 11 000 intressanta föremål som finns i hela 
landet, ingår ca 7 000 i Läkaresällskapets och ca I 000 i Sera- 
Iimerlasarettets samlingar

1952

Serafimerlasarettet firar 200-årsjubileum med bl.a. en medi- 
cinhistorisk utställning. Nu har samlingarna vuxit så mycket 
att de motiverar ett eget museum. Samma år tillsätter därför 
Läkaresällskapet en kommitté med åtta ledamöter med upp
drag att verka för tillkomsten av ett svenskt medicinhistoriskt 
museum. Då kommittén inte förfogar över några ekonomiska 
medel har den ett mycket begränsat handlingsutrymme. Man 
beslutar därför att bjuda in alla intresserade för att bilda en 
vänförening.
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Medicinhistoriska Museets Vänner
Okdan snamt ett iiai.vt skkki. ha då oeh då planer väckts att söka upprätta ett 
^medicinhistoriskt museum i vårt land, liknande de institutioner av detta slag, 
som på flera håll finnas i utlandet. Kanske mest känt för oss svenskar är det utom
ordentliga museum på detta område, som skapats i Köpenhamn, sorterande under 
universitetet såsom en av dess medicinska institutioner. Detta har inrymts i den år 
1787 byggda och pietetsfullt restaurerade Kgl. Kirurgisk Akademi i huvudstadens 
gamla medicinska centrum vid Bredgade. Vid flera utställningar av medicin
historiska föremål i Stockholm har man även hos oss kunnat konstatera ett stort 
publikintresse. De betydande samlingar, som redan finnas i vårt land, huvudsak
ligen i Svenska Läkaresällskapets ägo, ha tyvärr endast till ringa del kunnat per
manent utställas i lokaler, som älskvärt upplåtits av instrumentfirman A.B. Stille- 
Werner. Det måste därför framstå som ett angeläget önskemål att söka göra dessa 
samlingar — viktiga ej minst för forskning och undervisning — i full utsträck
ning tillgängliga för en större publik. Insamling av föremål fortgår oavbrutet 
men under stora svårigheter på grund av brist på lämpliga utställningslokaler.

T syfte att km a mi a arbetet för åstadkommande av ett medicinhistoriskt museum 
A tillsatte Svenska Läkaresällskapet den 22 april 1952 en kommitté, bestående 
av undertecknade. Då emellertid säkerligen många för sjukvården intresserade 
torde vara villiga att stödja dessa planer, har kommittén beslutat utlysa ett kon
stituerande sammanträde på Svenska Läkaresällskapet den 17 oktober kl. 7 e. m. 
för att stifta »Föreningen Medicinhistoriska Museets Vänner», i vilket envar 
för saken intresserad genom detta upprop inbjudes att deltaga. Det måste be
traktas som en hederssak för Svensk medicin att sörja för att dess historiska 
värden och traditioner tillvaratagas.

Stockholm den 2(5 sept. 1952

Robin Fåhrtrus Einar Key Wolfram Kock
Gunnar Nyström Olof Sjöqvist Rirger Slrandell

Nils Westerdahl Karl Wistrand

Upprop 12 oktober 1952 i Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor.



Föreningen Medicinhistoriska Museets Vänner

Det mäste betraktas som en hederssak för Svensk medicin att sörja för att 
dess historiska värden och traditioner tillvaratagas.

Så avslutas den inbjudan som publicerades i Svensk Läkartid
ning och Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor i oktober 1952 
(sc föreg. sida).

Aven sjuksköterskorna hade drömt om ett museum och där
för var entusiasmen stor när inbjudan kom. Av kommentarer
na i Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor får man klart för sig 
vilket levande intresse sjuksköterskorna hade för medicinens 
historia. Rubrikerna Nu har vi chansen, Vår Dröm och Vilken 
glädje är talande nog.

Sjuksköterskorna framhåller att medicinens historia ingår 
med 15 timmar i sjuksköterskeutbildningen och med 35 tim
mar i vidareutbildningarna till vårdlärare och sjukvårdsadmi- 
nistratör. De berättar också att Nordiska museet redan år 1944 
hade tillfrågat dem om hjälp med planeringen av ett sjukhus 
från 1700-talets slut, som skulle uppföras i Skansens stads
kvarter. Sjuksköterskeföreningens fullmäktige beslöt då att an
slå 2 000 kronor till sjukhusets utrustning. Och man for hem 
för att leta på vindar och i skrymslen efter medicinhistoriskt 
intressant material. Sjukhusmuseet kom inte till stånd Nu ser 
man på nytt en möjlighet.

Den 17 oktober 1952 samlas alltså i Svenska Läkaresällska
pets lokaler ett 50-tal läkare, apotekare och sjuksköterskor 
som vill ta sig an denna hederssak. En interimstyrelse om tolv 
personer, varav en kvinna, tillsätts. Ordförande blir med. dr 
h.c., jur. kand. Karl Wistrand, sekreterare med. dr Wolfram
Kock och skattmästare disponent Nils Westerdahl, AB Stille-
Werner.

I följande nummer av sjuksköterskornas tidskrift lyser be
svikelsen över det konstituerande mötet under rubriken ELVA



MAN - ock en kvinna. "Elva prominenta herrar och vår framstå
ende Elisabet Dillner beslöts utgöra den vördnadsvärda in- 
terimstyrelsen för denna från sjuksköterskehål! med stor för
väntan bildade förening."

Mäjt Rabo, som senare kom att ingå i Vänföreningens sty
relse under 26 år, påpekar försiktigt: "Det stora intresset bland 
sjuksköterskorna för denna sak skulle nog motivera någon mer 
representant från sjuksköterskorna".

"Men - o en sån kvinna!" svarar de elva männen och ursäk
tar sig med att man hade diskuterat vem som skulle kunna väl
jas som ytterligare sjuksköterskerepresentant. Svårigheten 
hade hara varit att enas om ytterligare ett lika lämpligt namn.

Den 23 januari 1953 skriver Svensk sjuksköterskeförening, 
SSF, i ett brev till interimstyrelsen:

Då det huvudsakliga intresset för den nystartade föreningen 
torde vara att påräkna från läkare och sjuksköterskor får 
Svensk sjuksköterskeförening föreslå att vid val till ordinarie 
styrelse en mindre ensidig representation av de inom sjukvår
den verksamma grupperna sker.

Beträffande de föreslagna stadgarna föreslår SSF en omarbet
ning av paragraf 10:

F.nligt nuvarande lydelse skall vid föreningens upplösning
dess tillgångar och inventarier tillfalla Svenska Läkaresäll
skapets Medicinsk Historiska Sektion. Enligt Svensk sjukskö- 
terskeförenings mening torde en formulering av innebörd att
till föreningen överlåtna museiföremål vid föreningens upp
lösning tillfaller i förekommande fall donerande organisation,
i övrigt Svenska Läkaresällskapets Medicinsk-Historiska sek
tion, uppfylla rimliga anspråk. (SSFs Centralstyrelses proto
koll 23 januari 1953)



Interimstyrelsen tillmötesgick SSFs önskemål genom att till 
det första årsmötet föreslå ytterligare två lämpliga sjuksköters
kor till styrelsen och i stadgarnas paragraf 10 införa en reser
vation så att lydelsen blev: "I händelse av föreningens upplös
ning tillfalla, därest särskilt förbehåll ej gjorts, dess tillgångar 
och inventarier Svenska Läkaresällskapet."

Styrelsen

Styrelsen, som tillsattes vid föreningens första ordinarie års
möte våren 1953, bestod av 15 ledamöter jämte fem supple
anter, representerande olika medicinalkategorier, lärdoms
historia, museivetenskap m.m. Styrelsens ledamöter var:

ordförande med. dr h.c., jur. kand. Karl Wistrand, 
ledamot av riksdagens första kammare

sekreterare med. dr Wolfram Kock

skattmästare disponent Nils Westerdahl
fil. dr Gösta Berg 
rektor Elisabet Dillner

professor Bobin Fåhraeus 
apotekare Lauritz Gentz 
föreståndarinnan Ingeborg Kastman 
professor Einar Key 
professor Gunnar Nyström 
professor Philip Sandblom 
docent Olof Sjöcfvist 
docent Birger Strandell 
professor Jan Paul Strömbeck 
professor Nanna Svartz



suppleanter apotekare Gunnar Krook
lil dr, docent Sten Lindroth 
överläkare Carl Sandström 
rektor Karin Eljverson 
fil. lic. Ake Meyerson

Denna mycket kompetenta styrelse finns beskriven i senare 
kapitel

Föreningens ändamål skulle vara "att främja och ekonomiskt 
understödja insamling av medicinhistoriska föremål samt ver
ka för tillkomst och underhåll av ett svenskt medicinhistoriskt 
museum, liksom för vetenskapligt bearbetande av dess sam
lingar jämte dessas utnyttjande i den medicinska undervis
ningen."

Årsmötet var förlagt till Tekniska Museet där museets chef, 
Torsten Altin, efter förhandlingarna föreläste under rubriken 
Hur kommer ett museum till?

Ett museum kommer till

Som önskemål hade Vänföreningen en till huvudstaden för
lagd central museiinstitution "som skall kunna förfoga över 
lämpligt uppställda, för undervisning och forskning represen
tativa samlingar jämte i övrigt erforderliga administrations-, 
biblioteks-, konserverings- och magasinslokaler. Däremot 
måste det icke anses önskvärt att till Stockholm centralisera 
alla landets samlingar inom ämnesområdet." (Årskrönikan 
1953)

En principiellt viktig fråga var om inte en museiinstitution 
av det här slaget borde ligga i anknytning till en medicinsk 
fakultet för att komma in i en levande medicinsk miljö. Så 
hade skett i många andra länder, bl.a. i Danmark. Men i så fall



skulle det fordras en nybyggnad och tiden ansågs ännu inte 
mogen tör en sådan lösning.

Styrelsen gjorde därför genom sina särskilda kommittérade 
(herrar Key, Kock och Wistrand) skriftliga framställningar om 
lokaler hos Kungl. Byggnadsstyrelsen och Kungl. Fortifika- 
tionsförvaltningen. Man tänkte då på eventuellt lediga mili
tära byggnader. Resultatet blev ett erbjudande om en stor 
lagerlokal som varken var ekonomiskt eller geografiskt möjlig.

En anknytning till Karolinska institutet, Kl, framstod allt
mer som den bästa lösningen. Därför översändes 1953 en 
skrivelse av Vänföreningens styrelse i samarbete med Mu- 
seikommittén och med stöd av Läkaresällskapet till Kls 
lärarkollegium. I skrivelsen föreslogs att ett område på Kls 
mark skulle reserveras för en museibyggnad och intill denna 
en medicinsk trädgård Dessutom inbjöds Kl att låta sig rep
resenteras i museikommittén.

Kls arkitekt överlämnade som gåva till Vänföreningen rit
ningar på ett museum men svaret från lärarkollegiet blev att 
man ansåg sig tvungen att avvisa förslaget av hänsyn till andra 
kommande behov, även om kollegiet skulle hälsa tillkomsten 
av ett medicinhistoriskt museum med glädje. Ett löfte gavs om 
förnyad prövning 1954-55 och tre representanter till mu
seikommittén utsågs.

Andra intressenter tillfrågas

Andra medicinska högskolors och sammanslutningars intresse 
för att medverka i det planerade museet inventerades genom 
ett antal förfrågningar. Bland inkomna svar finns Tandläkare
högskolans kollegium, som "ansluter sig till strävandena att 
skapa ett medicinhistoriskt museum och behjärtar de viktiga 
uppgifter för forskning, undervisning och information för all
mänheten, som ett sådant museum har att fylla.” Kollegiet för



klarar sig berett att under hand deponera eller skänka föremål 
till det planerade museet och i övrigt medverka för dess till
komst.

Svenska Tandläkare-Sällskapet anser att huvudparten av 
dess samlingar hör hemma i Sällskapets planerade nya fastig
het men är "med nöje berett att efterhand deponera i eller ge
nom byte överflytta ev skänka en del av föremålen till det pla
nerade museet." Sällskapet utsåg sin konservator, professor 
Yngve Hildebrand, som förhandlare i museifrågan.

Farmacevtiska föreningen i samråd med sin museinämnd 
förklarade att det var deras bestämda uppfattning att en far- 
macihistorisk avdelning bör ingå i ett medicinhistoriskt muse
um. Ett utrymme om 3-4 rum motsvarande 100-125 kvadrat
meter uppgavs som absolut minimum. Föreningen ställde sig 
mycket positiv och utlovade sitt fulla bistånd. Apotekare Lau
ritz Gentz, styrelseledamot i Vänföreningen, hade också 
redan 1952 överlämnat en plan till Vänföreningens interim- 
styrelse över en farmacihistorisk utställning som var ännu 
större än vad Farmacevtiska föreningen hade beräknat.

Kungliga Veterinärhögskolan utsåg professor Nils Lagerlöf 
som förhandlare i museifrågan och Svensk sjuksköterske- 
förening uppdrog åt studierektor Karin Elfverson, suppleant i 
Vänföreningens styrelse, att vara förhandlare för sjuksköters
korna.

Då ett medicinhistoriskt museum även borde ha föremål 
med anknytning till primitiv medicin, paleopatologi m.m., 
som saknades i de medicinhistoriska samlingarna men som 
andra museer förfogade över, vände sig Vänföreningen också 
till Statens Etnografiska Museum, Statens Historiska Museum 
och Nordiska Museet. Alla visade stort intresse och tillmötes
gående.

Hur stort utrymme kunde då behövas för museet? För att 
svara på den frågan var det nödvändigt med en inventering



Disponent
Nils Westerdahl,
1885-1970

och genomgång med nymärkning av de medicinhistoriska 
samlingarna. Början hade redan gjorts med Läkaresällskapets 
samlingar genom upprättandet av drygt 7 000 föremålskort. 
Nu skulle en huvudförteckning upprättas och så småningom 
nya föremålskort i enlighet med principerna för "modern mu
seal registrering". Efter framställning från museikommittén 
tilldelades projektet medel av Läkaresällskapet.

1 de lokaler som AB Stille-Werner ställt till förfogande väx
te ett "mikromuseum" fram. Förhoppningen var att det skulle 
få stor betydelse som propaganda för det stora museiprojektet 
och naturligtvis också bidra till en effektiv undervisning i me
dicinens historia. Fr.o.m. hösten 1955 ingick nämligen under
visning i medicinens historia, om än i frivillig form, i läkarut
bildningen. Genom stor generositet från AB Stille-Werners 
ägare och chef, disponent Nils Westerdahl, vidgades de upp
låtna lokalerna och inreddes i enlighet med museiansvarigas 
önskemål.

Museet invigs

Den 14 maj 1955 invigdes det medicinhistoriska museet på



Äsögatan 146. 1 sitt invigningstal förklarar Wolfram Kock att 
inventeringen av Läkaresällskapets samlingar visat att de ut- 
ställningsbara föremålen inte var så många, och att det därför 
inte krävdes så stort utrymme som man tidigare hade trott. 
Det lilla museet skulle vara "ett medel och icke ett mål." Må
let var ett större museum med allmän medicinhistorisk ori
entering, där "alla för medicinens historia intresserade i vårt 
land skola känna sig hemma"

Den av Läkaresällskapet tillsatta museikommittén upplöstes 
1956 och dess uppdrag överflyttades till Vänföreningens sty
relse, där man också kan återfinna samtliga kommittéleda
möter.

I 700-talshuset på Åsögatan 146. Teckningen av Berndt Rune Jäver- 
brant var en gåva till vänföreningen från Stockholms läns landsting vid 
museets återinvigning 1982.



Att ansvara för ett museum
(1955-1990)

Museets utveckling

Vänföreningen var nu huvudman för ett medicinhistoriskt mu
seum, en roll som föreningen egentligen inte hade eftersträ
vat. Tack vare frivilligt, hängivet arbete av många av före
ningens medlemmar, framför allt Wolfram Kock, och stor ge
nerositet från Stille-Werners sida började en museiverksamhet 
utan egen budget att växa fram.

Bland de första beslut interimstyrelsen tog 1952 var att an
skaffa ett brandsäkert skåp för Vilhelm Djurbergs kartotek 
över Läkaresällskapets samlingar. De hade till större delen 
flyttats från Nordiska museets lager till lagerutrymmen vid 
Barnsjukhuset Samariten och till Stille-Werners lokaler. Vid en 
inventering 1953-1955 visade det sig att 500 föremål sakna
des. En del förmodades kunna återfinnas i Nordiska museets 
lager, medan andra sannolikt var spridda till andra museer. 
Föremålen utgjordes huvudsakligen av ståndkärl, d.v.s. krus för 
förvaring av läkemedel. Några av föremålen återfanns också 
på Nordiska museet och registrerades nu av den ansvarige för 
samlingarna, Wolfram Kock, som konstaterade att ägande
rätten till föremålen inte var möjlig att fastställa med absolut 
säkerhet. Kanske bidrog denna osäkerhet till att Wolfram 
Kock i sina årskrönikor varje år betonar att gåvor till museet 
är gåvor till Svenska Läkaresällskapet.



