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Den allra tidigaste användningen av
eterinhalationer vid kirurgi, ett kortva-
rigt rustillstånd, får inte förväxlas med
styrbar eternarkos. Först genom påvi-
sandet av reflexernas successiva bort-
fall och andningsrörelsernas förändring
kunde narkosdjupet fastslås [1, 2]. Med
dessa kunskaper lades grunden till den
styrbara eternarkosen med avseende på
dess djup, duration och muskulaturens
avslappningsgrad. Därmed fanns en av
de två viktigaste förutsättningarna för
de opererande specialiteternas utveck-
lingsmöjligheter; den andra var samver-
kan mellan aseptik och antiseptik.

Vid den tidigaste användningen av
eterinhalationer vid kirurgi gavs dessa
under några minuter till dess att en obe-
stämd grad av påverkan hade uppnåtts.
Operationen utfördes sedan under den
kortvarigt kvarstående effekten med all
den etablerade snabbhet man hade upp-
nått under den preanestetiska periodens
kirurgi. Den smärtnedsättande effekten
av inhalationerna växlade från god till
verkningslös.

Man kan inte säga att vare sig Craw-
ford Long 1842 eller William Morton
1846 upptäckte eternarkosen, men de
introducerade ett förstadium och anvi-
sade därmed narkosmöjligheten [3].

Eterns effekter upptäcks i USA
Eterns narkotiska effekter uppmärk-

sammades i Amerika under 1800-talets
första hälft. Både i ansedda sociala kret-
sar och på marknadsgycklets frilufts-
scener anordnades »ether parties» [4].
Intresserade uppmuntrades att inandas
eterångor, varvid den berusning som
följde väckte allmän munterhet.

Crawford Long, en amerikansk
landsortsläkare, hade som medicinstu-
derande deltagit i ett eterparty och erfa-
rit eterns påverkan på medvetandet.
Han hade iakttagit att eterberusade som
accidentellt skadat sig reagerade svaga-
re på smärta. Den 30 mars 1842 lät dok-
tor Long en patient, som sökt honom för

cystor i nacken, inandas eterångor som
förberedelse till exstirpation av cystor-
na. Det skedde utan smärtreaktion.

Under några år utförde Long ett an-
tal kortvariga operationer under eterin-
halation. Eftersom framkallad smärtfri-
het ansågs stå i strid med naturens ord-
ning blev han motarbetad och hotad,
och tvingades ge upp sin smärtfria kir-
urgi [4].

Long var otvivelaktigt den förste
som påvisade eterinhalationens smärt-
nedsättande verkan vid kirurgi. När han
sju år senare publicerade sina fram-
gångar [5] hade andra under mellanti-
den gjort om hans bedrift. Det stod inte
klart för samtidens människor att Long
hade upphovsrätten.

Han har dock fått ett övertygande
postumt erkännande i form av en ame-
rikansk högtidsdag under namn av
»Doctor’s Day», som firas den 30 mars
alltsedan 1958.

Därmed skulle den grundläggande
pionjärinsatsen i historien om eternar-
kosens födelse vara fastslagen och upp-
hovsmannen hedrad. Historiens musa,
Clio, gjorde dock en extra vända.

Pionjärernas grupp utökades
Åren 1845–1846 blev en period med

offentliga demonstrationer och strider
om upphovs- och patenträtter [3]. Den
amerikanske tandläkaren Horace Wells
konstaterade att även lustgas dämpade
smärtan vid kroppsskada. Han anordna-
de därför 1845 en offentlig demonstra-
tion i avsikt att utföra en smärtfri tand-
extraktion. Wells »tävlade» visserligen
inte med eter, men han har ändå en gi-
ven plats i eterpionjärernas grupp i den
meningen att han delade tron på den kir-
urgiska narkosens idé. Oegennyttigt
uppmuntrade och instruerade han sin
tandläkarkollega William Morton, som
varit närvarande vid Wells’ demonstra-
tion, att gå vidare.

Morton kontaktade kemisten 
Charles Jackson för att skaffa sig lust-
gas och följa Wells’ exempel. Jackson
hade dock ingen lustgas på lager utan
gav Morton eter. Den tillfälligheten för-
de Morton in på hans historiska spår.

Den 16 oktober 1846 skulle en pa-
tient få en tumör på halsen borttagen av
kirurgen John Warren. I samband med

operationen skulle Morton demonstrera
effekten av eterinhalation inför publik.
Han hade tränat sig genom att efter eter-
inhalation utföra tandextraktioner och
genom att assistera kirurgen Henry
Bigelow vid dennes operationer med
eterrus. Morton var försenad men kom i
sista minuten. Med ironi har det sagts
att han höll på att komma för sent till sin
egen världsberömmelse.

Trots att Morton strävade efter pa-
tenträtten till dietyleter undanhöll han
uppgiften att det inhalerade medlet vid
demonstrationen var eter. I sin publice-
ring samma år av händelsen rapportera-
de Bigelow att patienten vid Warrens
operation hade inhalerat »a prepara-
tion» utan angivande av dess namn. Bi-
gelow själv kan knappast ha varit obe-
kant med eterlukt efter sitt nära kliniska
samarbete med Morton. Ändå begärde
Morton i kongressen en belöning på
100 000 dollar som upptäckare av eter-
inhalationens smärtnedsättande verkan
vid kirurgi. Ärendet bordlades dock för
att undersöka Wells’ upphovsrätt.

