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Preses vid disputationen var Johan-
nes Raicus och respondent Olavis Jo-
hannis Bååk [1]. Avhandlingen, 47 si-
dor och med tysk frakturstil, är tryckt
hos Eskil Mattson i Uppsala samma år.

Enligt titelsidan skulle den akade-
miska disputationen offentligen fram-
läggas i enlighet med Uppsala Kungli-
ga Akademis konstitutioner vid högtid-
ligt inträde i den hedervärda Medicins-
ka fakulteten i det Nya Collegiets audi-
torium (Gustavianum).

En fullständig svensk översättning
av den latinska texten återfinns i »Ur
lungsotens och lungsotsbehandlingens
äldre historia i Sverige» av Gustaf Ne-
ander [2]. 

Högtidlig disputation
Gradualdisputationerna utmärkte

sig vid denna tid av stor högtidlighet
och rektor skulle infinna sig i ämbets-
dräkt åtföljd av pedeller med silverspi-
ror i händerna. Preses – aktens ledare –
som vanligen också var författare till
avhandlingen och ansvarig för dess in-
nehåll, öppnade från katedern med ett
kort tal. Ordet gick sedan till opponen-
terna, merendels två till antalet och ut-

sedda av preses. Respondenten, »sva-
randen», skulle redogöra för innehållet
i avhandlingen och bemöta framställda
anmärkningar och därmed demonstrera
sin latinska talegåva och sin dialektiska
skicklighet.

Disputationen påbörjades kl 7 eller 8
på morgonen och skulle vara avslutad
efter fyra timmar. Tryckningskostna-
derna var då, som nu, mycket betungan-
de och betalades av respondenten, lik-
som också disputationsöl efter genom-
fört värv [3.]

Galenisk medicin
Men vem skrev egentligen avhand-

lingen – preses eller respondenten? En
omstridd fråga för stormaktstidens lär-
domsalster och fortfarande oklar, men
huvudregeln är att respondenten var
författare vid en disputation pro gradu
inom filosofiska fakulteten [3].

Om medicine studerande Olavo Jo-
hannis Bååks vidare öden är föga känt;
han synes senare inte ha varit verksam
som läkare eller universitetslärare i
Sverige.

Författare till »Phthisis ex Tartaro»
är emellertid Johannes Raicus, vilket
framgår av texten i avhandlingen och av
universitetets disputationskatalog. I
tidstypiska ordalag tillägnas den Johan
Skytte, Ädelborne herr Baron och Can-
cellarius Magnificus för Uppsalaakade-
min [4]. 

»Jag omfattar den Galeniska medici-
nen» är de stolta inledningsord, vilka
Raicus presenterar som en hedersbevis-
ning till Upsala Academie. Men en re-
servation kommer redan efter några ra-
der: »Dock avviker jag från denna sko-
la i det jag lägger stor vikt vid åsikter-
nas klarhet och bevisningens fullkomli-
ga noggrannhet.» Detta var en underdå-
nig gest gentemot Johan Skytte, som var
trogen sokratisk filosofi och den frans-
ke humanisten Peter Ramus’ (1515–
1572) reformrörelse.

Ramismen
Den skolastiska naturläran, ansåg

man, var en våldsam överskattning av
förnuftets bruk. Man ville skilja på filo-
sofi och teologi, vetande och tro, och
skapa nyttobringande kunskaper grun-
dade på erfarenhet och en verklighet

som kunde uppfattas med människans
egna sinnen. Man strävade mot världs-
alltets harmoni, där allt är sammanhang
och kärlek. Raicus’ avhandling visar
därtill ett tydligt inflytande av Paracel-
sus (1493–1541), den fantasifulle
schweiziske läkare vars drastiskt uttala-
de mål var att störta den skolastiska me-
dicinen, som omfattade läran om de
fyra elementen, de fyra temperamenten
och den antika fyrsaftsläran, sedan årtu-
senden tillämpad av Hippokrates, Gale-
nos och Avicenna [5]. 

Raicus ville dock enträget hävda sin
egen självständighet genom att citera
Aristoteles: »Plato är mig kär, Sokrates
är mig kär, men kärare är sanningen.»
Syftet med avhandlingen uppgav han
vara att dels tjäna medicinsk praxis,
dels också de skyddsmedel, genom vil-
ka denna praxis stärkes.

Vad är phthisis?
Att Raicus valde just phthisis som

ämne för avhandling förklarar han med
att denna sjukdom är nära nog endemisk
här i landet, och vidare därför att ingen
medicus ännu har genomfört en full-
ständig behandling och förklaring av
denna sjukdom.

