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Flertalet svenska barnläkare vet att
världens första lärobok i pediatrik ut-
gavs i mitten av 1700-talet av Rosén
von Rosenstein, en av de två professo-
rerna vid Uppsala universitets medi-
cinska fakultet. Många torde också veta
att den första professuren i pediatrik i
världen inrättades vid Karolinska insti-
tutet 1846. Men kanske vet inte lika
många att den förste innehavaren, The-
odor Berg, avgick efter några år i frust-
ration över knappa resurser.

I 1900-talets början hade dock pedi-
atrik en stark ställning i vårt land. Så-
lunda hade Karolinska institutet redan
då två professurer i ämnet under det att
många andra berömda utländska uni-
versitet ännu inte hunnit få en enda lä-
rostol.

Vid de brittiska universiteten betrak-
tades pediatrik länge som en del av in-
värtesmedicinen, och undervisningen i
barnaålderns sjukdomar meddelades i
bästa fall av en speciallärare, som sorte-
rade under professorn i medicin. 

Politiska satsningar 
bakom framgångarna
Orsaken till att svensk pediatrisk

forskning och undervisning tidigt fick
en stark ställning har till en del varit ar-
betsmarknadspolitisk. Under 1800-ta-
let var Sverige ett fattigt land, som i mit-
ten av seklet flera gånger härjades av
svår hungersnöd. Barnadödligheten,
och speciellt den under spädbarnsåret,
var förfärande hög, särskilt i Stockholm
och i norra Sverige, där de hygieniska
och sociala förhållandena var mise-
rabla.

Betydelsen av en effektiv barn- och
skolhälsovård var därför uppenbar. För
att samtliga svenska läkare skulle få
goda kunskaper i barnsjukvård inrätta-
des professurer i pediatrik vid våra me-
dicinska fakulteter.

Som en följd av denna politiska sats-

ning hade svensk pediatrisk forskning
en stark internationell ställning redan i
början av 1900-talet. Som exempel kan 
nämnas att den då fruktade sjukdomen
poliomyelit i internationella samman-
hang benämns Heine–Medins sjukdom
efter den tyske forskaren Heine och
svensken Oskar Medin, som vid förra
sekelskiftet var professor i pediatrik vid
Karolinska institutet. 

Isak Jundell 
– en förgrundsgestalt
En bild av hur den svenska barnsjuk-

vården var sammanlänkad med pediat-
risk undervisning och forskning under
första hälften av 1900-talet framgår av
en återblick på förhållandena vid Norr-
tulls sjukhus eller Allmänna barnhuset,
där den ena av Karolinska institutets pe-
diatrikprofessurer var förlagd och där
Isak Jundell var klinikchef och profes-
sor 1914–1932.

Vid sin avgång erhöll Jundell ett
minnesalbum med fotografier på 20 av
de assistenter, underläkare och amanu-
enser, som arbetat tillsammans med ho-
nom under de 18 år han lett institutio-
nen. Flertalet av dem kom att göra vik-
tiga insatser för den svenska barnsjuk-
vården. 

Arbetsdagarna på Norrtulls sjukhus
var långa. Flera av läkarna  bodde på
sjukhuset för att ständigt vara tillgäng-
liga. Under Jundells fasta men ändå
vänliga ledning fick de blivande barn-
specialisterna allsidiga pediatriska kun-
skaper.

Jundell var en framstående socialpe-
diatriker, epidemiolog och nutritions-
forskare. Hans egna forskningsresultat
tillämpades snabbt i vårt land och blev
av stor betydelse för vår effektiva soci-
ala barnavård [1]. Efter det att Jundell
på ett övertygande sätt visat att dödlig-
heten och sjukligheten bland barn till
ensamstående mödrar var mer än 50
procent högre än hos barn från fullstän-
diga familjer, lyckades han genomdriva
att ensamma mödrar fick ekonomiskt
stöd, s k mödrahjälp. Förutsättningen
var dock att deras barn kontrollerades
på Mjölkdroppen, dvs dåtidens barna-
vårdscentral.