Gåvor och givare

Krönikorna redovisar noggrant gåvor och givare under re
spektive år. Bland givarna finns såväl institutioner som enskil
da personer och bland gåvorna stort som smått. Ar 1961 de
ponerades en instrumentsamling från Serafimerlasarettet, där 
Olof af Acrels instrumentkista från 1759, med kirurgiska, uro- 
logiska och obstetriska instrument från 1500-, 1700- och 
1800-talen, var det vackraste inslaget.

Av stort värde var också de gåvor ur den kände medicinske 
bibliofilen, med. dr Erik Wallers samlingar, som testamente
rats till museet, däribland två originalmålningar av holländska 
1600-talskonstnärer. Den ena, en fältskärsinteriör, är utförd av 
David Teniers d.y. (se s. 65), den andra, en operationsscen, är 
osignerad

Somliga föremål var för stora för att kunna ställas ut i det 
lilla museet. Det gäller bl.a. några av de Zanderska gymnastik
apparaterna, som alltså fick magasineras. Bland de mer kuriö
sa gåvorna finns en avgjutning i gips av Magnus Ladulås ben, 
Karl XII dödsmask, en handvåg från 1200-talet från Lödöse 
kloster, den första till Sverige införda flaskan med difteriserum 
använt 1894 och Acrels "muntrande droppar".

En stor del av gåvorna bestod av böcker, foton, brev och 
andra dokument med medicinhistorisk anknytning, såsom de 
av med. dr Emil Bowin testamenterade böckerna med bl.a. 
Hippokrates Opera och Vesalius Fahrica.

Broschsamlingen, donerad av docent Kurt Kaijser 1977, 
förtjänar också att nämnas, då den visar utvecklingen av sjuk- 
sköterskeutbildningen (se s. 65). Alla gåvor mottogs med stor 
tacksamhet i förvissningen om att, om man på grund av lokal
brist tackade nej, skulle oersättliga kulturhistoriska värden gå 
förlorade.



Det museum som invigdes 1955 på Asögatan 146, övre planet, 
och som beskrivs utförligt av Wolfram Kock i hans invig
ningstal, utgjordes huvudsakligen av en stor sal med montrar 
utmed väggarna. Golvytan var i stor utsträckning fri, då salen 
också skulle användas för filmvisningar och föreläsningar. Allt 
eftersom samlingarna växte vidgades lokalerna, nya rum till
fördes och försågs med montrar som Stille-Werner bekostade.

Men det fanns gränser för vad det lilla 1700-talshuset på 
Asögatan kunde rymma. Redan 1959 konstaterar Wolfram 
Kock att museet hade nått gränsen för den utveckling som var 
möjlig inom ramen för de då tillgängliga utrymmena.

Utställningshallen på Asögatan med instrumentsamlingen.



Museet skaffade sig succesivt små utposter. En var den 
monter vid Karolinska Sjukhusets aula som erbjöds museet 
1964, en annan etablerades 1976 på Medicinska Föreningen. 
Vid museets I O-årsjubileum upplät Skandinaviska Banken vid 
Stureplan ett skyltfönster och senare har montrar också före
kommit i bl.a. Serafimerlasarettets gamla lokaler och på Dan- 
deryds sjukhus. Alla dessa utställningar har bidragit till att 
göra museet känt.

Är 1970 genomgick större delen av lokalerna på Äsögatan 
en pietetsfull restaurering, bekostad av Stille-Werner. Den res
terande delen renoverades 1973. Under de åren fick museet 
också ytterligare lagerlokaler vid Äkeshovs och St Görans 
sjukhus, och hade då lager på fem olika ställen spridda över 
staden.

Inbrott pä museet

Natten till den första november 1979 stals ett antal mycket 
värdefulla föremål - instrument, medaljer, koppar- och tenn
föremål m.m. ur museets samlingar. Tjuvarna hade tagit sig in 
- bakom den Securitas-bevakade porten - genom husets bot
tenvåning med hjälp av nycklar som förvarats hos en annan
hyresgäst inom fastigheten. Bottenvåningen var tom eftersom
AB Stille-Werner hade flyttat till andra lokaler. Bland det som
stals fanns museets äldsta föremål, en samling instrument från
1500-talet. Det stulna kunde aldrig återfinnas.

Äntligen lokaler för tandläkarutställningarna

Ar 1980 uppläts även den tomma bottenvåningen i fastigheten 
till museet. Genom den ökade lokalytan kunde 50 kvadrat
meter upplåtas för Svenska Tandläkare-Sällskapets historiska 
interiörer, tidigare utställda i källarlokaler på Nybrogatan 53. 
Tandläkarnas utställningar omfattade ett 1800-talsrum, ett



rum för tidigt 1900-tal och ett mindre tandtckniskt laborato
rium (se s. 66). Nödvändiga reparationer bekostades av Tand
läkare-Sällskapet, som också ingått en ekonomisk överens
kommelse med Vänföreningen beträffande kostnaderna för 
den årliga driften.

Serafen läggs ner

Serafimerlasarettets nedläggning 1980 var en viktig medicin- 
historisk händelse. En arbetsgrupp för utredning om tillvara
tagande av historiskt intressanta föremål tillsattes inom lands
tingets hälso- och sjukvårdsförvaltning och leddes av kansli
chefen Ulf Lagerström. Wolfram Kock deltog som represen
tant för museet. De önskemål som museet hade kunde i allt vä
sentligt tillgodoses. Museet tillfördes en mängd värdefulla kul
turföremål inklusive instrument och möbler.

Museet äterinvigs

Med nya utställningar i utvidgade lokaler återinvigdes museet 
högtidligen den 22 april 1982 av utbildningsminister Jan-Erik 
Wikström. Själva invigningsceremonin inramades med sång 
av kammarkören Amichorus under ledning av docent Claes 
Wirsén, välkänd medicinsk expert från TV. Museets förestån
dare, Wolfram Kock, gav en snabb skildring av museets till
komsthistoria och tackade anslagsgivare och alla frivilliga 
krafter, varpå utbildningsministern invigningstalade.

Bland de 100 inbjudna gästerna fanns också sjukvårdslands- 
tingsrådet Peggy Lagerström, som uttryckte stor tillfredsstäl
lelse över att museet nu, icke minst med stöd av landstinget, 
kunnat förnyas och utvidgas. För Vänföreningens medlemmar 
ordnades öppet hus dagen efter invigningen.

Dagen före invigningen hade en pressvisning ordnats, var-



Utbildningsminister Jan-Erik Wikström invigningstalar vid återinvig- 
ningen 1982.

Utbildningsminister Jan-Erik Wikström, sjukvårdslandstingsrådet 
Peggy Lagerström, professor Ulf von Euler, styrelseledamoten 
professor Bengt Pernow och sjukvårdsdirektören Tord Bergstedt



för det redan på invigningsdagen och en lång tid därefter pub 
licerades illustrerade artiklar om Medicinhistoriska museet i 
en mängd dagstidningar och tidskrifter. Detta medförde en 
ökad tillströmning av såväl enskilda besökande som av grup
per.

Fler och fler besökare

Under de första åren hade museet bara visats för grupper efter 
föranmälan. Fro m. augusti 1958 höll museet öppet för all
mänheten två vardagar i veckan och fr.o.m 1986 även någon 
söndag i månaden. Avgifter för guidning och entré infördes 
först 1978 respektive 1983.

Samtliga gruppbesök har redovisats år efter år i krönikorna. 
Där framgår att 1966 var antalet besökande totalt I 050 och 
att 108 grupper guidades. Fem år senare hade antalet besö
kande fördubblats. Därefter steg besökssiffrorna med accele
rerande hastighet - efter publiciteten vid återinvigningen 
1982 till ca 7 800 och 1990 till 10 650 med 287 guidade grup
per.

Museet skulle stödja undervisningen i medicinens historia 
genom sina utställningar och genom det bildarkiv, som bygg
des upp och som bekostades av framför allt Stille-Werner. 
Detta var en viktig del av museets verksamhet, vilket framgår

o
av att krönikorna återkommer till det varje år. Ar 1960 på
pekar krönikan att framställningen av bilder blivit så dyr att 
ett särskilt anslag för detta skulle behövas, vilket hörsammades 
1963, då Kl börjar med sitt årliga materialanslag om 2 000 
kronor.

Museet hade också en omfattande utlåningsverksamhet för 
t.ex. utställningar, film- och TV-inspelningar.



Museets framväxt och skötsel under de 35 första åren krävde 
stora arbetsinsatser. Til! en början utfördes arbetet ideellt av 
styrelseledamöter och övriga medlemmar i föreningen.

Wolfram Kock, som I oktober 1953 utsågs av Läkaresäll
skapet till vårdare av samlingarna, blev föreståndare för muse
et. Varje lördag - och dessutom andra tider om arbetet så 
krävde - var han på museet. I detta arbete hade han helhjärtat 
stöd av sin hustru Marianne, som var sjuksköterska.

Kurt Andersson, Marianne och Wolfram Kock, Bertil Koch samt 
Marianne och Otto Francke vid återinvigningen av museet 1982.



Lennart Diener och Birger Strandeil.

Flera läkare arbetade för museet och Vänföreningen som 
föreläsare, författare, samlare av medicinhistoriska föremål 
och litteratur, redaktörer och donatorer, bl.a. Einar Key, 
Nanna Svartz och Birger Strandell.

AB Stille-Werner företräddes av sin ägare och chef, Nils 
Westerdahl, som var Vänföreningens skattmästare under de 
första 18 åren. Företaget bjöd inte bara på hyran för lokaler 
och förråd, på inredningar och nyanskaffningar, utan också på 
kvalificerad administrativ hjälp och ekonomisk rådgivning. I 
årskrönikorna återkommer regelbundet ett tack till Stille- 
Werner. År 1961 skriver Wolfram Kock:



Kurt Andersson, Maret Pall och Marianne Salomonsson i museets 
salong vid återinvigningen.

Det är oss därför kärt att få tacka Stille-Werners chef, vår 
skattmästare, disponent Nils Westerdahl för hans aldrig svi
kande intresse och den stimulans i arbetet han på olika sätt 
skänker oss. Vårt tack riktar sig också till kamrer Kurt An
dersson, som sköter det praktiska arbetet med de löpande ka
merala ärendena, fru Nancy Andersson, som är en alltid lika 
intresserad husmor, ingenjör Olof Skoogberg, som svarat för 
vissa arrangemang i anslutning till visningar och representa
tion och fru Ulla Wennerholm, som tjänstgjort som förestån
darens sekreterare.



Wolfram och Marianne Kock, Gunni Kullberg, Birgitta Erikson, Bertil 
Koch, Lennart Diener, Ulf Lagerström och Birgit Olsson skålar för det 
återinvigda museet 1982.

Stille-Werner var också värd för middagar på museet för ut
ländska gäster och för grupper av svenska läkare, medicine 
kandidater och sjuksköterskeelever som deltagit i föreläsning
ar och visning av museet och Stille-Werners fabrik på Fiskar
gatan. En grupp som Stille-Werner månade särskilt om var 
operationssköterskorna, som ansvarade för inköp av instru
ment. De inbjöds ofta till visningar och kaffe i salongen på 
Asögatan

Systrar som stödtrupp

Sjuksköterskornas första ledamöter i styrelsen, rektor Elisabet 
Dillner, Uppsala, och föreståndarinnan Ingeborg Kastman,



Göteborg, hade båda visat ett brinnande intresse för medicin
historia, bl.a. genom att samla gamla sjukhusinventarier, in
strument m.m. och ordna utställningar, som så småningom 
växte ut till museerna vid Upsala Sjuksköterskehems Sjuk- 
sköterskeskola respektive Sahlgrenska sjukhuset. Båda var 
också flitiga skribenter i medicinens historia, lärare och före
läsare, och båda utnämndes senare, som erkänsla för sina in
satser, till medicine hedersdoktorer - Elisabet Dillner 1961 i 
Uppsala och Ingeborg Kastman år 1968 i Göteborg.

Sjuksköterskorna var också vana vid föreningsarbete och 
hade synpunkter på styrelsens roll. Under Vänföreningens 
första år, då styrelsen endast sammanträdde inför årsmötet, 
krävde exempelvis Elisabet Dillner fler möten och att budge
ten skulle diskuteras i styrelsen. Anda sedan Wolfram Kock år 
1975 avgick som föreningens sekreterare för att bli ordföran
de, har sjuksköterskor innehaft sekreterarposten. I årskröni
korna framförs Vänföreningens tack, 1976 till 'föreningens 
energiska sekreterare, byrådirektör Maria Möller" och senare 
till sekreteraren, rektor Birgitta Erikson, för betydelsefulla 
insatser (se s. 34).

Ar 1977 beslutade Svensk Sjuksköterskeförenings fullmäk
tige att föreningens historiska material skulle sorteras och 
katalogiseras. Uppdraget gick till förbundssekreterare Gunni 
Kullberg och studiesekreterare Mäjt Rabo, ledamöter av Vän
föreningens styrelse. Tillsammans klassificerade de ca 200 
medicinhistoriska föremål med uppgift om benämning, var
ifrån de kom etc. Föremålen deponerades sedan på museet. 
Gunni Kullberg fungerade dessutom under många år som kon
sult i omvårdnadsfrågor (se s. 35).

Andra exempel på frivilligt, oavlönat arbete på museet och 
för Vänföreningen framgår av krönikan 1986, där man kan 
läsa:



Maria Möller och Birgitta Erikson.

Styrelseledamoten Birgit Olsson har med stort intresse och på 
ett mycket tacknämligt sätt velat åtaga sig att stå lör recep
tionen vid museets ordinarie öppethållande onsdagar och 
torsdagar samt vissa söndagar. Då det gäller söndagsöppet har 
vi också att tacksamt notera, att även andra frivilliga insatser 
gjorts av Birgitta Erikson, Gunni Kullberg och Otto C. 
Francke.

Sjuksköterskorna Gerda Edner och Inga Hassellöf ägnade sig 
under många år helt ideellt åt det tidskrävande arbetet att sor
tera och ordna instrument i museets magasin. De har också 
anlitats som sakkunniga i vårdfrågor (se s. 71).



Mäjt Rabo och Gunni Kullberg går igenom sjuksköterskeföreningens 
historiska material.



Apotekarna självklara samarbetspartners
Apotekarna var med redan i interimstyrelsen 1952. Vid en in
tresseförfrågan hade de mycket bestämt förklarat att en far- 
macihistorisk avdelning har sin självklara plats i ett medicin- 
historiskt museum. I museet på Äsögatan fanns redan vid in
vigningen ett litet apotek (se s. 66), som utformats av apo
tekare Gunnar Krook efter den idé som apotekare Lauritz 
Gentz 1953 överlämnat till Vänföreningens interimstyrelse. 
Jämfört med tidigare framförda önskemål om utrymme var 
apoteket synnerligen anspråkslöst.

Lauritz Gentz, som var ledamot av Vänföreningens styrel
se 1952-1962, hade gjort sig väl känd även bland medicinare 
genom sin medverkan både i farmaceutiska och medicinska 
tidskrifter. Han väckte bl.a. en viss uppmärksamhet med en 
artikel i Svenska Läkartidningen 1952 med titeln Hrtxor - 
bolmörtspåverkade eller hysterikor? Han var också associerad med
lem av Läkaresällskapets sektion för medicinens historia.

Gunnar Krook medverkade också i styrelsearbetet från all
ra första början, men då som suppleant. Vid Lauritz Gentz 
frånfälle övergick han till ordinarie plats i styrelsen. Hans 
mandat i styrelsen varade i 30 år.

o

Ar 1984 invaldes apotekare Roland Ericsson, som efter 10 
års tjänstgöring vid medicinalstyrelsen hade blivit innehavare 
av apoteket i Täby (se s. 67). Tre år senare kunde han bjuda in 
Vänföreningens styrelse till sitt nyöppnade farmacihistoriska 
museum i Apotekarsocietetens hus. Som framgått tidigare 
hade farmacivärlden synnerligen begränsat utrymme på 
Äsögatan. Därför var det desto mer glädjande att det gick att 
bereda utrymme för den praktfulla jugendinredningen i ma
hogny från det nedlagda apoteket Svanen vid Stureplan i 
Stockholm, vid uppbyggnaden av utställningarna i Eugenia- 
museet, som Roland ansvarade för.