Eterinhalationen 
introduceras i Sverige
Vid ett sammanträde i Svenska Lä-

karesällskapet den 2 februari 1847,
drygt tre månader efter Mortons de-
monstration, föredrogs ett meddelande
från Jacob Berzelius om händelsen. Då-
varande överkirurgen och professorn i
kirurgi vid Karolinska Institutet, Carl
Johan Ekströmer (1793–1860), fick i
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uppdrag att utvärdera eterinhalationen i
anslutning till kirurgi [6]. Ekströmer
blev medicine doktor 1817, professor
1836 och gjorde en imponerande karri-
är som läkare och sedermera sjukvårds-
administratör på riksnivå.

År 1852 hade Serafimerlasarettet
308 vårdplatser. På kirurgiska kliniken
togs unga läkare in för att avlägga kirur-
gie magisterexamen [7]. Serafimerlasa-
rettet var ett undervisningssjukhus.
Bättre förutsättningar kunde knappast
erbjudas för att utvärdera och kliniskt
pröva eterinhalationens värde.

Ekströmer framlade sin medicinska
rapport [8] om eterns verkan och risker
den 10 mars 1847 inför Vetenskapsaka-
demien och den 6 april samma år inför
Läkaresällskapet. Det måste ha varit en
av de första rapporterna i världen om
eteranvändning i sjukvården.

Flera av de yngre läkarna hade erbju-
dit sig som frivillig a försökspersoner
för att utröna medlets verkan innan det
skulle användas »på någon sjuk». Ek-
strömer påpekade att eterinhalationen i
vissa fall hastigt i andra långsamt ökade
hjärtfrekvensen. Samtidigt ökade pul-
sens styrka. Andningen blev långsam
och lugn, muskelsystemet avslappna-
des. Det uppstod en känsla av domning

i hela kroppen,
det ringde i öro-
nen, pupillerna

vidgades. Även
lust- och overklig-

hetsupplevelser be-
skrevs. I vissa fall

upphävdes smärtan helt,
en effekt som kvarstod nå-

gon minut efter det att inhalationen upp-
hört. Utandningsluften luktade flera
timmar efteråt starkt av eter. Ekströmer
framhöll att eterångorna inandades
»medelst en för ändamålet inrättad ap-
parat».

Klinisk intr oduktion
Ett av de första fallen var en reposi-

tion av en skulderledsluxation, som ut-
fördes bekvämt och utan smärta för pa-
tienten. Den största operationen som
omnämns i rapporten var en fotamputa-
tion på en 30-årig dräng. Vid det första
snittet klagade patienten, men hade där-
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Carl Johan Ekströmer (ovan) fick uppdraget att utvärdera 
användningen av eterinhalation som smärtlindring vid kirurgi.

Erik Gustaf Palmgren (ovan t h) som konstruerade »eterförgasaren», 
kan ha varit den förste i Sverige att använda sig av eter.
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Olof August Svalin
(t v) var en i gruppen
eterpionjärer vid 
Serafimerlasarettet, 
där de första testen
gjordes på kirurgiska 
patienter. 
Blyertsteckning 
av Maria Röhl, 
Röhlska samlingen.
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Daniel Vincent Lundberg , 
kirurg vid Serafimerlasarettet,
tillika Karl XV:s förste 
livmedicus, kanske ändå 
var först i Sverige?
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efter ingenting känt. När såret sköljdes
med kallt vatten före anläggande av för-
bandet inställde sig sveda. Patienten be-
gärde och fick ytterligare inandningar,
som medförde fortsatt smärtfrihet. Vid
senare omläggning hade eterinhalation
också använts med lika god effekt.

Denna teknik är intressant, eftersom
den är följsam till patientens behov.
Kanske utgjorde denna följsamhet ett
första avsteg från den rådande tekniken
att »ladda upp» patienten till en eter-
koncentration, som sedan utan tillskott
skulle räcka under den mycket korta
operationstiden.

Det framhölls också att eterinhala-
tion kunde ge upphov till f arliga situa-
tioner, särskilt hos medtagna individer.
En ung man som led av en långvarig
sjukdom i knäleden, som fordrade lår-
amputation, fick blott efter några få in-
andningar en knappt kännbar puls och
blev medvetslös. Medlet var »icke att
leka med».

Palmgrens eterapparat
Redan en vecka efter meddelandet i

Läkaresällskapet om Mortons demon-
stration förevisade konstruktören Erik
Gustaf Palmgren (1810–1855) appara-
ten inför Sällskapet den 9 februari 1847
[9]. Palmgren blev medicine doktor
1841. Under demonstrationen medde-
lade Palmgren också att han använt eter
vid en tandoperation. Palmgren uppma-
nades att inlämna en teckning över ap-
paraten »när han finge fullkomna den».
Efter ytterligare en vecka återkom han
med en förbättrad version av sin »eter-
förgasare» [6].