Jundells egna stora socialpediatriska
engagemang stimulerade de yngre

medarbetarna till att alltid beakta sam-
bandet mellan barns hälsotillstånd och
deras psykosociala och socioekonomis-
ka levnadsförhållanden.

Pionjär även
inom barnpsykiatrin
Jundell var också en pionjär inom

barnpsykiatri och torde i detta avseende
ha varit influerad av Ellen Keys åsikter.
Redan 1915 framhöll han i ett välfor-
mulerat och ömsint inlägg i Barnens
Dagblad behovet av en till Karolinska
institutet knuten klinik vid vilken barn
med olika »själssjukdomar» skulle få
genomgå medicinsk och pedagogisk
behandling.

Jundell anförde också att en sådan
klinik skulle kunna bidra till att förbätt-
ra förhållandena för många fler barn än
dem som behandlades där, eftersom den
kunde utnyttjas till att utbilda blivande
läkare, sjuksköterskor, lärare, social-
tjänstemän och jurister i barns själsliga
utveckling och psykopatologi. Många
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Svensk pediatrisk forskning
och barnsjukvård har en ak-
tad internationell ställning.
Världens första professur i
ämnet inrättades vid Karolins-
ka institutet 1846. Under förs-
ta hälften av 1900-talet var pe-
diatrik ett av de ledande klinis-
ka forskningsområdena vid
Karolinska institutet. Isak Jun-
dell, chef vid Norrtullskliniken
1914–32, var en framstående
socialpediatrisk forskare. Re-
sultaten tillämpades snabbt
inom den svenska sociala
barnavården. Han var en av
de första som insåg betydel-
sen av barn- och ungdoms-
psykiatri. Han inspirerade
sina yngre medarbetare till
viktiga insatser. Flera av dem
bidrog till att bygga upp en ef-
fektiv nyföddhetsvård och en
internationellt beundrad barn-
och skolhälsovård.



barns öden skulle därigenom kunna
förbättras. Det är beklämmande att
det fick gå 30 år innan dessa synnerli-
gen välgrundade förslag började för-
verkligas och att det slutliga målet
ännu inte är uppnått. Jundell insåg
också att det inom barnsjukvården fö-
relåg ett behov av sjuksköterskor som
var utbildade rörande barns behov och
utveckling.

Med hjälp av en övertygande argu-
mentation accepterades dessa synpunk-
ter, och en skola för utbildning av barn-
sjuksköterskor inrättades vid Norrtulls
sjukhus.

Grundade tidskriften
Acta Paediatrica
Jundell var tillräckligt framsynt för

att inse behovet av en skandinavisk tid-
skrift i pediatrik, i vilken nordiska pedi-
atriska forskare skulle kunna meddela
sina resultat för ett internationellt fo-
rum. Tillsammans med andra svenska
barnläkare bildade han 1921 en från
kommersiella intressen fristående stif-
telse som skulle äga och svara för ut-
givningen av tidskriften som benämn-
des Acta Paediatrica.

Den utkom med sin första volym
1922 med Jundell som ansvarig utgivare
och chefredaktör. I dessa uppdrag kvar-
stod han till 1944. Tidskriften, somnu
fyllt 77 år, är världens äldsta pediat-
riska tidskrift. Att den fortfarande är
livskraftig framgår av den internatio-
nella spridningen av de författare som
bidragit till den 1999 utkomna 88:e vo-
lymen. 

Namnkunniga lärjungar
bidrog till utvecklingen
Av de barnläkare som erhöll sin ut-

bildning under Jundells ledning blev
elva praktiserande barnläkare, de fles-
ta i Stockholmsområdet. De kom att ut-
göra ett avsevärt stöd för barnen i
Stockholm, som ofta fick hjälp utan
hänsyn till familjernas betalningsför-
måga. Deras arbetsinsatser torde ha bi-
dragit till att barnadödligheten föll

snabbare i Stockholm än i andra delar
av landet. Tämligen mangrant deltog
dessa barnläkare i de möten som hölls
på Norrtullskliniken, i pediatriska
sektionen och i Läkaresällskapet och
var då ingalunda enbart passiva åhö-
rare. 