Tandläkarna välkomnas

Svenska Tandläkare-Sällskapet, bildat I860, började tidigt att 
systematiskt samla museiföremål och litteratur. Efter att under 
årens lopp ha vistats på ett dussintal olika adresser flyttade 
sällskapet 1956 in i ett eget hus, Apollonia på Nybrogatan 53, 
där en lokal även inreddes som odontologiskt museum. Detta 
museum var bara tillgängligt för inbokade grupper. Ar 1966 
bjöds Vänföreningen in till museet vid sitt årsmöte på Hotell 
Apollonia.

När det medicinhistoriska museets lokaler utökades 1980 
blev Svenska Tandläkare-Sällskapets historiska interiörer en 
del av museet på Äsögatan.

Den förste tandläkaren i Vänföreningens styrelse var Otto 
C. Francke, som 1971 invaldes som suppleant och som också
med tacksamhet omnämns i årskrönikorna som en frivillig
arbetskraft. Framför allt fungerade han som konsult i odonto
logi för museet. Ar 1980 blev Otto C. Francke ordinarie leda
mot av styrelsen. Under perioden 1981-1993 deltog också
tandvårdsdirektör Bertil Koch i styrelsens arbete.

o
Ar 1990 efterträddes Otto C. Francke i styrelsen av profes

sor Max Lundberg. Han var sedan 1989 ansvarig vårdare av 
Tandläkare-Sällskapets samlingar och genomförde i samarbe
te med övertandläkare Odd Larje flyttningen och uppbyggan
det av tandläkarutställningarna i det nya museet Eugenia.

Samtliga ovanstående tandläkare representerar Svenska 
Tandläkare-Sällskapet, vilket hela tiden varit ansvarig ägare 
till de odontologihistoriska samlingarna.

En museiassistent anställs

Avlönad arbetskraft blev möjlig då Läkaresällskapet budget
åren 1953-54 och 1954-55 anslog 2 000 kr per år till anställ



ning av en museiassistent för det tidigare nämnda mven- 
teringsarbetet och för praktisk utformning av utställningar.

Ar 1956 anslog Stille-Werner 7 000 kronor för en deltids
anställning av en amanuens och under de närmaste åren av
löste fyra personer varandra på denna halvtidstjänst. Först 
med anställningen av fil. stud. Maret Kalju (senare Pall) den 
1 oktober 1962 inträdde stabilitet och kontinuitet i musei
verksamheten. Maret blev under årens lopp oumbärlig för 
museet. Genom att bygga upp en unik, ingående kunskap om 
museet och samlingarna, kunde hon snart avlasta förestånda
ren med handläggningen av olika ärenden och visningar. Mu
seet blev alltmer besökt och sex visningar i rad var inget 
ovanligt för Maret. Den ökande arbetsbördan medförde så 
småningom utökad tjänstgöringstid. Två veckodagar blev tre 
år 1971, fyra år 1978 och slutligen heltid i november 1980. 
Då hade Maret förutom ökade serviceuppgifter också ansvar 
för studiehandledning och studiecirklar. I samband med 
Wolfram Kocks avgång som museichef 1988, kunde Maret 
genom sin kännedom om föremålsbestånd och rutiner hjälpa 
den nye museichefen.

Under 70-talet ställde Länsarbetsnämnden arkivarbetare till 
museets förfogande. De utgjorde en avlastning för Maret och 
ägnade sig dessutom åt biblioteket. 1 flertalet fall var de upp
skattade medarbetare.

Är 1979 måste Lilla Wennerholm lämna sin tjänst som 
sekreterare vid museet p.g.a. utökade arbetsuppgifter hos 
Stille-Werner. Som sekreterare tillträdde då fil. kand. 
Marianne Samuelsson. Hennes stora språkkunskaper blev en 
särskilt uppskattad tillgång då Wolfram Kocks internationella 
kontakter blivit alltmer omfattande.

Då museet 1980 fick disponera två plan blev det omöjligt 
för amanuensen att ensam svara för service och bevakning när 
museet var öppet för allmänheten Under 80-talet gjordes där



för upprepade framställningar från museichefens sida om att få 
arkivarbetare till museet. Detta resulterade i en s.k. bered- 
skapspraktikant som under åtta månader fungerade som vakt
mästare.

Kulturchefen Kurt Nilssons och hans efterträdare, Bodil 
Rosengren, styrelseledamöter i Vänföreningen, placerade åren 
1979 och 1983-1987 några kulturvetare, anställda av lands
tinget, vid museet. Flera av dessa fick förlängda uppdrag. De 
gjorde viktiga och mycket uppskattade insatser. Här förtjänar 
särskilt fil. kand. Catrine Arvidsson att nämnas, bl.a. för sitt ar
bete med arkiv och bildarkiv.

Sammanfattningsvis framgår av krönikorna att man pröva
de alla upptänkliga lösningar för att klara personalförsörjning
en i den växande museiverksamheten, men det ideella arbetet 
av styrelseledamöter och medlemmar var trots allt en nödvän
dighet

Hösten 1988, efter 35 år som ansvarig vårdare av Läkare
sällskapets samlingar tillika museichef, avgick Wolfram Kock 
av åldersskäl och arbetsbelastningen från sitt uppdrag. Han ef
terträddes av docent Lennart Diener, sekreterare i sektionen. 
Tyvärr blev Lennart Dieners chefsperiod mycket kort. Han 
avled redan påföljande år. Som ny chef för museet kom då 
professor Lars Thorén.

I mars 1989 lämnade Wolfram Kock även ordförande
posten i sektionen. Han hade då, som sekreterare och som 
ordförande, varit medlem av sektionens presidium under sam
manlagt 41 år. Vid Vänföreningens årsmöte i april samma år 
avgick han dessutom som Vänföreningens ordförande, men 
kvarstod som redaktör för Nordisk medicinhistorisk årsbok 
ytterligare ett år. Lill hans efterträdare som ordförande valdes 
föreningens vice ordförande, direktör Ulf Lagerström, leda
mot av styrelsen sedan 1978 och vice ordförande sedan 1983. 
Wolfram Kock avtackades vid årsmötet med ett porträtt i olja



Wolfram Kock, oljemålning av Göte Göransson.



utfört av konstnären Göte Göransson, för närvarande placerat 
i trapphuset på Eugeniamuseet.

"En fritt i luften svävande institution . . ."

Så beskrivs museet i årskrönikan 1961 som fortsätter: "... med 
en ekonomi som närmast ter sig bohemisk. Museet måste bli 
en institution, som kan arbeta i intim kontakt med den aktiva 
medicinen och dess företrädare - med statliga bidrag."

Att staten skulle ta ett ekonomiskt huvudansvar för museet 
ingick i det stora museiprojektet. Helst skulle det ske genom 
att museet knöts till Kl. En annan möjlighet var att staten gick 
in som huvudintressent i en stiftelse.

T.o.m. I960 var medlemsavgifterna och annonsintäkterna i 
årsskriften de enda fasta inkomsterna Till detta kom över
skottet vid försäljning av jul- och nyårskort.

Beroendet av välvilliga anslagsgivare och sponsorer är 
uppenbart. Fram till 1961 fick museet efter ansökan tillfälliga 
anslag från Svenska Eäkaresällskapet, men också från Stille- 
Werner, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Magnus Bergvalls stif
telse m.fl. Med undantag för de 7 000 som Stille-Werner an
slog för en amanuenstjänst 1956 låg bidragen på mellan 2 000 
och 3 000 kronor.

Fr.o.m. 1961 kommer det regelbundna anslag om 7 500 kr 
från Läkaresällskapet och fr.o.m. 1963 även från Kl, som an
vänder sig av museet och dess föreståndare för undervisning 
och därför ger ett materialanslag om 2 000 kr. Detta, konsta
terade Wolfram Kock, är det första statliga bidraget i museets 
historia.

Stockholms stad blev uppmärksam på museet 1968, då 
stadskollegiet diskuterade ett tidigare väckt förslag om ett 
sjukhusmuseum. 10 000 kr anslogs då till det medicinhistoris
ka museets drift under vart och ett av de tre åren fram till att



landstinget blev huvudman lör hälso- och sjukvården och 
övertog ansvaret. Ar 1978 höjde landstinget driltsbidraget till 
25 000 kr och tog året därpå även över betalningsansvaret lör 
museets hyreskostnader Landstinget blev därmed den största 
bidragsgivaren.

Stille-Werners ägare och tidigare chef, museets stödjarc 
framför andra, Nils Westerdahl, avled 1970. Företagets direk
tion meddelade i det sammanhanget att man ville följa Nils 
Westerdahls vilja genom att stödja museet. Aren 1968-1980 
gav Stille-Werner bidrag till årsboken - 3 000 kr årligen fram 
till 1977, då summan höjs till 10 000 och 1980 till 15 000. De 
höjda anslagen gav Stille-Werner viss rätt att utnyttja museets 
lokaler t.ex. i samband med utländska besök. Detta nya anslag 
var ett uttryck lör en önskan att bevara den gamla samverkan 
mellan Stille-Werner och museet även efter företagets över
flyttning till nya lokaler i Ärstadal.

När AB Stille-Werner 1974 köptes upp av Mo & Domsjö- 
koncernen såldes fastigheten till Julius Westerdahls fastighets 
AB, som erbjöd museet fri hyra fram till I oktober 1978, då 
landstinget övertog hyreskostnaden. Företrädare för fastig
hetsbolaget var fru Marga Hedberg, dotter till Nils Wester
dahl (se s. 67). Som ledamot i Vänföreningens styrelse åren 
1975-1991 fortsatte hon sin fars mycket generösa linje gent
emot museet. Den hyra som togs ut för museets lokaler var 
kraftigt subventionerad och fastighetsbolaget stod under 
många år för kostnaden för museets annonsering i dagspres
sen.

Från 1974 t.o.m. 2000 bidrog staten genom det Humanis
tiska (senare Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga) forsk
ningsrådet till kostnaderna för årsskriften

Svenska Tandläkare-Sällskapet lämnar från år 1981 ett år
ligt bidrag, ursprungligen avsett för underhåll av tandläkarut- 
ställningarna.



Ären 1986—1989 bidrog Svensk sjuksköterskeförening med 
totalt 40 000 kronor och 1987 tillkom Apoteksbolaget som

o
sponsor. Ar 1986 lick museet ett betydelsefullt anslag om 100 000 
kronor från stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne.

Med hjälp av alla dessa bidrag kunde budgeten växa från 
10 000 kronor begynnelseåret 1955 till 540 000 kronor 1989, 
det sista året som Vänföreningen hade odelat ekonomiskt 
ansvar för museet.

Museets framtid utreds

Medan museet växte och utvecklades fördes en diskussion 
inom Stockholms stad om att inrätta ett sjukhusmuseum. Är 
1963 hade en motion inlämnats till Stockholms stadsfullmäk
tige om detta. Efter en mycket lång beredning och med hän
visning dels till det redan befintliga medicinhistoriska museet, 
dels till 1964 års generalplan för Karolinska sjukhuset där ett 
museum om 850 kvadratmeter fanns med, nöjde sig fullmäkti
ge med att 1968 besluta om en inventering av föremål.

Är 1975, då landstinget var huvudman för all hälso- och 
sjukvård i länet, dök samma fråga upp igen. I det samman
hanget fanns det medicinhistoriska museet med som sam
arbetspartner. Kontakt togs med kulturchefen Kurt Nilsson, 
som i sin tur, med anslag från kulturnämnden, initierade en ny 
inventering av föremål på landstingets sjukvårdsinrättningar.

Samma år besökte landstingsrådet Gunnar Hjerne museet 
och blev mycket intresserad. Han återkom senare med en rit
ning på ett museum vid Stigbergets sjukhus på Fjällgatan. Nå
got museum kom inte till stånd men diskussionerna hade det 
goda med sig att frågan om den långsiktiga lösningen av 
lokalfrågan aktualiserades. Detta var början till ett djupare en
gagemang från landstingets sida.

o

Ar 1977 slog landstinget fast att det medicinhistoriska mu



seet var en för landstinget betydelsefull institution som skulle 
bevaras. En arbetsgrupp för Medicinhistoriska museet” tillsat
tes med landstingets fastighetsdirektör Tage Lundman som 
ordförande. Övriga medlemmar i gruppen var bl.a. kansli
chefen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ulf Lagerström, 
kulturchefen Kurt Nilsson och för Vänföreningen Wolfram 
Kock, Kurt Andersson och Lennart Diener. Arbetsgruppen 
gjorde ett antal besök på olika institutioner och presenterade 
en promemoria där fyra alternativa lokaliseringsförslag pre
senterades: Asögatan 146, Serafimerlasarettet, Klarahuset på 
Sabbatsberg och Stigbergets sjukhus på Ljällgatan. Arbets
gruppen konstaterade att museets samlingar var så omfattande 
att minst 520 kvadratmeter exklusive lagerlokaler skulle be
hövas, vilket motsvarade en dubblering av museets dåvarande 
lokaler. En sådan utvidgning var inte möjlig på Asögatan, som 
därför inte kunde komma ifråga. Beträffande Serafimerlasaret
tet, som av många inom Vänföreningen sågs som det mest 
önskvärda alternativet, var byggnaderna för stora för enbart 
ett museum och krävde dessutom dyrbar renovering. Byggna
den inom Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshems område be
dömdes som mindre lämplig för museiändamål. Återstod allt
så Stigbergets sjukhus, som hade ett attraktivt läge, lokaler i 
gott skick och lämpliga ytor.

I sin slutskrivelse daterad 1978-01-12 hemställde arbets
gruppen därför att förvaltningsutskottet måtte besluta "att ver
ka för att ett utökat medicinhistoriskt museum inrättas i f.d. 
Stigbergets sjukhus, västra byggnaden, att en särskild stiftelse 
bildas för verksamheten och att landstinget inträder som med
lem i en sådan stiftelse."

I stiftelsen skulle ingå Karolinska Institutet, landstinget, 
Stockholms kommun, Svenska Läkaresällskapet, Svenska 
Tandläkare-Sällskapet samt Medicinhistoriska museets vänner. 
Läkaresällskapet anförde i skrivelse till landstinget "att det är



berett att ingå i en stiftelse för ett framtida medicinhistoriskt 
museum och till detta museum deponera sina samlingar." 
(Årskrönikan 1978)

Kl svarade att "institutet anser det mycket angeläget, att 
den västra byggnaden av f.d. Stigbergets sjukhus upplåtes till 
medicinhistoriskt museum (institution), att möjligheten att 
inom institutets Norrbackaområde anordna en filial till det 
Medicinhistoriska huvudmuseet för föremål med speciell an
knytning till institutets historia närmare utreds, och att insti
tutet är villigt utse en styrelseledamot i den för museets verk
samhet föreslagna stiftelsen."

1 en artikel i Svenska Dagbladet 1980-02-01 föreslog 
Fredrik von Feilitzen att museet skulle inrymmas i Serafimer- 
lasarettets då rivningsdömda, medicinhistoriskt intressanta 
operations- och röntgenbyggnad. Efter utredning avslogs för
slaget av Hälso- och sjukvårdsnämnden 1980-02-23.

Landstingets handläggare fortsatte utredningen tillsam
mans med arbetsgruppen och kom fram till att det trots allt 
vore bäst med en fortsatt lokalisering vid Åsögatan, bl.a. med 
hänsyn till befintlig specialinredning och fastighetsägarens in
tresse för museet. Detta blev också landstingets beslut.

Hyresavtal träffades och under våren 1980 lades ett myck
et energiskt arbete ner för att bilda Stiftelsen Medicinhistoris
ka museet i Stockholm av framför allt avdelningschefen för 
förhandlingskansliet Lars Ytterborn och kanslichefen Ulf La
gerström, i nära samarbete med Vänföreningen. Förslag till 
stadgar, finansiering och villkorlig överenskommelse utarbeta
des. De intressenter som slutligen kom att delta i överlägg
ningarna var, förutom landstinget, Karolinska Institutet, 
Svenska Läkaresällskapet, Svenska Tandläkare-Sällskapet och 
Medicinhistoriska museets vänner. Svensk sjuksköterskeföre- 
ning och Svenska Barnmorskeförbundet donerade vardera 
10 000 kronor till den avsedda stiftelsen.



Att stiftelsen inte kunde komma till stånd vid detta tillfälle 
berodde på att Kl endast kunde ingå i stiftelsen om statsmak
terna anvisade särskilda medel för detta. Därför hade Kl i sina 
äskanden för 1981/82 anhållit om ett särskilt anslag om 

1 OO OOO kronor. För tillfället kunde institutet inte binda sig för 
de framtida ekonomiska åtaganden som stiftelsebildningen 
medförde, men att museifrågan var angelägen för institutet 
framgick av engagemanget hos främst rektor Bengt Fernow, 
högskoledirektören Margareta Almling och landstingsrådet 
Gunnar FHjerne, medlem av konsistoriet. Konsistoriet förkla
rade sig också berett att ställa vissa fondmedel till Vinföre- 
ningens disposition.