Dispositionen är noggrant genom-
förd i 26 teser uppdelade i avsnitt som
successivt behandlar definition, indel-
ning, ursprung, orsaker, diagnos, pro-
gnos, diet, klimat, profylax och terapi.

Tidigare hade, enligt Raicus, phthi-
sis uppfattats som vilken tvinsot som
helst, oberoende av organlokalisation.
Med Paracelsus vill han nu begränsa
detta begrepp till enbart lungorna med
två urskiljbara former: en mineralisk
tvinsot och en tvinsot uppkommen ur
människans egen luft (mikrokosmos el-
ler chaos). Phthisis kan vara torr eller
fuktig, mineralisk, astralisk, ärftlig eller
tartarisk. Den senare formen vill Raicus
närmare studera.

Vad är tartarus?
Paracelsus’ hypotes, säger Raicus, är

ett inre kaos i lungornas mikrokosmos,
som förgiftas av tartarus och utvecklar
tvinsot. Raicus finner stöd i denna upp-
fattning hos Hippokrates, som i flera
sammanhang talar om flatus, en inre
vind eller spiritus, som kan sprida sig
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Phthisis var en tärande sjuk-
dom, vanligen med dödlig ut-
gång. I den grekiska mytologin
var Tartaros den djupast beläg-
na delen av underjorden (Ha-
des), dit Zeus hade störtat de be-
segrade titanerna och andra ur-
tidens vidunder i evig natt. Med
tartarusläran ville Paracelsus
störta den skolastiska medicinen
och införa nya tänkesätt i läke-
konsten.

Johannes Raicus i Uppsala
ledde denna idéströmning vida-
re med Sveriges första avhand-
ling över ett då aktuellt medi-
cinskt ämne. 



genom hela kroppen. Den tarta-
riska substansen avskiljs från
människans inre luft och utgörs
kemiskt av tartariskt vitriolsalt
eller näringens koagulerade ex-
krementer. 

Orsakerna till phthisis, en-
ligt den skolastiska medicinen,
var att överflödig vätska i huvu-
det droppade ner på lungorna
och där gav upphov till inflam-
matorisk katarr, ulcera pulmo-
nis, och phthisis med symtom
och fynd lätta att känna igen för
envar medicus. I ett energiskt
försök att angripa en ålderdom-
lig uppfattning anförde Para-
celsus sin tartaruslära, som in-
nebar att näringsämnen upp-
togs i den mänskliga organis-
men genom vatten, luft och fö-
doämnen för att där under olika
förutsättningar omvandlas till
en amorf massa eller tartarus
med diffus utbredning i olika
inre organ.

Detta synsätt var analogt
med uppkomsten av vinsten,
tartarus, som avlagras på vinfa-
tens innerväggar, välkänt för
alla vinodlare – då som nu.

Saturnus och månen har
betydelse för patogenes
För att »phthisis ex tartaro» skall ut-

vecklas som en tärande, kronisk och
frätande sjukdom krävs dock, enligt
Raicus, gynnsamma astrologiska kon-
stellationer mellan stjärnorna och pla-
neterna, särskilt mellan Saturnus och
månen. Den geografiska utbredningen
bidrar därutöver med ytterligare en di-
mension för sjukdomens uppkomst.
Härigenom uppnås sambandet mellan
makrokosmos i universum och mikro-
kosmos i människan.

Patogenesen – enligt nutida begrepp
– skulle vara att den tartariska substan-
sen koagulerar, utfyller lungornas blod-
kärl och luftvägar med en ödesdiger ob-
struktion som följd: bölder, sår, blöd-
ningar och kalkomvandling.

En nyhet i sjukdomens förlopp är
medverkan av svavel, arsenik, kvicksil-
ver och koppar i olika kemiska proces-
ser, som slutligen förstör lungparenky-
met genom korrosion.

Diagnostik och terapi
Efter en noggrann genomgång av

symtom och diagnostik, som inte nämn-
värt skiljer sig från uppfattningen inom
den skolastiska medicinen, följer ett
överflöd av föreskrifter angående pro-
fylax och terapi. Någon motsättning
mellan contraria contrariis curantur
(Galenos: ont skall med ont fördrivas)
och similia similibus curantur (Paracel-
sus: lika botas med lika) anser Raicus

inte föreligga, även om framställningen
genomgående fått en dialektisk prägel
med tes och antites.