Axel Höjer gjorde stora
insatser för hälsovården
Av Jundells övriga medarbetare dis-

puterade sex för medicine doktorsgrad,
bland dessa blev flera internationellt
kända. Axel Höjer, som blev generaldi-
rektör för Medicinalstyrelsen, verkade
efter sin pensionering som hälsovårds-
rådgivare till regeringarna i flera afri-
kanska och sydasiatiska länder. Han
disputerade 1924 på en omfattande un-
dersökning rörande skorbut hos barn
[2], ett forskningsområde som då var
mycket aktuellt eftersom C-vitamin-
brist var tämligen vanlig i de nordiska
länderna. Efter det att Höjer påpekat att
skorbut kan förebyggas med färsk
apelsinsaft eller nyponté försvann nutri-
tionellt betingad C-vitaminbrist bland
svenska barn.

Som generaldirektör för Medici-
nalstyrelsen bidrog han verksamt till
att göra vår hälso- och sjukvård mer
jämlik än tidigare. Han organiserade
också en effektiv och internationellt
beundrad barnhälsovård, som nu ty-
värr fått försämrade resurser. Genom
sin radikalism och sitt sociala engage-
mang blev Höjers hälsopolitik föremål
för många kontroverser, men så små-
ningom blev de grundläggande idéer-
na accepterade.

Höjer var en verksam person, som
också gjorde stora insatser för hälsovår-
den i flera u-länder. I sina memoarer
»En läkares väg. Från Visby till Viet-

nam» skildrar han utförligt denna verk-
samhet [3].

Nils Malmberg framstående
nutritionsf orskare
Nils Malmberg, som 1959 slutade

sin karriär som överläkare och styres-
man vid barnsjukhuset Samariten, var
en annan människotyp än Höjer. Han
var en stillsam och försynt man som ef-
ter långa arbetsdagar gärna försjönk i
musikens eller andra sköna konsters
värld. Malmberg var en framstående
nutritionsforskare. Redan på 1930-talet
publicerade han väsentliga arbeten rö-
rande uppfödningen av barn. I en väl ge-
nomförd studie, som publicerades
1939, visade han att barn med en födel-
sevikt under 1500 gram ofta utvecklar
tecken på rakit som dock är annorlunda
än den vid sedvanlig D-vitaminbrist [4].
Tillståndet förbättras efter behandling
med betydligt större doser av vitamin
D3 än vad som fordras för sedvanlig
profylax.

Dessa pionjärarbeten utfördes om-
kring 35 år innan den av fosfatbrist or-
sakade, rakitliknande skelettsjukdomen
hos prematura barn uppmärksammades
mer allmänt. Malmberg besatt stor ad-
ministrativ förmåga. Han var generalse-
kreterare vid den internationella pedia-
trikkongress, som hölls i Stockholm
1930 med Jundell som president.

Curt Gyllenswärd välkänd 
forskare och uppskattad lärare
Curt Gyllenswärd var ännu en välkänd

pediatriker som fick sin utbildning hos
Jundell. Även om han blev mest känd för
sina socialpediatriska studier [5], bedrev
han också en betydelsefull nutritions-
forskning.

Han var under några år klinikchef på
Sachsska barnsjukhuset innan han 1942
utnämndes till professor i pediatrik vid
Uppsala universitet. Från 1949 till 1962
hade han samma befattning vid Karolins-
ka institutet och var då också överläkare
vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus.
Gyllenswärd var en uppskattad lärare
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Fotografier av (till vänster) Isak Jundell,
då han 1934 avgick från professuren i
pediatrik vid Karolinska institutet, samt av
(i nämnd ordning) Axel Höjer, Henning
Magnusson.och Nils Malmberg. Samtliga
foton från det minnesalbum som elever-
na överlämnade till Jundell då han 1934
blev emeritus.



med god förmåga att meddela praktiskt
viktiga kunskaper.