Landstinget beslöt att genom sin förhandlingskommitté 
verka för att en stiftelse snarast skulle komma till stånd >ch att 
fr.o.m. 1980 och tillsvidare ställa lokalerna på Asöga an till 
museets förfogande. Landstinget anslog för år 1980 medel 
som skulle täcka hyran, och dessutom 100 000 till uppastning 
av lokalerna. Museet drevs alltså vidare av Vänförenngen i 
samma administrativa former som tidigare, men med starkt 
ökat ekonomiskt stöd och i förhoppningen att en stiftese ge
nom statligt stöd snart skulle kunna förverkligas.

Stiftelsefrågan togs upp igen 1986, då landstingets presidi
um besökte museet. I en motion till landstinget i oktobe- 1987 
föreslogs att landstinget skulle utreda möjligheterna at över
ta ansvaret för Medicinhistoriska museet 1 olika sammanhang 
framkom ett stort intresse för museet hos landstinget, som i 
juni 1988 fattade beslut om att utreda Medicinhistorisla mu
seets framtida organisation och finansiering.

En stiftelse som huvudman

Vid årsmötet 1990 presenterade så Vänföreningens repesen- 
tant, numera ordföranden i föreningen, Ulf Lagerströn, ut



redningens förslag till överenskommelse om överförande av 
huvudmannaskapet för Medicinhistoriska museet till Stiftel
sen Stockholms läns museum. Denna stiftelse bildades 1981 
av landstinget och kommunerna Stockholm, Sigtuna, Norr
tälje och Södertälje, samt Stockholms läns hembygdsförbund. 
Verksamheten finansieras främst genom bidrag från lands-

o
tinget och staten. Årsmötet godkände överenskommelsen, 
som bl.a. innebar att stiftelsen skulle överta huvudmanna
skapet from. 1 oktober 1990.

Vid ett extra föreningsmöte den 23 oktober 1990 redovisa
de Ulf Lagerström den aktuella situationen i museifrågan. 
Landstinget hade den 1 1 september godkänt överenskommel
sen och fastställt sitt bidrag till museet, vilket skulle täcka 
kostnaderna för hyra och personal. Men när Stiftelsen, som 
skulle överta museet, behandlade ärendet den 15 oktober 
1990 avvisade övriga stiftelsebildare inom länsmuseet försla
get. Från landstingets sida meddelades då att man avsåg att 
genom kulturnämnden utreda erfarenheterna av stiftelsens 
verksamhet, organisation och finansiering. Utredningen skul
le redovisas senast den 1 april 1991 Ärendet bordlädes därför 
i avvaktan på utredningen.

Dagen därpå hade kulturnämnden i landstinget ordinarie 
sammanträde och beslöt då att fro m, den 1 oktober 1990, i av
vaktan på stiftelsefrågans lösning, ta på sig det personalansvar 
och de ekonomiska förpliktelser som stiftelsen skulle ha haft

Vänföreningen beklagade att stiftelsen inte kunde biträda 
landstingets och Vänföreningens förslag, men gladde sig åt att 
samtliga partier i landstinget funnit museet så värdefullt och 
angeläget att stödja, att kulturnämnden genom sitt kraftfulla 
beslut övertagit de mest angelägna uppgifterna.

Fr o m. 1 oktober 1990 åtog sig landstinget driften av mu
seet och Vänföreningen var inte längre huvudman för museet. 
Ett nytt skede i Vänföreningens historia börjar.



Att stödja ett museum
(1990-)

Den nya rollen

Om man skulle våga sig på att mycket kort karaktärisera vart 
och ett av de fem decennierna i Vänföreningens tillvaro så 
skulle det kunna se ut som följer:

50-talet: Uppbyggnad av museum, museiverksamhet, under
visning
60-talet: Nordiskt och internationellt samarbete 
70-talet: Landstinget tar allt större ekonomiskt ansvar 
80-talet. Huvudmannaskapet utreds, stiftelsefrågan 
90-talet: "Det stora museiprojektet" slutförs

Efter 40 års envist arbete för det stora museiprojektet förverk
ligades under 90-talet det ena delmålet efter det andra. Det 
första var landstingets övertagande som, även om det inte var 
den permanenta lösning Vänföreningen hade hoppats på, be
friade föreningen från huvudmannaskapet.

Under de första åren efter landstingets övertagande var för
ändringen inte särskilt påtaglig. Museet var kvar i sina tidiga
re lokaler. I och med Wolfram Kocks avgång, 1988 som vår
dare av samlingarna och året därpå som ordförande i Vän
föreningen, kom denna tidigare samlade funktion att uppdelas 
på två personer: Ulf Lagerström som ordförande och Lars



Thorén som Läkaresällskapets utsedde vårdare av samlingarna 
och samtidigt oavlönad museichef. Den anställda personalen 
tillhörde kulturförvaltningens personalstat och chefen för kul
turförvaltningen var administrativ chef. I brist på egen styrel
se för museet och i avsaknad av museichef, anställd av lands
tinget, blev Vänföreningens styrelse den instans som kunde ta 
upp vardagsproblemen i museiverksamheten och som också 
diskuterade långsiktiga lösningar. Ett problem för Vänföre
ningen och museet var att ingen mottagarpart fanns för de för
slag som lades från Vänföreningens sida.

Vänföreningens nya roll föranledde behov av förändringar 
i stadgarna, framförallt i ändamålsparagrafen. Eftersom någon 
omarbetning av stadgarna inte hade gjorts sedan föreningen 
bildades, genomfördes en översyn av samtliga delar. Enligt de 
stadgar som antogs vid årsmötet den 5 april 1995 och vid ex
tra föreningsmöte 22 maj samma år, är föreningens syfte att 
stödja verksamheten vid Medicinhistoriska museet i Stock
holm. I detta ingår

- att medverka till anskaffning av lämpliga föremål till 
museets samlingar

- att bistå museet med forskning och utbildning
- att understödja utställningar och inbjuda föreläsare.

I de nya stadgarna finns också angivet att föreningen ska ha 
tillgång till ett vetenskapligt råd med uppgift att främja medi- 
cinhistorisk forskning samt att utgöra redaktion för före
ningens årsbok. Ansvaret för att ge ut en egen årsbok har 
senare omformats till att medverka till utgivandet av en svensk 
medicinhistorisk tidskrift, en ändring som genomfördes 1999.

Vänföreningens nya roll kom under 90-talet i allt högre 
grad att prägla styrelsens arbete. Viktiga frågor var hur Vän
föreningen på bästa sätt skulle stödja museet ekonomiskt och 
med sakkunskap, och hur forskningen inom medicinens histo



ria bäst kunde främjas. Men periodvis fick detta stå tillbaka för 
två stora projekt. Det ena var den nordiska kongressen som 
hölls 1997, det andra var flyttningen av museet till Eugenia- 
byggnaden vid KS.

Projekt Eugenia

De medicinhistoriska samlingarna fortsatte att växa, vilket var 
glädjande, men det medförde samtidigt ökande problem med 
utställningsytor och förråd. Eokalproblemen blev alltmer aku
ta och museets framtida lokalisering blev därför en huvudfrå
ga för Vänföreningens styrelse. På inbjudan av styrelseleda
moten, professor Jan Lindsten, sjukhusdirektör vid Karolinska 
Sjukhuset, förlädes styrelsemötet i juni 1992 till KS. 1 sam
band med detta gjorde styrelsen ett besök i Eugeniahemmets 
lokaler som stod tomma. Styrelsen fann att lokalerna efter 
upprustning skulle lämpa sig utomordentligt väl som musei- 
lokaler och Jan Lindsten fick i uppdrag att undersöka möjlig
heterna för att flytta dit. Ulf Lagerström kontaktade kultur
landstingsrådet Knut Nilsson, som efter besök i lokalerna ock
så såg möjligheterna för museet. De beräknade kostnaderna 
för en upprustning, 25 miljoner, var dock för höga för lands
tinget. Jan Lindsten fick därför i uppdrag att ta fram en reno- 
veringsplan till lägre kostnad.

Vid årsmötet 1993 berättade kulturlandstingsrådet Knut 
Nilsson om landstingets förhoppningar att få till stånd ett kul
turcentrum mom Karolinska sjukhusets område med det me
dicinhistoriska museet och ett forskningsbibliotek som viktiga 
delar

I samband med höstutflykten detta år kunde deltagarna be
kanta sig med Sveriges äldsta kroppssjukhus, Danvikens hos
pital, vars gamla lokaler stod tomma. Ciceronen, fil. dr Jan 
Granberg, lanserade då Danviken som en alternativ lokal, men



de stora kostnaderna för upprustningen och byggnadens avsi
des läge talade emot. Eugeniahemmet hade den stora fördelen 
att ligga i en levande medicinsk miljö, nära ett stort sjukhus 
och en medicinsk högskola.

Under hösten 1993 beslöt landstinget att upplåta 1 500 
kvadratmeter i Eugeniahemmet för Medicinhistoriska museet. 
Planeringen för upprustning och ombyggnad startade ome
delbart därefter.

Museichefen Lars Thorén, som utöver ansvaret för museet 
i Stockholm var engagerad i uppbyggandet av ett museum i 
hemstaden Uppsala, lämnade museet i Stockholm vid årsskif
tet 92/93. Lars Thorén hade då varit museichef under tre år, 
under vilka viktiga förändringar genomförts i och med över
föringen av driften av museet till landstinget. Han efterträddes 
1 januari 1993 av professor Göran Lundh (se s. 68).

Den nye museichefen fick, tillsammans med Maret Pali och 
den nytillträdda kulturchefen i landstinget, Desirée Edlund, 
den stora uppgiften att planera och genomföra flyttningen av 
museet. För uppbyggnaden av lokalerna i Eugeniahemmet sva
rade landstingets fastighetsbolag Locum och för inredningen 
anlitades arkitekt Lars Beskow.

Lokalerna renoverades under så gott som hela år 1994. 
Samtidigt pågick ett intensivt arbete där Vänföreningen i hög 
grad var involverad. En styrgrupp under ledning av Jan Stiga- 
re, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen, och med re
presentanter för Läkaresällskapet, KS, Locum och Vänföre
ningen följde fortlöpande arbetet. Vänföreningen represente
rades av Ulf Lagerström och Göran Lundh. Arbetsgrupper 
med sakkunniga inom olika områden utarbetade scenarier för 
varje rum och gjorde förteckningar över föremål som skulle 
ställas ut, ett ovärderligt och tidskrävande arbete som utfördes 
helt idéelit (se s. 68). De utarbetade också texter till varje ut
ställning. Vilka de sakkunniga var framgår av bilaga



Vänföreningens styrelse diskuterar uppbyggnaden av det nya museet 
Eugenia. Från vänster Desirée Edlund, Ell-Marie Andrén, Bengt 
Pernow, Birgitta Erikson, Bertil Widman, Max Lundberg, lan Wiséhn, 
Ulf Lagerström, Anna Carin Bodén, Äsa Rundquist, Lars Thorén, 
Gunnel Svedberg, Jan Lindsten samt föredragande arkitekter Lars 
Beskow och museichef Göran Lundh.

Samtidigt ägnades mycket tid åt att skaffa sponsorer. 
Skrivelser gick ut till ett stort antal företag med anknytning till 
det medicinska området. Desirée Edlund rapporterade i janu
ari 1995 för Vänföreningens styrelse att hon lyckats sluta av
tal med tio företag och att detta hade inbringat totalt 6,3 mil
joner. Bland sponsorerna återfinns AGA, Apoteksbolaget, Ast
ra, Elekta, Glaxo Wellcome, Pharmacia & Upjohn, Siemens 
Elema m.fl.

Till de stora sponsorerna hörde också Vänföreningen.

De nya lokalerna tas i bruk

Under hetsten 1994 avslutades det pietetsfulla renoverings- 
arbetet och museets och Vänföreningens kanslier kunde flyt
ta till Eugeniahemmets lokaler i slutet av september (se s. 69).



Förberedelserna för flytten av det gamla museet och dess 
föremål accelererade då lokalerna på Äsögatan måste 
utrymmas före årsskiftet. En del gamla möbler och tavlor 
renoverades och porträttarkivet ordnades i ett datasystem. 
Alla dessa aktiviteter samordnades av Maret Pali

Det första stora evenemanget i de nya lokalerna var Vän
föreningens årsmöte den 5 april 1995 i museets hörsal. Det var 
ett samarrangemang med Läkaresällskapets sektion för medi
cinens historia, som inbjudit Vänföreningen att delta i före
läsningar om Eugeniahemmet i anslutning till sektionens års
möte. Utställningarna var ännu inte klara, men mötet gav vik
tiga praktiska erfarenheter av museets föreläsningssal och bi- 
lokaler. Och till invigningen, som pågick i fyra dagar, var all
ting färdigt.

Museet invigs

Det började med pressvisning den 17 maj. Den 18 maj invig
des museet officiellt av kulturlandstingrådet Olivia Wigzell 
och med f. kulturlandstingsrådet Knut Nilsson som talare (se 
s. 69). Ordförande Ulf Lagerström framförde Vänföreningens 
tack till landstinget och främst till de personer som engagerat 
sig i och drivit museifrågan. FHan framhöll att genom att lands
tinget nu tagit ansvar för museiverksamheten och ställt det 
vackra och funktionella Eugenia till förfogande, kan Vänföre
ningen med tillförsikt se fram emot ett museum som väl kun
de hävda sig i Stockholms museivärld. Som tack för sitt stora 
engagemang för museet fick de båda landstingsråden motta 
Vänföreningens förtjänsttecken, Asklepiosmedaljen, i silver 
(se s. 70).

Söndagen den 21 maj var museet öppet för allmänheten 
och dagen därpå var Vänföreningens och de medicinhistoris
ka sällskapens medlemmar inbjudna till öppet hus.



Vänföreningen hade nu uppnått ytterligare ett av de efter
strävade målen - ett modernt museum i ändamålsenliga och 
vackra lokaler i nära anslutning till ett stort undervisnings- 
sjukhus och medicinsk fakultet. Att lokalerna dessutom rym
mer bibliotek, sammanträdesrum, en tekniskt välutrustad hör
sal och grupprum för utbildningsverksamhet ger möjlighet till 
en ökad tillströmning av besökande och en utvecklad musei
verksamhet. Vänföreningens styrelse hade sedan tidigare en 
pågående diskussion om hur verksamheten skulle kunna ut
vecklas. Nu tillsattes en arbetsgrupp för planering av aktivite
ter vid museet.

Den segslitna frågan om huvudmannaskapet

I det stora museiprojektet ingår ett statligt huvudmannaskap. 
I många länder i övriga Europa är museer knutna till medicin
historiska institutioner vid universiteten. Jubileumsåret 1962 
konstateras i årskrönikan att Tyskland under året inrättat fem 
nya professurer i medicinens historia med därtill hörande 
institutioner. "Vore det därför så orimligt, om man i vårt land 
gav arbetet inom ämnesområdet det stöd, som skulle betyda, 
att vi här liksom i flertalet kulturländer åtminstone finge ett av 
statsmakterna erkänt institut på detta kulturhistoriskt bety
dande område?" Förhoppningarna har inte infriats även om 
staten sedan 1963 genom Kl, och 1974 t.o.m. 2000 genom 
FHumanistiskt-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet bidragit 
till forskning och utveckling samt utgivning av årsskriften.

När landstinget i oktober 1990 övertog driften av museet 
placerades det under kulturnämnden med kulturchefen Bodil 
Rosengren som administrativ chef. Den 1 juli 1992 gick 
nämnden samman med utbildningsnämnden, med Jan Stigare 
som förvaltningschef och Desirée Edlund som kulturchef. Mu
seets placering betraktades som en tillfällig lösning i avvaktan



på vidare utredning om museets framtid. Men då den stora 
flyttningen till Eugeniahemmet tog alla krafter i anspråk under 
de närmaste tre åren, så kom frågan om huvudmannaskapet att 
ligga i träda.

När museet väl var installerat i Eugeniabyggnaden tillsattes 
en utredning, som 1996 rekommenderade att museet tillsvida
re skulle vara en resultatenhet inom landstingets kulturförvalt
ning med Ulla Oberg som ny administrativ chef. På sikt för
ordade utredningen en inplacering i Stiftelsen Stockholms 
läns museum, som dock vid förfrågan återigen avböjde.

Uppdelningen mellan driften av museet och ansvaret för 
vården av samlingarna skapade problem och oklarheter. 
Landstinget, som hade det ekonomiska ansvaret, försökte lösa 
det med inkomster från konlerensverksamhet. Paradoxalt nog 
gick det ut över museiverksamheten, som saknade såväl per
sonella som ekonomiska resurser.