Palmgrens insats är intressant. Att
efter bara en vecka från meddelandet i
Sällskapet om Mortons demonstration
både ha utformat, tillverkat, funktions-
testat, kliniskt provat och förevisat sin
apparat är tidsmässigt knappast möjligt.
Den tandoperation han nämnde på mö-
tet kan alltså ha varit första gången eter
användes i Sverige.

Fler rapporter
Olof August Svalin (1808–1857),

medicine doktor 1835 och biträdande
överkirurg vid Serafimerlasarettet
1838–1839, rapporterade inför Sällska-
pet den 6 april 1847 tre fall som fått eter-
inhalationer [10]. I två av fallen skulle
cancer mammae opereras. I det ena av
dessa var »ruset» (Svalins ordval) ej
komplett, men plågorna var lindriga. I
det andra fallet kände patienten inte de
första och största incisionerna men väl
de senare.

Daniel Vincent Lundberg
(1816–1891), medicine doktor 1841,
biträdande överkirurg vid Serafimerla-
sarettet 1846–1849, sedermera Karl
XV:s livmedicus, anförde vid samma
möte att han redan i många fall prövat

eterinandning vid kirurgi. I ett fall hade
den fullständig verkan, ehuru operatio-
nen var svår, i flera andra hade den icke
gagnat [11]. I »Mina minnen» beskriver
Lundberg sin tid som livmedicus hos
Karl XV [12]. Där finns ett förbryllan-
de avsnitt om en experimentell verk-
samhet som bedrivits av Lundberg:

»Återkommen till Stockholm den 5
oktober 1845 började jag genast experi-
mentera och tillämpa den nya metod,
som sedan blivit så betydligt utvecklad
och vann flera vackra resultat och även
någon tillväxt i patienter. Länge kunde
jag dock ej synnerligen sysselsätta mig
med tillämpningen av denna metod, ty
den fordrade en man för sig och chirur-
gin som praktisk medicin var och blev
min huvudsak och var redan för myc-
ket.» 

Den experimentella verksamheten
inföll under Lundbergs tid som biträ-
dande överkirurg.

Kanske finns någonstans en förkla-
ring?  »Metoden» låg ej direkt inom kir-
urgin, föreföll angränsande, hade blivit
»betydligt utvecklad» och fordrade »en
man för sig». Vid mötet den 6 april 1847
framkom att Lundberg »i många fall
försökt eterinandningar». Fanns det en
koppling till det han skrev den 5 okto-
ber 1845? I så fall var det Lundberg som
var eternarkosens pionjär i Sverige!

Jämförelse USA–Sverige
I Amerika förmörkades insatserna

av personstrider och upphovsmanna-
tvister. I Sverige introducerades eterin-
andningar vid större kirurgiska ingrepp
än de tandutdragningar och cystborttag-
ningar som blev typingrepp under den

amerikanska pionjärperioden. Intro-
duktörerna i Sverige var högt meritera-
de kirurger, präglade av självkritik och
vetenskaplig mognad. Det fanns stora
utvecklingsmöjligheter. Oväntat upp-
hörde dock det starka läkarengage-
manget, sannolikt på grund av att pion-
järerna befann sig i slutet av sin akade-
miska meriteringsperiod och sökte slut-
positioner, vilka i samtliga fall blev be-
tydande.

Visserligen fanns det engagerade
yngre läkare på Serafimerlasarettet,
men sannolikt ingen befattning som
kunde locka en kompetent och utveck-
lingsinriktad läkare att verka för aneste-
siologin i Sverige.

Idéerna fick slumra
Ekströmer och hans medarbetare

måste på ett mycket övertygande sätt ha
insett eterns betydelse för kirurgin. Där-
till hade Svenska Läkaresällskapet mar-
kerat ett stort intresse. Av vilka skäl ut-
nyttjade de inte sin ledande position för
att styra sin tids sjukvård och säkra fort-
satt läkarmedverkan på anestesins om-
råde? I bortåt hundra år tvingades idéer-
na och möjligheterna att slumra till dess
ett nytt tillf älle gavs.
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Ett gruvligt exempel
före narkosens tid...

Här ett exempel på en 5-årig pojkes
upplevelser när han under kirurgi utan
smärtlindring befriades från en hassel-
nötsstor blåssten [7]:

Operationen varade, som man
sade, inalles sju minuter, inberäknade
de uppehåll som gjordes för att låta pa-
tienten hämta sig från sin förskräckel-
se och grufliga skrik… På tionde vec-
kan efter operationen utskrevs patien-
ten fullkomligt läkt, fri från alla plågor,
fet och rask, med förmåga att hålla uri-
nen; och ett par månader senare visa-
de han sig åter på Lazarettet, till hans
stora gamman klädd i böxor, hvilka
han förut måst umbära i anseende till
(o)möjligheten att hålla urinen.

Operationen hade förrättats i när-
varo av ett flertal äldre och yngre lä-
kare.


