
❙ ❙ Elektriciteten blev en modeterapi vid
mitten av 1700-talet. Det var naturligt att
denna hemlighetsfulla nya kraft också
prövades avseende dess eventuella me-
dicinska verkningar. Vid 1740-talets
mitt rapporterades från kontinenten fle-
ra lyckade kurer. Elektroterapeutiska
institut sattes upp lite varstans, också av
Benjamin Franklin i Philadelphia. 

Från elektroterapiapparaten kunde
strömmen föras över till patienten via
handtag eller med direktapplikation på
den onda eller förlamade kroppsdelen.
Man gav också kraftiga stötar från den
nyuppfunna Leidenflaskan,

I Riddarhuset i Stockholm inrättades
en elektroterapeutisk klinik under Ve-
tenskapsakademiens uppsikt. Det klien-
tel som behandlades var förlamade,
slagrörda, värkbrutna, döva och blinda.
Resultaten motsvarade dock inte för-
väntningarna, varför intresset snabbt av-
tog.

En som dock fullt ut tog tekniken till sitt
hjärta var Gustaf Fredrik Hjortberg
(1724–1776), prost i Valda och Släp i
norra Halland, som startade egen pri-
vatpraktik med elbehandling. Det var en
lärd och berest herre. Efter prästvigning-
en blev han skeppspredikant vid Ostin-
diska kompaniet, företog flera resor till
Kina och i sann linnéansk anda studera-
de han och beskrev under resorna alla
slags naturalier. 

Han köpte en elektricitetsmaskin från
England och uppfann sin egen apparatur
för elektricitetens applicering. Patienter
från hela Sverige strömmade till och ut-
sattes för elektriska stötar, varefter de
slängde käppar och kryckor i högar i
prästgårdens trädgård. 

Enligt bevarade journaler behandlade
Hjortberg långt över tusen patienter,
mest giktbrutna, förlamade, reumatiker
och döva, men också den 42-åriga ryt-
tarhustrun Kjerstin Svensdotter från

Forshem invid Kinnekulle. Hon vårda-
des 1768 två månader på Mariestads la-
zaret med diagnoserna »Contracturae«
(stela leder) och »Hysterie« (modersju-
ka) och »remitterades« vid utskrivning-
en till Hjortberg.

Som framgår av bilden (ovan) på den ap-
parat som professor Erik Ask-Upmark
fick som gåva av en medicinarkurs prö-
vade man elektriciteten långt fram på
1800-talet »for nervous diseases«.

Torgil Hallböök 
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Medicinhistorisk paus

Prosten som startade 
privatpraktik med elbehandling

Gustaf Fredrik Hjortberg avbildad med sin familj. 
Målningen (här något beskuren) hänger i Släps kyrka i norra Halland.

Elektroterapiapparat 
från slutet av 1800-talet
(Uppsala
Medicinhistoriska
Museum).
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