Problemen blev ännu mer accentuerade när Göran Lundh 
av personliga skäl valde att avgå som museichef vid halv
årsskiftet 1997. Läkaresällskapets sektion för medicinens 
historia beslöt då att avvakta med tillsättningen av en vårdare 
av samlingarna tills man fått klarhet beträffande museets fram
tida organisation och ledning. Sektionen tog själv tills
vidare på sig ansvaret för samlingarna. Bland personalen fanns 
bara en person med kompetens inom området, Maret Pali, 
som skulle gå i pension 1999. Bland problemen fanns också 
landstingets ansträngda ekonomi, som tvingade landstinget 
att klargöra vad som var deras kärnverksamhet. Dit hörde inte 
museet, fruktade Vänföreningen.

Vänföreningen fann den uppkomna situationen bekymmer
sam och anslog 100 000 kronor till en konsult som skulle göra 
en professionell genomlysning av museet och dess utveck
lingsmöjligheter. En delegation uppvaktade kulturlandstings
rådet Olivia Wigzell, redogjorde förden svåra situationen, på



talade behovet av en professionell museichef och erbjöd 
pengar till en utredning. Följden blev att landstinget i januari 
1998 tillsatte en utredning i egen regi, en arbetsgrupp med 
fyra politiker och en representant för förvaltningen. Maret 
Pali deltog från museet och Ulf Lagerström från Vänförening
en Uppdraget var att belysa olika frågeställningar och idéer 
om museets framtida utveckling. I den rapport som lades fram 
under hösten framgår att gruppen glädjande nog ansåg att ett 
medicinhistoriskt museum bör finnas bland landstingets verk
samheter. Museet behövde dock utvecklas eftersom det nått 
alltför få besökande och dess ekonomi var svag.

I januari 1999 annonserade landstinget efter en museichef 
och den 1 augusti tillträdde museichefen Olof Stroh, som 
omedelbart fick i uppdrag att göra en översyn av museets 
verksamhet. Denna resulterade i ett antal utvecklingsprojekt 
som pågick under hela år 2000. De omfattade basutställning
ar, bibliotek, museibutik, kafé m.m. Under denna period 
stängdes delar av museets utställningar och museets öppethål
lande reducerades. Vänföreningen medverkade i utvecklings
arbetet med sakkunskap och ekonomiskt stöd

Under hösten 2000 påbörjade kulturnämndens presidium 
en diskussion med länsmuseet om ett eventuellt övertagande 
av huvudmannaskapet för det medicinhistoriska museet. Läns
museet gjorde då en utredning, som konstaterade att det var 
fullt möjligt att överta en renodlad museiverksamhet, dock ej 
konferensverksamheten. Samtidigt ser utredningen att de 
båda verksamheterna kompletterar varandra på ett intressant 
sätt och att konferensverksamheten underlättar för museet att 
få sponsorer. Ekonomin i såväl länsmuseet som medicinhisto
riska museet är skör. Ett samgående skulle därför vara förenat 
med förhållandevis höga ekonomiska krav. Utredningens slut
satser och förslag, vilka godkänts av Länsmuseet, presentera
des för kulturnämnden under hösten 2001. Nämnden beslöt



att höja anslaget till museet med högst 25% och att för 2002 
föreslå att landstingsbidraget skulle höjas med 650 000 kronor 
till 4 534 000 kronor. Arbetet med att söka ny huvudman för 
museet pågår fortfarande.



Vänföreningen och vetenskapen

o
Årsskriften

För att följa årsskriftens utveckling får vi återvända till Vän
föreningens första år. I februari 1953 beslöt interimstyrelsen 
att ge ut en årsskrift för att skapa kontakt mellan medlemmar
na och öka intresset för föreningen. P.g.a. föreningens blyg
samma ekonomi fick den till en början formen av en särtrycks- 
samling. I den årsskrift som kostnadsfritt tillställdes medlem
marna 1953, återfanns alltså ett antal medicinhistoriska artik
lar, tidigare under året publicerade i svenska medicinska tid
skrifter. Artiklarna inköptes eller skänktes av författarna.

Kostnaderna för att producera årsskriften togs av medlems
avgifter och annonsintäkter. Redaktör var Wolfram Kock med 
stöd av några styrelseledamöter, bl.a. Birger Strandell, som 
ingick i redaktionskommittén.

Årsskriften mottogs med stor uppskattning och redan 1954 
togs bidrag emot från en finsk medicinhistoriker.

För att årsskriften skulle bli internationellt användbar gjor
des fr.o.tn. 1956 korta sammanfattningar av artiklarna på eng
elska.

Ar 1957 inleddes ett samarbete med Danmark och upp
lagan ökades från 500 till 1 100 då Dansk Medicinsk Historisk 
Selskab abonnerat på 550 exemplar. Det danska sällskapets 
sekreterare, Egill Snorrason, förhörde sig också om möjlig



heten att göra årsskriften skandinavisk. Två danska artiklar 
publicerades och nytt för året var också att två originalartiklar 
fanns med i årsskriften.

Förhandlingar hade inletts med övriga nordiska länder om 
ett eventuellt samgående i årsskriften. Finland visade ett stort 
intresse. Då önskemål framförts om en ny titel, övergick Före- 
nincjen Medicinbistoriska Museets Vänners årsskrift därför 1958 i 
Medicinbistorisk årsbok.

Det nordiska samarbetet utvecklades. 1960 infördes en 
årskrönika över verksamheten i det danska sällskapet och 
1961 från de norska och finska föreningarna. Fr.o.m. 1962 fick 
även Island ett utrymme i årsskriften och antalet artiklar från 
övriga nordiska länder blev för varje år allt fler. 1965 ökades 
årsbokens upplaga till 1 900 exemplar varav 600 gick till 
Danmark, 140 till Norge, 50 till Finland och 50 till Island.

Ar 1964 fick Aiedicinbistorisk årsbok ett nytt omslag med El la - 
korset som symbol Detta var ett initiativ från Danmark och 
bekostades av A/S Ferrosan. Flla-kors, eller älvkors, är en amu
lett som förr användes i skyddande syfte. Den bars främst i
sydligaste Sverige.

°Ar 1966 avgick Egill Snorrason från sina uppdrag i Dansk 
Medicinsk-historisk Selskab. Styrelsen för sällskapet förklara
de då att man önskade fortsätta med årsboken men ville redu
cera kostnaderna. Under följande år hade Vänföreningens sty
relse ingående diskussioner om möjligheterna att sänka kost
naderna genom att minska årsbokens format och antalet sidor.

Under 60-talet var det nordiska inslaget som störst om man 
ser till antal uppsatser i årsskriften. 1968 skedde därför ett 
namnbyte till Nordisk Medicinbistorisk årsbok. 1 denna medver
kade då samtliga nordiska föreningar utom det sydsvenska 
medicinhistoriska sällskapet, som hade bildats 1964. Säll
skapet hade tackat nej till medverkan och gav ut en egen 
årsbok.



Ironiskt nog hade kulmen i det nordiska samarbetet kring 
årsboken redan nåtts när namnbytet skedde. Etter 1968 mins
kar antalet införda nordiska artiklar. I mars 1971 meddelade 
den danska föreningen att den senast den 1 januari 1973 öns
kade utträda ur det nordiska årsbokssamarbetet och ge ut en 
egen årsbok. Och 1974 anmälde Norsk Medisinsk-Historisk 
Förening att man inte hade råd att kollektivt abonnera på års
boken. Den norska föreningen erbjöds då kostnadsfritt plats 
för en kortare krönika i årsboken. Samma erbjudande gick till 
Danmark, som svarade med att på samma sätt erbjuda plats för 
en svensk krönika i den danska årsboken. Genom dessa nor
diska krönikor och enstaka införda artiklar kunde epitetet nor
disk i årsskriftens namn förklaras.

Mellan åren 1967 och 1997 utgavs 15 supplement till års
boken. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift, SMT, har sedan 1997 
givit ut fyra supplement.

Finansieringen av årsskriften var ett problem. Vänföre
ningens medlemsavgifter och annonsintäkter hlev snart otill
räckliga. Ansträngningar gjordes för att få bidrag från stiftel
ser och på så sätt lyckades Vänföreningen under några år få 
mellan 2 000 och 3 000 kronor från t.ex. Kungl. Patriotiska 
Sällskapet och Magnus Bergwalls stiftelse. Först 1968 fick års
boken hjälp med utgivandet genom Stille-Werners anslag om 
3 000 kronor per år. År 1974 kom det första bidraget om 2 000 
kronor från Statens Humanistiska Forskningsråd.

Bidragen från forskningsrådet växte och uppgick år 2000 
till 40 000 kronor. Dessa blev en nödvändighet för utgivandet, 
men de blev även anledningen till samgåendet med den syd
svenska årsskriften, som också fick bidrag från forsknings
rådet. Är 1993 gav rådet professor Roger Qvarsell i uppdrag 
att granska flera årgångar av årsboken och årsskriften. Han 
kom bl.a. fram till att de borde kunna slås samman till en ge
mensam medicinhistorisk årsbok. De båda redaktionerna fick



beskedet att, om fortsatta anslag från rådet skulle komma i 
fråga, förväntade sig rådet en konkret plan om samgående.

I februari 1996 möttes representanter för de båda publika
tionerna samt representanter för olika medicinhistoriska före
ningar för att diskutera frågan. Alla tillfrågade sällskap och 
föreningar ställde sig bakom förslaget om en gemensam 
svensk medicinhistorisk tidskrift, som om samtliga föreningar 
anslöts kunde få en upplaga på ca 2 500 exemplar. För det förs
ta numret av tidskriften, som gavs ut 1997, ansvarade den ti
digare redaktionen för Nordisk Medicinhistorisk årsbok i samråd 
med den sydsvenska redaktionen. I boken konstateras att så
väl Danmark, som Norge och Finland har egna årsböcker var
för det inte fanns någon anledning att lämna plats för notiser 
från de nordiska länderna. Däremot hade intresset för medici
nens historia efter hand vuxit i Sverige, vilket bl.a. kunde ut
läsas i ökat antal medicinhistoriska föreningar. Det var därför 
rimligt att de fick utrymme för sina krönikor i tidskriften. Ar 
1998 var det den sydsvenska redaktionen som gav ut tidskrif
ten.

För den fortsatta utgivningen har Föreningen för utgivande av 
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift bildats av 17 svenska medicin
historiska föreningar. Föreningens styrelse tillsätter redaktör 
och redaktionskommitté. Det första numret av tidskriften gavs 
ut 1997 och hade professor Göran Lundh och docent Johan 
Killander som redaktörer, och det andra, 1998, docent Tomas 
Gejrot. 1999 t.o.m. 2001 var professor Carl-Magnus Stolt re
daktör. Han efterträddes 2002 av professor Nils Sjöstrand

Redaktörerna och redaktionskommittéerna har under års
bokens nästan 50-åriga tillvaro lagt ner ett ovärderligt arbete 
för medicinens historia.

Trots samgåendet av de båda årsskrifterna upphörde bidra
get från forskningsrådet. Det sista gavs år 2000.



Det vetenskapliga rådet

I det förslag till överenskommelse som utarbetades inför det 
planerade överförandet av museet till Stiftelsen Stockholms 
läns museum 1990, hade Vänföreningen föreslagit att ett 
vetenskapligt råd skulle inrättas för att främja medicinhistorisk 
forskning. 1 rådet skulle ingå representanter för Svenska 
Läkaresällskapet, Svenska Tandläkare-Sällskapet, Karolinska 
Institutet och Vänföreningen, och rådet skulle förfoga över de 
årliga bidragen från de båda sällskapen och Kl.

Ett råd tillsattes och fick följande sammansättning: docent 
Johan Killander, Svenska Läkaresällskapet, professor Max 
Lundberg, Svenska Tandläkare-Sällskapet, professor Bengt 
Pernow, Karolinska Institutet, professor Lars Thorén, Vän
föreningen, senare professor Göran Lundh följd av professor 
Jan Palmblad. Alla dessa var eller blev ledamöter av Vän
föreningens styrelse. Rådet fick också i uppdrag att fungera 
som redaktionskomitté för årsboken.

För att främja medicinhistorisk forskning planerade rådet 
att utdela fyra stipendier inom områdena medicin, odontolo
gi, farmaci och omvårdnad. Då tillgången på forskare var be
gränsad nöjde sig rådet med att utlysa och utdela två stipen
dier per år om 20 000 kronor vardera, med början 1992. An
sökningar har tagits emot från hela landet men förslag har 
framförts om att begränsa stipendierna till sökande från stock
holmsregionen.

Stipendieformen och målgrupper har varit föremål för 
granskning och diskussion under de elva år som stipendierna 
har utdelats. Under senare år har antalet kvalificerade sökan
de ökat och tre stipendier per år har delats ut. Stipendieutdel- 
ningen sker i samband med läkarstämman. Samtliga stipendi
ater finns redovisade i bilaga.



Föreläsningar och utställningar

Under de fyra första decennierna ingick föreläsningarna i mu- 
seiföreståndarens undervisningsuppdrag som docent vid Kl 
och riktades till medicine kandidater. I samband med visning 
av museet för grupper förekom också föreläsningar. Sektionen 
började 1971 att delta i den Medicinska Riksstämman med 
lyckat resultat, varför det medicinhistoriska programmet sena
re upptog en session. Föreläsningar för Vänföreningens med
lemmar hölls i samband med årsmötena.

Under 90-talet har sektionerna inom det medicinhistoriska 
området vid upprepade tillfällen inbjudit Vänföreningens 
medlemmar till föreläsningar, symposier och andra aktiviteter.

Föreläsningsserier avsedda för Vänföreningens medlemmar 
och allmänheten arrangerades först under senare år. Där kan 
nämnas att våren 1989 hölls fyra söndagsföredrag för allmän
heten på museet. Ar 1993 anordnades en kvällsföreläsning per 
månad och under hösten två per månad, då intresset visade sig 
vara mycket stort. Under 1994 var museet stängt p.g.a. förbe
redelser för flytt, men när museiverksamheten kommit igång i 
Eugeniabyggnaden med dess väl utrustade aula, genomförde 
Vänföreningen flera serier av föreläsningar.

År 1998 gavs totalt 14 medicinhistoriska föredrag för att 
sprida kunskap om museets samlingar. Aret därpå planerade 
och genomförde Vänföreningen genom styrelseledamöterna 
Johan Killander och Bengt Pernow två serier föredrag på te
mat När medicinen tog tekniken i sin tjänst, åtta under våren och 
fem under hösten I samarbete med den riksomfattande kam
panjen Hjärnåret ano'dnade Vänföreningen samma höst ett 
symposium om huvucvärk. Föreläsningsaktiviteten har således 
varit hög under 90-talet (se bilaga), kvaliteten på föreläsning
arna har också varit hög men tyvärr har åhörarantalet ofta va
rit lågt, varför Vänföreningen har beslutat att avvakta med 
fortsatta föreläsninga'.



I de trånga museilokalerna på Äsögatan fanns inte mycket 
utrymme för tillfälliga utställningar. Däremot medverkade 
museet till andra museers eller institutioners utställningar ge
nom att låna ut föremål. När Kungliga Medicinalstyrelsen 
firade sitt 300-årsjubileum år 1963 anordnades exempelvis en 
utställning på Nordiska museet, till vilken det medicinhisto
riska museet hade lånat ut ett stort antal föremål och medver
kat vid utformningen. 1 sammanhanget kan nämnas att Wol
fram Kock dessutom var engagerad som huvudredaktör för det 
verk om medicinalväsendet som gavs ut i samband med jubi- 
leumsfirandet, och som högtidstalare vid jubileumsfestlig
heterna i Stockholms konserthus.

Enligt önskemål från föreståndaren bekostade Stille- 
Werner inköp av rullande montrar för utställningsändamål Ar 
1958 ordnades tack vare dessa en tillfällig utställning av sjuk- 
sköterskebroscher och en liten "exposition" med anledning av 
Svenska Läkaresällskapets 150-årsjubileum. 1984 berättar krö
nikan att museet anordnade sin första miniutställning med an
ledning av Sophiahemmets IOO-årsjubileum. Den var sam
manställd av styrelseledamoten Maria Möller, med material 
huvudsakligen från Sophiahemmet, och blev mycket uppskat
tad. En andra miniutställning ordnades med anledning av 
Svenska Barnmorskeförbundets 1 OO-årsjubileum två år senare, 
även den arrangerad av en styrelseledamot, leg. barnmorskan 
Birgit Olsson.

Aren 1989-1991 var en intensiv utställningsperiod med sju 
tillfälliga utställningar, som dock bröts av museets flyttning. 
Fr o m. 1997 återkom utställningarna.

1 bilaga redovisas föredrag och utställningar där Vänföre
ningen varit arrangör eller medansvarig.



En fältskärsinteriör,
I 600-talsmålning av 
David Tenier d.y. 
Gåva ur med. dr Erik 
Wallers samlingar.

Docent Kurt Kaijsers 
broschsamling.



Tandläkare
utställning i 
museet på 
Asögatan, 
behandlings- 
rum från sent 
1800-tal.