Henning Magnusson 
Sveriges förste neonatolog
Henning Magnusson var en framstå-

ende pediatrisk forskare som bearbeta-
de nutritionsproblem hos prematura
barn, ett intresse som väcktes då han i
början av 1940-talet var ansvarig för
neonatalvården vid Allmänna barn-
bördshuset i Stockholm. Magnusson,
som utan tvekan var Sveriges första
neonatolog, fann att den postnatala till-
växten hos för tidigt födda barn ofta är
avsevärt sämre än den skulle ha varit in
utero, vilket han antog beror på en brist
på aminosyror. Sedan han 1944 blivit
chef för Sachsska barnsjukhuset ge-
nomförde han systematiska studier av
viktökningen hos prematura barn efter
det att moderns bröstmjölk förstärkts
med ett kaseinhydrolysat, som fram-
ställts av Arvid Wretlind, vilken då ar-
betade hos Erik Jorpes. Under de perio-
der då bröstmjölken berikades med
aminosyror (aminosol) accelererade
viktökningen för att sedan stanna upp
efter det att denna supplementering
upphört.

Resultaten, som publicerades i Na-
ture 1944 [6], rönte stor internationell
uppmärksamhet. De föll dock sedan
i glömska, vilket kan bero på att Mag-
nusson aldrig fick möjlighet att fullföl-
ja sin forskning då han plötsligt avled
1951. Först i slutet av 1970-talet, dvs 25
år efter det att Magnusson publicerat
sina resultat, återupptogs forskningen
rörande de prematura barnens nutritio-
nella behov och då i första hand av El-
sie Widdowson [7].

Bertil Söderling bedrev
forskning i barnpsykosomatik
Bertil Söderling, som först blev

överläkare och chef för barnkliniken
vid Centrallasarettet i Borås, och se-
nare vid dess barnpsykiatriska klinik,
var ännu en medarbetare till Jundell
som medverkat till utvecklingen av
den svenska barnsjukvården. I sin ve-
tenskapliga verksamhet bidrog han till
tuberkulosforskningen. Han var en av
pionjärerna inom barnpsykiatrin och
belyste bakgrunden till olika psykoso-
matiska problem hos barn.

CW Herlitz f örbättrade
svensk skolhälsovård
Bland de läkare som disputerade hos

Jundell bör också nämnas CW Herlitz,
som i sin avhandling redovisade studier
av blodsockerregulationen hos späd-
barn [8]. Herlitz var en framstående kli-
niker, som slutade sin karriär som skol-
överläkare efter att en tid ha varit tf chef
för Norrtullskliniken. Han förbättrade
den svenska skolhälsovården och gav

också ut en lärorik bok om dess historia
[9].

Betydelsefull forskning 
som gav barn bättre livsvillkor
Det är uppenbart att Jundell och hans

medarbetare var klart medvetna om
sambandet mellan barns somatiska och
psykiska sjuklighet och deras psykoso-
ciala och socioekonomiska förhållan-
den. De bedrev också en betydelsefull
socialmedicinsk forskning, vars resultat
kom att utgöra underlag för politiska åt-
gärder med syfte att förbättra barnens
levnadsförhållanden. I detta samman-
hang bör också påpekas att väsentlig so-
cialmedicinsk forskning också bedrevs
under första hälften av 1900-talet vid
våra övriga pediatriska institutioner.
Sålunda bidrog Adolf Lichtenstein vid
Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus
mycket aktivt till att Sverige redan un-
der 1940-talet fick barnkliniker vid
samtliga centrallasarett och därigenom
fick tjäna som förebild för övriga nor-
diska länder. Det är en förhoppning att
svenska barnläkare under kommande
år, i större utsträckning än vad som va-
rit fallet under de senaste decennierna,
skall uppmärksamma betydelsen av so-
cialpediatrisk forskning och att de med
hjälp av erhållna resultat verkar för för-
bättrade villkor för våra barn.
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