Laxermedel och åderlåtning passar
för morbi humorales av klassisk upp-
fattning, däremot inte för astraliska
sjukdomar som phthisis. Örtmediciner-
na, som under decennier hade utveck-
lats till omfångsrika kompositioner
med upp till ett 50-tal ingredienser, var
och en med olika verkan, ersattes nu
med enklare beredningar. En ny tid fö-
rebådades genom inslaget av svavel och
metaller såsom kvicksilver, koppar och
guld i små mängder [5]. 

Tuberkler före midsommar
I sann paracelsisk anda framhålls vid

den »exprimentella behandlingen» så-
som särdeles lämpligt att fånga en gök
före midsommar och bränna den till
aska hel och hållen med sina fjädrar.
Gökaskans gagnelighet bekräftas av er-
farenheten.

Stor betydelse för läkningen tillmät-
tes ormfett som skulle insmörjas på
bröstet under sju dagar i en varm bad-
stuga. Resultat: lungornas sår skall i
form av tuberkler drivas ut till hudytan:
(ulcera pulmonum ad extimam cutem
ceu tubercula expellentur). 

Ordet tuberculus/a används här
för första gången i svenskt tryck
och infogat i ett medicinskt sam-
manhang med anknytning till
sjukdomen phthisis eller tuberku-
los. Det är mer än 100 år före
Abraham Bäcks svenska avhand-
ling om lungsot [6] och tidigare
än Sylvius’ och Lænnecs beskriv-
ningar av den tuberkulösa ftisens
patologi [7].

Raicus avslutar sin avhandling
i all ödmjukhet med följande ord:
»Och det var icke min avsikt att
skriva en fullständig traktat, utan
endast en akademisk avhandling.
Gudi allena äran!»

Paradigmskifte
Den gamla skolastiska medi-

cinen stod alltså vid 1600-talets
begynnelse mot den nya tartarus-
läran och alkemin, som i Sverige
företräddes främst av Johannes
Raicus och Urban Hjärne. Inom
några decennier skulle emeller-
tid ramismens tid vara ute och
Johan Skyttes inflytande mins-
ka. Efter en kortare blomstrings-
period för nyaristotelismen som
en reaktion på universitetskans-

lerns toppstyrning av den akademiska
undervisningen skulle cartesianismen
få medicinskt fotfäste i Sverige genom
Olaus Stenius och Petrus Hoffvenius i
Uppsala. En förändring i det medicins-
ka tänkandet – ett paradigmskifte – var
nära förestående i vårt land. Descartes’
dualistiska människouppfattning med
kropp och själ som två separata
begrepp var förutsättningen för den
mekanistiska sjukdomsuppfattning
som råder i dagens medicinska värld
[8, 9]. 

Litteratur
1. Lidén JH. Catalogus disputationum I. Upp-

sala 1778.
2. Neander G. Ur lungsotens och lungsotsbe-

handlingens  äldre historia. Studier och do-
kument. Stockholm: Norstedts förlag, 1924.

3. Lindroth S. Uppsala universitet 1477–1977.
Uppsala  Universitet. Stockholm: Almqvist
& Wiksell International, 1976.

4. Raicus J. De PHTHISI EX TARTARO ut
frequentiore. Uppsala universitet, 1628.
Akad avh.

5. Lindroth S. Paracelsismen i Sverige till
1600-talets mitt. Uppsala: Institutionen för
idé- och lärdomshistoria Uppsala universi-
tet, 1943. Akad avh.

6. Wiman LG. Fler läkare och bättre utbild-
ning. Abraham Bäck frejdad pionjär i 1700-
talets sjukvård. Läkartidningen 1994; 91:
2777-9.

7. Hanngren Å. René Théophile Hyacinthe
Lænnec. Nordisk Medicinhistorisk Årsbok,
1981: 1-14.

8. Kuhn TS. De vetenskapliga revolutionernas
struktur. Stockholm: Thales, 1992. 

9. Wulff HR, Pedersen SA, Rosenberg R. Me-
dicinens filosofi. Göteborg: Daidalos, 1988. 

1446 LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 93 • NR 15 • 1996

Figur 1. Titelsidan till Johannes Raicus’
avhandling »De Phthisi ex Tartaro» med
handskriven påteckning: Habebitur
Disputatio 26 Aprilis (översättning: »skall
has» disputation den 26 april). Enda
kända exemplaret finns i Uppsala
universitetsbibliotek. 