Apotekare Roland Ericsson på apoteket i hantverkskvarteret på 
Skansen i Stockholm visar pillerberedning enligt en metod som 
använts på apotek ända fram till 1960-talet.

Som tack för sina insatser tar Marga Hedberg emot en tavla av 
Ulf Lagerström vid flytten från Äsögatan 1994.



Göran Lundh vid 
invigningen av 
Eugeniamuseet 
våren 1995.

Arbetet med 
vårdrummet 
pågår. Maj-Britt 
Areman och i 
bakgrunden 
Gunni Kullberg 
och Ell-Marie 
Andrén.



Det medicinhistoriska 
museet Eugenia.

Kulturlandstingsrådet 
Olivia Wigzell klipper 
bandet vid invigningen 
av Eugenia.



Ulf Lagerström överlämnar Asklepiosmedaljen till f. kulturlandstings
rådet Knut Nilsson.

Organisationskommittén för den nordiska kongressen 1997 samman
träder. På bilden Johan Killander, ämnesansvarig, Ulf Lagerström, 
president och Bertil Widman, generalsekreterare.



Styrelsen år 2002. Från vänster Anne Wompa, Birgitta Bygren, 
sekreterare, Johan Killander, Bertil Widman, avgående vice ordförande, 
Ulf Lagerström, ordförande, Ell-Marie Andrén, adjungerad, Nils 
Sjöstrand, redaktör för Svensk medicinhistorisk tidskrift, Fredrik von 
Feilitzen, Roland Ericson, Asa Rundquist. Frånvarande var Jan Lind
sten, Max Lundberg, Jan Palmblad, lan Wiséhn.

Bland deltagarna vid höstut
flykten 1996 till Tullgarns 
slott syns i förgrunden Inga 
Hassellöf och Gerda Edner.

Ell-Marie Andrén, ansvarig för 
vänföreningens kansli.



Carl Fredrik Hills 
teckningar

Ur en samling som tillhört psykiatriska kliniken 
vid Karolinska Sjukhuset

Medicinhistoriska museet
9 OKTOBER - 6 DECEMBER 1998



Två nordiska kongresser i Stockholm

Det första nordiska mötet i medicinens historia ägde rum 
1967 i Göteborg efter inbjudan av Göteborgs medicinhisto
riska förening. Där sågs representanter från samtliga nordiska 
föreningar. Sedan följde nordiska möten vartannat år i Oslo, 
Lund, Köpenhamn och Helsingfors.

Vid mötet i Helsingfors 1975 föreslogs från den finska för
eningen att en nordisk förening skulle bildas. En arbetsgrupp 
tillsattes för att förbereda instiftandet och 1976 bildades Nor
disk medicinhistorisk förening, en sammanslutning av danska, 
finska, isländska, norska och svenska föreningar för medici
nens och närbesläktade vetenskapers historia. Denna "före
ningarnas förening" har som ändamål att vara ett kontakt- och 
samarbetsorgan, att stimulera och understödja forskning, un
dervisning och museal verksamhet inom medicinens historia.

Presidiets uppgift är att planlägga kommande kongress och 
biträda värdföreningen vid planeringen av kongressen, ansva
ra för publiceringen av kongresshandlingarna, förvalta före
ningens ekonomiska tillgångar och i övrigt handlägga före
ningens angelägenheter mellan de ordinarie mötena. Det slut
liga ansvaret för kongressens utformning och ekonomi ska 
bäras av värdföreningen genom en speciell organisationskom
mitté.

Två nordiska kongresser har hittills varit förlagda till Stock
holm, 1978 och 1997. Den första av dessa genomfördes av 
Vänföreningen i samarbete med Läkaresällskapets medicin
historiska sektion och Nordisk medicinhistorisk förening. 120 
personer från från samtliga nordiska länder deltog. De veten
skapliga förhandlingarna var förlagda till Kl och huvudpunk
terna på programmet var Svensk sjukvårdshistoria, Farsoter i Nor
den under \ 700-talet, Medicinbistorikerns källmaterial och Fria före
drag.



Utställningar hade arrangerats, på Läkaresällskapet Berömda 
svenska böcker inom medicin och farmaci och Svenska medicinska me
daljer, på Medicinhistoriska museet Medicinskedar, medicinkoppar, 
och diflaskor, samt på Kl Ur den svenska sjuksköterskans historia och 
Mineralvatten på svenska apotek.

Ansvariga var docent Wolfram Kock, president, tandläkare 
Otto C. Francke och hovapotekare Gunnar Krook, vicepresi
denter, docent Lennart Diener och byrådirektör Maria Möller, 
generalsekreterare, amanuens Maret Pali, bitr. generalsekrete
rare och direktör Kurt Andersson, skattmästare. Kongressens 
program och handlingar har tryckts som supplement till års
boken 1978.

0

Ar 1997 var det så dags igen att förlägga kongressen till 
Stockholm, den XVI Nordiska Kongressen. Värdföreningar 
var Vänföreningen, Svenska Tandläkare-Sällskapet, Svenska 
Läkaresällskapet och Farmacihistoriska Sällskapet i samarbete 
med Nordisk medicinhistorisk förening.

Organisationskommittén bestod av Ulf Lagerström, presi
dent, Bertil Widman, generalsekreterare, Ell-Marie Andrén,
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Maret Pall, Asa Rundquist, Roland Ericsson, Max Lundberg, 
Göran Lundh och Bengt Pernow (se s. 70).

Kongressen var välbesökt med 230 deltagare. Det veten
skapliga programmet inleddes med ett symposium om Medi
cinhistoria i Norden. Därefter följde tre parallella sessioner: 
Medicinhistoria som akademiskt ämne, Nobelpriset i fysiologi eller me
dicin och Odontologins historia. Följande dag rapporterades om 
Vård och omsorg, Medicinhistoriska bibliotek, Farsoter i Norden och 
hölls fria föredrag.

1 anslutning till kongressen visades också utställningen S ta 
Apollonia, martyr och skyddshelgon, bilder ur tandläkare John 
Wesslers konstsamling med odontologisk anknytning, done
rade till Tandläkarinstitutet 1923. Konstsamlingen ägs och 
förvaltas idag av odontologiska institutionen vid KL



Kongressen finns dokumenterad i supplement till Svensk 
Medicinhistorisk Tidskrift 1997.

Medicinens historia som egen disciplin

Som en röd tråd under de första 50 åren löper, genom kröni
kor och protokoll, förhoppningen om en medicinhistorisk 
institution och professur vid Kl. Vid Vänföreningens tillkomst 
förekom ingen undervisning i ämnet för medicinare, även om 
enstaka intresserade facklärare gav de studerande historiska 
aspekter på sin egen disciplin. Det första glädjande steget var 
därför när undervisning i medicinens historia hösten 1955 
återinfördes, om än i frivillig form. I Stockholm hade Wolfram 
Kock 1953 förordnats till docent i medicinhistorisk forskning 
vid Kl och han fick nu ansvaret för utbildningen. Den första 
kursen kom till stånd hösten 1958 och blev så positivt motta
gen att en ny kurs begärdes för våren 1959. Men medel hade 
bara beviljats för en kurs per läsår, varför den andra kursen 
hölls hösten 1958. Museets bildsamling kom väl till pass i an
slutning till föreläsningarna.

Ar 1961 efterlyser Wolfram Kock fler unga som ville ge sig 
tid för medicinhistoriska forskningsuppgifter. Samtidigt kons
taterar han en tendens till ökat samarbete mellan fakulteterna, 
genom förfrågningar och handledning åt humanister, veten
skapligt verksamma inom medicinen närstående kulturhisto
riska områden.

Är 1963 hade diskussioner med överdirektören för Karo
linska sjukhuset visat att intresse fanns för en institution med 
"skådesamling" inom sjukhuset. En sådan skulle enligt kröni
kan kunna bli av betydande intresse ur såväl vetenskaplig som 
allmän studiesynpunkt. Ett museum fanns också med i 1964 
års generalplan för KS.

Är 1979 gjorde Svenska Läkaresällskapet en framställning



till rektor för Kl om att Kl skulle bilda en institution för me
dicinens historia och påpekar att sådana institutioner finns vid 
de flesta internationella framstående universitet, även i de 
skandinaviska länderna. Wolfram Kock berättar om detta i 
krönikan 1981 och eftersom en stiftelse som huvudman för 
museet var aktuell just då fortsätter han:

Det måste anses naturligt att också i den svenska huvudstaden 
- sist av de nordiska - tillkommer (i detta fall genom del
tagande i en stiftelse) en till medicinska fakulteten anknuten 
"institution och museum".

Som en erkänsla för sina insatser för museet och vetenskapen 
fick Wolfram Kock 1982 professors namn.

I samband med flyttningen av museet till Eugeniabyggna- 
den fanns tankar om att större delen av Kls och Läkaresällska
pets boksamlingar skulle sammanföras till ett forsknings
bibliotek i en angränsande byggnad. Dessa planer realiserades 
i Hagströmerbibioteket, som uppfördes på Kls område och 
som under ledning av med. dr h.c. Ove Hagelin blivit ett av 
de främsta raritetsbiblioteken inom det medicinska området i 
världen. Samarbete har etablerats mellan detta bibliotek och 
museets bibliotek.

Aven under 90-talet gjorde Vänföreningen påstötningar till 
Kl i ärendet och den Nordiska kongressen i Stockholm 1997 
gav stort utrymme åt medicinhistoria som akademiskt ämne. 
Jan Lindsten förklarade där att Kl planerade att se över sin lä
karutbildning av tre skäl: De pågående förändringarna inom 
hälso- och sjukvården, kunskapsutvecklingen inom biomedici
nen och behovet av kostnadseffektivitet. Utvecklingen har 
medfört att en allt större del av såväl diagnostik som behand
ling kan ske i öppen vård och en allt större andel av läkarna 
kommer att ha sin verksamhet förlagd utanför sjukhusen. Des



sa läkare kommer att ha större behov av samhällsmedicinsk 
och beteendevetenskaplig kunskap än sjukhusläkarna, varför 
utbildningen på dessa områden måste ses över och förstärkas. 
Utbildningen inom hela den humanistiska delen av medici
nen, inklusive medicinens historia, etiken, vetenskapsteorin 
m.m. måste sannolikt omvärderas.

Utvecklingen har alltså gått i en för medicinens historia
gynnsam riktning och 1998 inrättades en institution i huma
nistisk medicin inklusive medicinens historia med en adjunge
rad professur vid Kl. Ar 1999 tillträdde Carl-Magnus Stolt 
som professor, förordnad på tre år. För Vänföreningen har det
ta väckt förhoppningar om en utveckling av forskningen inom 
medicinens historia.



Vänföreningen och medlemmarna

Styrelse med hög kompetens

Den första styrelsen i föreningen representerade olika och för 
det blivande museet värdefulla kompetenser. Ordföranden, 
Karl Wistrand, var jurist, riksdagsman och ordförande i direk
tionen för Karolinska sjukhuset, som vid den tiden var i stat
lig ägo. Hans inblick i det offentliga livet och stora kontakt
yta måste ha varit en stor tillgång för den nybildade förening
en. Nils Westerdahl upplät inte bara lokaler för det blivande 
museet, utan var också ägare av ett välrenommerat företag i 
den medicintekniska branschen, Stille-Werner AB. Eftersom 
han företrädde näringslivet var det naturligt att han skötte för
eningens ekonomi.

Gösta Berg var styresman för Nordiska museet och Skansen. 
Han var en av den tidens stora kulturpersoner och kunde till
föra museala och kulturhistoriska aspekter på det blivande mu-
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seet. Liknande bakgrund hade Ake Meyerson. Han hade tjänst
gjort vid Livrustkammaren och på Nationalmuseum innan han 
blev förlagsredaktör på Tidens förlag. Ytterligare en stor kultur
person var Sten Lindroth, suppleant i den första styrelsen, som 
sedermera blev professor i idé- och lärdomshistoria vid Upp
sala universitet och ledamot av Svenska Akademien.

Den medicinska professionen företräddes av flera av den ti
dens mest framträdande personer. Einar Key, professor vid Kl



och banbrytande kirurg och sjukhusadministratör, ingick 
redan i den kommitté som Läkaresällskapet tillsatte för att 
verka för tillkomsten av ett museum. Av hälsoskäl avgick han 
efter endast två år i styrelsen. Robin Fåhraeus var professor i 
patologisk anatomi och prorektor vid Uppsala universitet, 
Gunnar Nyström professor i kirurgi och chef för Uppsala Aka
demiska sjukhus, Philip Sandblom professor i kirurgi och 
rector magnificus vid Lunds universitet, Jan Paul Strömbeck 
professor i kirurgi vid Kl och överläkare på Serafimerlasaret- 
tet, Nanna Svartz professor i medicin vid Kl och klinikchef 
vid Karolinska sjukhuset, Olof Sjöqvist docent i neurokirurgi 
vid Kl och överläkare vid Södersjukhuset och Birger Strandell 
docent i medicin, överläkare och styresman för S:t Görans 
sjukhus. Suppleanten Carl Sandström var överläkare på rönt
genavdelningen vid S:t Eriks sjukhus och styresman där.

Wolfram Kock disputerade samma år som Vänföreningen 
bildades på en avhandling om Serafimerlasarettet.

Sjuksköterskorna och omvårdnaden representerades av 
Elisabet Dillner, rektor vid Upsala Sjuksköterskehems Sjuk- 
sköterskeskola och Ingeborg Kastman, förrådsföreståndare 
vid Sahlgrenska sjukhuset, båda senare hedrade med medicine 
doktorsgrad.

Som suppleant fanns Karin Elfverson, rektor för Svensk 
Sjuksköterskeförenings institut för högre utbildning av sjuk
sköterskor och med ett flertal tunga fackliga uppdrag.

Farmacin företräddes av Lauritz Gentz innehavare av apo
teket Fenix i Stockholm och under åren 1920-1946 med upp
drag från Apotekarsocieteten att fullborda verket Läkemedels- 
namn, ordförklaring och historik, påbörjat av apotekare John Lind
gren. Gunnar Krook, suppleant i styrelsen, var apoteksinne- 
havare av Leoparden och senare Lejonet i Stockholm, hov
apotekare och deltidsanställd vid medicinalstyrelsen för att 
arbeta med narkotikafrågor.



Det var således en mycket meriterad samling personer med 
djupa kunskaper inom det blivande museets olika områden. 
Som framgått sammanträdde styrelsen de första åren endast 
en gång om året, men det får antas att styrelseledamöterna 
engagerade sig på olika sätt dessemellan - inte minst med sina 
goda kontakter.

Flera av ledamöterna kom att kvarstå i föreningens styrelse 
under ett stort antal år. Förutom Wolfram Kock med sina 37 
år var Gösta Berg ledamot i 39 år, Gunnar Krook i 30 år och 
Philip Sandblom i 32 år. I detta sammanhang kan inflikas att 
Philip Sandblom, som då visserligen sedan länge avgått ur sty
relsen, deltog i föreningens årsmöte 2000, höll ett bejublat an
förande och delade ut sin bok Creativity and Disease till de när
varande.

Många personer har under årens lopp passerat som leda
möter i föreningens styrelse. Traditionen med företrädare för 
olika kompetensområden har dock alltid varit vägledande vid 
val av nya ledamöter. Den medicinska professionen, företrädd 
av läkare och sjuksköterskor, har under hela tiden haft flest 
representanter. Flera av ledamöterna har också varit rektorer 
för Kl, vilket har underlättat närmandet till den medicinska fa
kulteten. Kulturen har representerats av flera museichefer vid 
större museer i Stockholm och, under senare år, även kultur
cheferna vid Stockholms läns landsting. Aven jurister och per
soner med allmänt kulturhistoriskt intresse har haft sina givna 
platser.

Naturligtvis har styrelsens uppgifter och arbete förändrats 
beroende på den omdaning som skett i samhället under de 
femtio åren och som i hög grad har påverkat såväl museet som 
Vänföreningen. Den höga kompetensen inom olika äm
nesområden har emellertid bibehållits, vilket har gjort det 
möjligt att inte bara bygga upp ett museum utan också att dri
va museiverksamheten.



Nu, femtio år senare, är ordföranden i styrelsen, Ulf Lager
ström, liksom föreningens förste ordförande, jurist. Den medi
cinska professionen företräds av docent Johan Killander, un
der en tid ansvarig vårdare av Läkaresällskapets samlingar, 
medicinalrådet Bertil Widman, professor Jan Lindsten, före
trädare för Kl, och professor Jan Palmblad, medicinska klini
ken vid Huddinge Universitetssjukhus AB. Professor Max 
Lundberg är föreståndare för de odontologihistoriska sam
lingarna och apotekare Roland Ericsson för de farmacihisto
riska.

Tre kvinnor finns nu i Vänföreningens styrelse. Leg. sjuk
sköterskan, fil. kand. Birgitta Bygren för sjuksköterskornas tra
ditioner vidare som föreningens sekreterare. Förvaltnings-
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chefen Asa Rundquist vid landstingets patientnämnd är skatt
mästare och forskningssekreterare Anne Wompa, Radium
hemmet, invald som ledamot 2001. Från museivärlden kom
mer lan Wiséhn, chef för Kungl Myntkabinettet. Direktör 
Carl-Göran Myrin, Siemens Elema AB, har fört arvet vidare 
från närstående verksamhet i näringslivet. Nya ledamöter 
from. årsmötet 2002 är överläkare Fredrik von Feilitzen, 
Rosenlunds sjukhus, och professorn i fysiologi Nils Sjöstrand. 
Styrelsens ledamöter och suppleanter under de 50 åren åter
finns i bilaga (se s. 71).

Asklepiosemblemet och medaljen

Ar 1966 fick museet ett eget emblem som föreställer Asklepios, 
läkekonstens gud. Emblemet har utförts av skulptören Carl 
Hultström på uppdrag och bekostnad av Vänföreningens då
varande skattmästare Nils Westerdahl. Ett par bronsplattor 
med detta emblem sitter uppe i museets port (se omslag) och 
emblemet används också på museets brevpapper. Emblemet är 
inregistrerat som firmamärke



Våren 1967 överlämnas den första Asklepiosmedaljen till Nils Westtr- 
dahl av ordförande Birger Strandell och sekreteraren Wolfram Kock

Lagom till Vänföreningens 15-årsjubileum togs också före
ningens förtjänsttecken fram. Den fick namnet Asklepics- 
medaljen och var avsedd att i guld eller silver, på styrelsens 
förslag, tilldelas den som "inlagt särskilda förtjänster om fve- 
dicinhistoriska museet." Emblemet pryder också de jetonj.er 
som Vänföreningen använder som tackgåva vid mer tillfälliga 
insatser för museet och föreningen.

Den förste som belönades med Asklepiosmedaljen i gild 
var givaren, föreningens skattmästare och gynnare Nls 
Westerdahl. Förteckning över samtliga mottagare av medaljm 
finns som bilaga.



Sociala aktiviteter

Under de första 40 åren avslutas årskrönikorna varje år med en 
uppmaning till medlemmarna att öka sina ansträngningar för 
att värva nya medlemmar. Samtidigt konstateras att Vänföre
ningen är den största medicinhistoriska föreningen i Norden. 
Föreningen hade som mest 635 medlemmar åren 1987 och 
1988. Sedan dess har antalet medicinhistoriska föreningar 
ökat och årspublikationen blivit gemensam för alla, vilket kan 
förklara en del av nedgången i Vänförenings medlemsantal, 
som nu är ca 450.

Wolfram Kocks avsikt var att göra årsmöten, höstutflykter 
och årsskrifterna så attraktiva och angenäma att de lockade 
nya medlemmar till föreningen och knöt dessa närmare till 
varandra. Denna sociala funktion har utan tvivel varit av stor
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betydelse. Årsmöten på våren och utflykter under hösten har 
givit tillfälle till angenäm samvaro, kulturella upplevelser och 
goda måltider - inte bara för medlemmarna själva utan också 
för medföljande vänner. Och genom att Wolfram Kock per
sonligen kände många såväl kulturpersonligheter som ägare 
till gods och herresäten, har dörrar som annars inte står öpp
na för allmänheten öppnats.

Årsmöten

Under hela 50-talet och fram till mitten av 60-talet följde års
mötena samma mönster. De inleddes med visning av någon 
kulturinstitution, oftast ett museum. Efter årsmötesförhand- 
lingar följde ett föredrag med medicinhistorisk anknytning, 
därefter en supé och efter denna vanligen någon musikunder
hållning.

jubileumsårsmötet 1962 var speciellt högtidligt och festligt 
men ändå ganska typiskt. Föreningens sekreterare beskriver 
det vältaligt och poetiskt i årskrönikan:



Vänföreningens I O-årsjubileum 1962. Wolfram Kock och Karl 
Wistrand ringer in årsmötet.

Liksom tidigare hade vi inbjudit medlemmarna i Svenska 
Läkaresällskapets medicinsk historiska sektion med damer 
och även medlemmarna i Dansk Medicinsk-Historisk Selskah 
och Norsk Medisinsk-Historisk Förening. Med Fdans Maj:t 
Konungens nådiga medgivande kunde årsmötesdeltagarna — 
icke mindre än 170 personer — samlas i Bernadotteska biblio
teket för en visning, som elegant och humoristiskt inleddes 
med ett kåseri av konungens handsekreterare och biblioteka
rie fil doktor Carl Fredrik Palmstierna, sedan ordföranden 
och sekreteraren ringt in årsmötet med en silverklocka, skänkt 
av vår danska systerförening Det vackra rummet med dess



förtjusande bokhand gav vårt årsmöte en festlig inled- 
ningsvinjett. Då deltagarantalet till den följande delen av års
mötet och supén gjort den annonserade lokalen i Sjöfartens 
hus vid Skeppsbron alltför liten, hade årsmötet i hast måst 
flyttas till Grand Hotels franska matsal resp festvåning. I 
franska matsalen ägde själva årsmötesförhandlingarna rum.

Arsmötesprogrammet var stort och manade till korthet 
Sekreteraren hade därför valt att i ett kåseri med titeln Tio mi
nuter om tio är ge en snabbskiss av föreningens utveckling

I ett levande och lysande, lyriskt och lärt föredrag förde oss 
därefter fil. dr. Gustaf Näsström till vår svenska upplysnings
tid Bland lärt folk under 1700-talet. Den unge läkaren och förfat
taren till boken Bambulyktan, Christman Ehrström, som vistats 
som stipendiat två år i Japan, kåserade därefter till sina vack
raste färgbilder från Japan - ett feeri av betagande färger och 
stämningsbilder.

Först sent kunde man samlas till supé i hotellets festvåning, 
varvid sekreteraren i bunden form hyllade föreningens av
gående ordförande.

Ar 1967 var det dags för I 5-årsjubileum och årsmötet förlädes 
då till Waldemarsudde. Därmed inleddes en serie årsmöten 
med besök på olika museer och med bussning ut till Walde
marsudde där Stille-Werner bjöd på förfriskningar i Galleriet 
före årsmötesförhandlingarna. Därefter följde föredrag, supé 
och musikunderhållning. Är 1974 framfördes pianomusik av 
pianisten, professor Greta Eriksson, vilket uppskattades myck
et. Under en lång rad av år fick årsmötesdeltagare njuta av 
hennes utsökta konserter och som ett uttryck för föreningens 
stora tacksamhet tilldelades Greta Eriksson år 1998 Asklepios- 
medaljen i silver

Den långa raden av årsmöten på Waldemarsudde bröts



1991 då mötet förlädes till Svenska Läkaresällskapets lokaler. 
Men uppläggningen av programmet följde det gamla mönst
ret. Medlemmarna fick under kommande år även stifta be
kantskap med Landstingsförbundets nya hus och Ersta medi
cinhistoriska museum och konferens & gästhem, innan före
ningen år 1995 kunde använda sig av hörsalen i Eugeniabygg- 
naden för årsmöte, föredrag och musikunderhållning. Ar 1996 
infördes att en av årets stipendiater skulle berätta om sitt 
forskningsarbete. Supén serveras numera i museets kafeteria.

Höstutflykter

Den andra stora begivenheten för Vänföreningens medlem
mar är höstutflykten. Under årens lopp har ett fyrtiotal olika 
slott och herresäten i Mälardalen besökts, ofta under ledning 
av slottets ägare och ofta i kombination med besök vid ytter
ligare någon kulturhistoriskt intressant plats. Enstaka år har 
man valt att besöka museer såsom Gustavianum och det me
dicinhistoriska museet i Uppsala, Linnés museum och hem i 
Hammarby, Dr Westerlunds museum i Enköping m.fl. 
Wolfram Kock beskriver några av utflykterna så här:

Höstutflykten gick detta år den 7 oktober till Skånelaholms 
slott, dit ägarinnan fm Ing-Marie Rettig inbjudit oss. Efter vis
ning av slottets samlingar inbjöd fru Rettig till eftermiddagste, 
varvid sekreteraren kåserade om Medicinbistoriker i Polen med 
anledning av den nyligen avslutade XVIIEe internationella 
kongressen för medicinens historia. Kåseriet publiceras i års
boken. Fru Marianne Kock visade en kort film från kongres
sen. Icke mindre än ett 150-tal medlemmar med damer del - 
togo i utflykten. (Årskrönikan 1960)



Höstutflykten gick 1982-10-03 till Tidö slott i Västmanland. 
Vid lunchen på Stadshotellet i Västerås gav undertecknad 
några glimtar från Paris-kongressen. Tidö är ett av vårt lands 
mest intressanta 1600-talsslott med rika minnen av Axel 
Oxenstierna och hans familj. Under sakkunnig ledning besågs 
paradvåningen, biljarden och leksaksmuseet med dess tusen
tal leksaker från 1700-talet till vår tid Eftermiddagskaffe in
togs i slottsparkens värdshus före avfärden till Stockholm. 120 
medlemmar deltog i utfärden.

Under nittiotalet har höstutflykterna varierat något mer, dels 
för att de flesta slott och gårdar redan hade besökts, dels då 
ambitionen numera är inriktad på utflyktsmål med medicin- 
historisk anknytning inom räckhåll för en dagsutflykt (se s. 
71 b). Hösten 1993 gjordes en rundtur inom Stockholm till 
medicinhistoriskt intressanta miljöer, nämligen Långbro sjuk
hus och Danvikens hospital.

Deltagandet var under de fyra första decennierna mycket 
stort. Under nittiotalet avtog det emellertid, varför Vänföre
ningens styrelse beslöt att avstå från utflykter under några år 
för att i stället satsa på andra aktiviteter såsom föreläsningar 
och utställningar.

Vänföreningens kansli

Under de nära 40 år som Vänförening och museum har levt i 
symbios kan någon åtskillnad mellan museets och Vänföre
ningens angelägenheter inte skönjas. Först när ansvaret för 
driften av museet 1990 övergick till landstinget åtskildes 
arbetet för museet och för Vänföreningen, och först då behöv
des ett särskilt kansli för Vänföreningen.



Lyckligtvis hade Vänföreningen redan 1988 fått en resurs i 
leg. sjuksköterskan Ell-Marie Andrén, som alltsedan dess har 
arbetat idéellt (se s.71). Hennes första insats var att registrera 
särtryckssamlingen. Ell-Marie har sedan 1990 ansvarat för 
Vänföreningens kansli fyra dagar i veckan, skött medlemsre
gistret, besvarat telefonsamtal, skickat ut försändelser och des
sutom varit en mycket flitigt anlitad och uppskattad guide på 
museet.

Under senare år har Ell-Marie upprättat ett register över mer 
än 50 000 artiklar i medicinska tidskrifter samt arbetat med 
bibliotekets bokbestånd och bildarkiv. Hon har också varit 
djupt engagerad i de stora projekt som Vänföreningen haft an
svar för. Tillsammans med förbundssekreterarna Gunni Kull
berg och Maj-Britt Areman byggde Ell-Marie upp vårdrummet 
i det nya museet (se s. 68). Hon medverkade också vid förbere
delserna och genomförandet av den Nordiska kongressen 1997.

Fr o m. december 1997 får Vänföreningens medlemmar in
formation om aktiviteter i Vänförening och museum genom 
ett medlemsblad, som utkommer med fyra nummer årligen

Försäljning av kort och ståndkärl

Redan 1956 började jul- och nyårskort med motiv från muse
et säljas till enskilda och institutioner och försäljningen har 
fortsatt under alla år.

På initiativ av dåvarande vice ordföranden Ulf Lagerström 
lät Vänföreningen 1986 Rörstrands porslinsfabrik framställa 
kopior av ett ståndkärl från 1700-talet från Serafimerlasarettet 
efter ett orginal i museets samlingar. Ståndkärlen blev snabbt 
mycket populära som hedersgåvor och prydnadsföremål och 
inkomsten från försäljningen användes för att bekosta museets 
öppethållande under söndagar. Kopior av ytterligare sex 
ståndkärl har senare tagits fram (se s. 66).



Ledamoten av Vänföreningens styrelse, apotekare Roland 
Ericsson, har på ståndkärlens förvaringskartonger förklarat 
texten på kärlen. Där berättas att hovapotekare Johan Christi
an Georgii (1722-1781), vars namn står på ståndkärlen, var 
innehavare av apoteket Kronan i Stockholm och leverantör av 
läkemedel till Serafimerlasarettet. Förutom namnet Georgii är 
den gemensamma dekoren tre kronor och serafimeremblemet 
IHS (Jesus FJominum Salvator = Jesus människornas frälsare). 
Utöver detta har varje upplaga av ståndkärl sin egen inskrip
tion, som anger vilket läkemedel som förvarades i kruset. 
Eftersom ståndkärlen uppskattas av samlare finns dessa be
skrivna i bilaga.



Avslutande kommentarer

Det stora museiprojektet har efter 50 år kommit i hamn. Med 
ett medicinhistoriskt museum i egen museibyggnad i anslut
ning till en levande medicinsk miljö, med ett stimulerande 
samarbete med Kl där medicinens historia nu blivit ett levan
de forskningsområde med egen professur och med förhopp
ning om en snar permanent lösning av huvudmannafrågan, har 
Vänföreningen nått de mål som sedan föreningens tillkomst 
1952 har varit de viktigaste. Nu har Vänföreningen en annan 
roll och nya mål. Vänföreningen och museet önskas lycka och 
framgång för de kommande åren!
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Svensk Sjuksköterskeförening, Centralstyrelsens protokoll 23 
januari 1953

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor 1952 nr 19 och 20 

Vem är det? 1953, 1962, 1969 

Vårdfacket, 1979 nr 7 

Intervjuer



Förteckning över styrelseledamöter/suppleanter

Kurt Andersson, ekonomidirektör

Gösta Berg, professor, styresman Stiftelsen 
Skansen

Sune Bergström, professor, rektor Kl

Anna Carin Boden, leg. sjuksköterska, fil. kand.

Birgitta Bygren, leg. sjuksköterska, fil. kand

Gunnar Dahlström, professor, ordf. i 
Lärdomshistoriska Samfundet

Lennart Diener, docent

Anna-Lisa Detlow-Berg, rektor

Elisabet Dillner, rektor, med. dr h.c.
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Robin Fåbraeus, professor 1952-1962

Lauritz Gentz, apotekare 1952-1962

Björn Hallerdt, fil lic., stadsantikvarie 1983-1985

Marga Hedberg f Westerdabl, fru 1975-1991

Erik Jorpes, professor 1956-1973

Ingeborg Kastman, förest, med. dr h.c. 1953-1978

Einar Key, professor 1952-1954

Johan Killander, docent 1998-

Bertil Koch, tandvårdsdirektör 1981-1993

Wolfram Kock, professor 1952-1989

Gunnar Krook, hovapotekare 1953-1983

Gunni Kullberg, förbundssekreterare 1968-1983

Lars 0. Lagerpuist, museidirektör 1985-1995

Ulf Lagerström, jur. kand., direktör 1978-

Tore Lindbam, apotekare 1963-1971

Sten Lindroth, professor, ledamot av
Svenska Akademien 1953-1980
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Max Lundberg, professor 1990-
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Rutb Maria Möller, byrådirektör 1975-1985

Kurt Nilsson, kulturchef 1975-1983
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Bengt Pernow, professor, rektor Kl 1978-2000
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Äsa Rundguist, förvaltningschef 1991—

Bodil Rosengren, kulturchef 1988-1993

Eric Salingre, med. dr., ordf. i Nationalmusei 
Vänner 1955-1978

Bengt Samuelsson, professor, rektor Kl 1985-1991

Philip Sandblom, professor, rektor magnifieus 1953-1985

Carl Sandström, överläkare 1953-1980

Olof Sjögvist, docent 1952-1955

Nils Sjöstrand, professor 2002-

Erik Sköld, docent 1962-1972



Emit Stetler, avd. direktör 1968-1983

Birger Strandell, docent, överläkare 1952-1975

Jan Paul Strömbeck, professor 1952-1955

Nanna Svartz, professor 1953-1981

Gunnel Svedberg, leg. sjuksköterska, vårdlärare, 
med.dr 1987-1997

Lars Thoren, professor 1990-1997

Nils Westerdahl, disponent 1952-1971

Bertil Widman, docent, medicinalråd 1991-2002

Ian Wise'bn, museidirektör 1993—

Karl Wistrand, med. dr h.c., jur. kand 1952-1962

Anne Wompa, forskningssekreterare 2001-
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Av Svenska Läkaresällskapet utsedda vårdare av 
samlingarna tillika museiföreståndare

Wolfram Kock 
Lennart Diener 
Lars Thoren 
Göran Lundh

1953-1988 
1988-1989 
1990-1992 
1993-1 juli 1997

Vårdare av samlingarna
Johan Killander och
Bengt Pernow 1 juli 1997-

Av Svenska Tandläkare-Sällskapet utsedda vårdare av 
samlingarna

Otto C. Francke 1980-1989
Max Lundberg 1989-

Av Apotekarsocieteten utsedda vårdare av de 
farmacihistoriska samlingarna

Lauritz Gentz 1952-1962
Gunnar Krook 1962-1984
Roland Ericsson 1984-



Innehavare av Asklepiosmedaljen 

Guld

1967 Direktör Nils Westerdahl
1975 Docent Birger Stranded
1977 Professor Wolfram Kock
1983 Direktör Kurt Andersson
1985 Byrådirektör Maria Möller
1986 Fru Marga Hedberg
1991 Rektor Birgitta Erikson
1996 Förbundssekreterare Gunni Kullberg
2000 1 :e intendent Maret Pali
2001 Leg. sjuksköterska, fil. kand. Anna Carin Boden

Silver

1967 Professor Vilhelm Moller-Cbristensen, KöpenFiamn
1967 Överläkare Egil Snorrason, Köpenhamn
1970 Professor Gunnar Soininen, FHelsingfors
1977 Direktör Kurt Andersson
1977 1 :e intendent Maret Pali
1977 Fru Ulla Wennerholm
1982 Statsrådet Jan-Erik Wikström
1992 Leg. sjuksköterska Gerda Edner
1992 Leg. sjuksköterska Inga Hassellöf
1995 Kulturlandstingsrådet Olivia Wigiell
1995 F. Kulturlandstingsrådet Knut Nilsson
1998 Konsertpianisten professor Greta Erikson



Hedersmedlemmar

1962 Med. dr h.c. Karl Wistrand 
1975 Docent Birger Stranded 
1981 Professor Nanna Svartz
1988 Direktör Kurt Andersson
1989 Professor Wolfram Kock 
1991 Fru Marga Hedberg 
1998 Professor Göran Lundh



Mottagare av Vänföreningens stipendier för medicin- 
historisk forskning 1992-2001

1992

Odont. Cand. Ann-Louise Helmesen 
Köpenhamns Med. hist. Inst.
Tandfyllningarnas historia under 1800-talet

Fil. kand. Eva Nyström
Inst. f. Idé- och lärdomshist., Uppsala
FHerman Boerhaaves inflytande på svensk medicin under
1700-talets första hälft

1993

Doktor Martin Jägervall 
Växjö
Pediatrikens hist., specialitetens framväxt och internationella 
anknytning

Doktorand Peter Sköld 
Hist. Inst., Umeå 
Smittkoppornas historia i Sverige

1994

Fil. kand. Lena Milton 
Hist Inst., Uppsala
Avhandling om barnmorskornas arbetssituation 1930-1960



Fil. kand. Brita Randers 
Lidingö
Biografi över Fredrik TFieodor Berg

1995

Osteolog Caroline Arcini 
Landskrona
Människors livsvillkor i en Lundasocken 990-1536

Distr. läkare Bodil Persson 
Fjälkinge
Pesten i Skåne 1710-1713

1996

Fil. mag., leg. sjuksk. Äsa Andersson 
IdéFiist. inst., Umeå
Kvinnligt vårdarbete och idén om ett kall

Avd. läkare Agneta Darle 
Mölndal
Biografi om överläkare Sven JoFiansson, Sahlgrenska 
sjukhuset

Professor Hans Grahnén 
Umeå
Fdovtandläkare i Sverige genom tiderna

1997

Fdögskolelektor Jan-Ulf Andersson 
Tullinge
Sjuksköterskeutbildningen i historisk belysning



Fil. mag. Anna Lundberg
Avd. f. hist demografi, Umeå
Historiska studier kring vård av veneriskt sjuka

1998

Doktorand Sofia Ling 
Historiska inst., Uppsala 
Kvacksalverict i Sverige 1770-1870

Forskarstud. Kenneth Ogren
Inst. f. Medier o. Kommunikation, Umeå
Lobotomins historia vid Umedalens sjukhus

Med. kand. Claudia Lindroth
Inst. f. Hum., Info. o. Samh., Karol. Inst.
Studier om Avicenna (rekryteringsstipendium)

1999

Fil. mag. David Dishart 
Med. kem. inst., Karol. Inst. 
Datamodell för dokumentation

Fil. mag. Jenny Björkman 
Hist, inst., Uppsala 
Tvångsvård vid seklets början

Fil. mag. Anna Prestjan 
Hum. inst., Örebro 
Alkoholfrågan vid seklets början



2000

Fil. kand Solveig Jülich 
Stockholm
Skuggor av sanning - radiologi som visuell kultur

Doktorand Emilia Nuorala 
Arkeol. forskn lab. Stockholm
DNA-analyser i arkeologiskt skelettmaterial med inriktning 
på infektionssjukdomar

Leg. läkare Eva Wahlberg Sandberg 
Med. hist, museet, Stockholm
Osteoarkeologisk undersökning av sjukdomstillståndet 
hos barn i antikens Rom

2001

Fil. mag. Anna-Karin Larsson 
Hum. inst., Örebro
Ätstörningar hos flickor kring sekelskiftet 1900

Fil. mag. Anna Prestjan 
Hum. inst., Örebro
Svensk institutionell alkoholistvård 1885-1913

Med. kand. Agi Supanich
Karol, inst., Stockholm
Läkarna och födelsekontrollen 1928-1938



Föreläsningar vid medicinhistoriska museet anordnade 
av/för Vänföreningen (exkl. årsmötesföreläsningar)

1989

26 februari Docent Lennart Diener: Magisk bot

2 april Apotekare Roland Ericsson: Att dricka vatten som 
läkemedel

23 april Prof. Bengt Pernow: Några glimtar ur EKG.s to0- 
åriga historia

28 maj Farm. dr Jan G. Bruhm Om medicinalväxter

1993

1 3 januari Med. dr Birgitta Evengård och prof. Sven 
Britton: Epidemiernas historia och framtid

24 februari Arkitekt Klas Fåhraeus: Robin Fåhraeus - 
sänkans uppfinnare. Minnen berättade av sonen
Klas Fåhraeus

3 mars Prof. Lars Thorém Anatomin i bilden och bilden i 
anatomin

24 april Leg. sjuksk. Marianne Engberg: Florence 
Nightingale - damen med lampan

1 september Apotekare Roland Ericsson: Radioaktivt 
mineralvatten - en källa till vederkvickelse



15 september Prof. Lars Räf: En historisk vandring mellan 
Kungsholmens sjukhus

29 september Prof. Lars Lidberg: Läkarporträtten på Apoteket

13 oktober

Storken

Prof. David H. Ingvar: Dostojevskijs epilepsi

27 oktober Antikvariatsbokhandlare Ove Hagelin: Llr 
raritetskammaren vid Karolinska institutets bibliotek

10 november Prof. Stephan Rössner: Svält och skapande

24 november Doktor Gregor Katz: Enköpingsdoktorn Ernst 
Westerlund - mannen och hans verk

8 december Stig Tjerneld: Om hur Stille-Werner under 
ejterkrigsåren kunde hjälpa läkare och sjukvårds
personal att göra praktisk verklighet av nya tankar

1996

22 april Universitetslektor Jan G. Bruhm Om Gingko 
biloba, det tusenåriga kinesiska tempelträdet 
(efter inbjudan av Farmacihistoriska 
sällskapet)

8 maj Symposium om hlödnings- och koagulations- 
sjukdomarnas historia (i samband med årsmötet 
för Svenska Läkaresällskapets medicin
historiska sektion)

1997

6 mars Symposium om sjuksköterskeuthildningen i
Sverige (i samband med årsmötet för Svenska 
Läkaresällskapets medicinhistoriska sektion)



1998

21 januari Fil. dr Franz Luttenberger: Striden mellan David 
ocb Goliat Psykoanalytiska och psykodynamiska 
synsätt i svensk medicin

4 februari Prof. Karin Johannisson: Smärta, hypokondri, 
dårskap — ett historiskt perspektiv

25 februari Överläkare Carl-Magnus Stolt: Att kombinera 
Vetenskap och konst. Sir William Osler 184 9—1919 
— läkare, förebild, humanist

4 mars Fil. dr Lisa Öberg: Ett oslagbart par - 
barnmorskan och läkaren

1 8 mars Apotekare Roland Ericsson: Vatten - en källa till 
vederkvickelse

t 5 april Symposium om syfilis och andra venerologiska 
sjukdomars historia (i samband med årsmötet 
för Svenska Läkaresällskapets medicinhistoris
ka sektion)

22 april Docent Carl-Johan Göthe: Från skrivkramp till 
bildskärmssjuka - själen, hälsan och den teknologis
ka utvecklingen

6 maj Tandläkare Nils Bäckman: Tänder och folktro

I 3 maj Prof. Roger QvarselF Medicinhistoria på Internet 
Gamla provinsialläkarerapporter m.m

27 maj Prof. Lars Lidberg: Vård och straff - några 
kända våldsbrottslingar



1998 (När medicinen tog tekniken i sin tjänst, 
föreläsningsserie)

30 september Prof. Bengt Pernow: Att undersöka hjärtat och 
mäta blodtrycket

14 oktober Docent Johan Kallander: Att påvisa sockersjuka 
och blodbrist

28 oktober Prof. Anders Bergstrand: Från makro- till 
mikrokosmos med mikroskopet

! 1 november Prof. Margareta Bottiger: Vaccination från 
praktiska rör till molekylärbiologi

2 december Prof. Max Lundberg: Att använda Implantat 
inom odontologin

1999 (t.o.m. 19 maj, föreläsningsserie)

27 januari Docent Lennart Lindgren: Obstetrikens tekniska 
hjälpmedel - en medicinhistorisk översikt

10 februari Prof. Björn Tengroth: Några undersöknings
metoder i ögonläkekonsten

24 februari Docent Bertil Widmam Anestesi och medicinsk 
teknik — en säker kombination

10 mars Overläk. Bengt Gästrim Mikrobiologin tsoår

1 4 april Prof. Peter Aspelim Flur man gör det osynliga 
synligt

28 april Prof. Carl Gustaf Groth: Transplantations
kirurgin igår och idag

19 maj Prof. Ulf Nilsonne: Om konstgjorda leder



24 mars

24 oktober

2000

29 mars

Forskarstud. Kenneth Ögren: Lobotomins 
historia (i samband med årsmötet för Svenska 
Läkaresällskapets medicinhistoriska sektion)

Symposium om huvudvärk (i samarbete med 
Hjärnåret)

Symposium om Georg von Bekesy och hans 
konstsamling (i samband med årsmötet för 
Läkaresällskapets medicinhistoriska sektion)



Tillfälliga utställningar vid medicinhistoriska museet med 
Vänföreningen som ansvarig/medansvarig

1958

• Liten utställning av sjuksköterskehroscher
• Liten expo med anledning av Svenska Läkaresällskapets

I 50-årsjubilcum

1959

• Läkarskyltar
• Medicinska frimärken och exlibris

1978

Vid VI Nordiska medicinhistoriska kongressen 
På Svenska Läkaresällskapet:
• Berömda svenska böcker inom medicin och farmaci
• Svenska medicinska medaljer

På medicinhistoriska museet:
• Medicinskedar, medicinkoppar och diflaskor

På Karolinska Institutet:
• LJr den svenska sjuksköterskans historia
• Mineralvatten på svenska apotek



1984

• Jubileumsutställning med anledning av Sophiahemmets 
100-årsjubileum, sammanställd av styrelseledamoten Maria 
Möller med material huvudsakligen från Sophiahemmet

1 986

• Skärmutställning kompletterad med föremål och böcker 
med anledning av Svenska Barnmorskeförbundets 
100-årsjubileum, arrangerad av styrelseledamoten, leg. 
barnmorskan Birgit Olsson

1987

• Hos tandläkaren förr, skärmutställning arrangerad av 
styrelseledamoten, tandläkare Otto C. Francke

1989

• Skärmutställning om Karolina Widerström, Sveriges första 
kvinnliga läkare

• Medicinska teckningar av Björn "Nalle" Lindahl
• Undervisningsmaterial förr, miniutställning
• Moulager - sjukdomar avbildade i vax
• Ester Henning - konstnärinna på hospital
• Mary Barnes, författarinna och konstnär, arrangerad av 

styrelseledamoten, vårdläraren Gunnel Svedberg

1990

• Abessinienambulansen - Svenska Röda Korsets fältsjukhus 
i Etiopien 1935-1936, en utställning organiserad av 
Gunnel Svedberg



1991

• Porslin i vården

1993

• Bilder från Beckomberga, konstutställning

1997

Vid XVI Nordiska medicinhistoriska kongressen 
• S:ta Apollonia, martyr och skyddshelgon, bilder ur 

tandläkare John Wesslcrs konstsamling

1998

• Carl Fredrik Hill, teckningar (se s. 72)

1999

• Slaget vid Lützen 1991, Lennart Nilsson, fotoutställning



Bilaga VII

Ämnesansvariga vid uppbyggandet av Eugeniamuseet

Anestesi
Audiologi
Farmaci
Fysiologi
Infektionssjukdomar
Internmedicin
Kirurgi
Klinisk kemi
Museiteknik
Mikrobiologi
Obstetrik
Odontologi
Omvårdnad

Ortopedi
Patologi
Psykiatri

Radiologi
Transfusion

Bertil Widman
Tore Lundborg
Roland Ericsson
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Bilaga VIII

Beskrivning av de 7 ståndkärl som Vänföreningens låtit 
kopiera för försäljning

Följande beskrivningar är direkta citat från apotekare Roland 
Ericssons text på förvaringskartongerna.

1. PR:MECHOAC
Mechoakannerot kom liksom den mer kända jalaparoten från
Mexico. Efter Amerikas upptäckt sökte man där ivrigt efter
nya läkemedelsdroger. I mechoakannerot trodde man sig ha
funnit en amerikansk rabarberrot, då den uppgavs verka av
förande. Fick dock ringa användning och upptogs icke i den
svenska farntakopéns första upplaga år 1775.

2. P:MARCHION
Marchionis pulver var en kostbar blandning av äkta enhör- 
ningshorn, elfenben, älgklöv, röda och vita koraller, äkta pär
lor, bladguld, mistel och pionrot. Det fanns upptaget i läke
medelsboken Pharmacopoeja Holmiensis 1686 och kallades i
den svenska taxan 1699 för Edel Hertz Pulwer. Hade använd
ning mot epilepsi men även mot gikt och reumatism.

3. TR ALHAND
Trochisci Alhandali (al - handal i) = kolokvintkakor. Gurkväx
ten kolokvint (jmfr grek. kolon-tarm) användes tidigt av ara
berna som avföringsmedel. Kolokvint har i våra dagar på
grund av sin synnerligen bittra smak haft viss användning som
denatureringsmedel för teknisk sprit.



4. EL.MUND.ROEN
Electuarium nuindificans Roen är ett renande mos. Moset be
reddes genom biandning av pulvriserade droger med sirap
eller honung.

5. PLUMB.TERR
Daggmask-Lumbricus terrester. L. användes tidigare i flera
former t.ex. kokad i olja eller som här torkad. Maskarnas för
måga att sammandraga den utsträckta kroppen gav enligt sig
naturläran hopp om att med hjälp av daggmaskpreparat kun
na få sträckta eller t.o.m. avslitna senor att återfå sin rätta
funktion.

6. P.S:CARD:BEN
Av kardbenedikt, "den signade tisteln" har under långa tider
använts såväl blad som rötter och frön. Betraktat som ett uni
versalmedel, särskilt verksamt mot pesten, har det ända in i
våra dagar nyttjats som ett "magstärkande medel".

7. PRTIQUERIT
Pulver av lakritsroten omnämnes i den kinesiska örtaboken
Pensao omkring 2000 år f.Kr. Bortglömd i Europa, men åter
kommer på 1200-talet som ett bra medel mot hosta. Ingår som
komponent i flera av våra hostmediciner. Har också använts
som laxativ.
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Det stora museiprojektet
Föreningen Medicinhistoriska Museets Vänner bildades 
den 17 oktober 1952 och redan 1955 kunde ett litet 
museum invigas på Åsögatan i Stockholm. Under nära 
40 år var Vänföreningen museets huvudman med ansvar 
för drift och personal under mycket osäkra och svåra 
ekonomiska villkor. Hur denna "fritt i luften svävande 
institution" kunde överleva och utvecklas och efter 40 år 
vara ett fullvärdigt museum i Stockholms kulturliv, visar 
denna historiska återblick, som framför allt är de hän
givna entusiasternas historia.




