
Björn Ekblom undrar i Läkartid-
ningen 11/03, sidan 1000, om
mannen på minnestavlan i

Opatija är »han med I eller II eller möj-
ligen III?«. Svaret är att bilden förestäl-
ler Theodor Billroth som blev professor
i Zürich 1860, i Wien 1867 och var
1800-talets kanske mest framstående
kirurg, alltså han med I och II.

Han föddes på Rügen 1829 och hans
födelsehus är nu ett Billrothmuseum.
Han avled i Abbazia den 6 februari
1894. Abbazia är det italienska namnet
på nuvarande Opatija. Det var inte
första gången som Billroth vistades i
Abbazia, det finns brev från honom
därifrån redan 1884, bl a till Brahms.
Billroth begrovs den 9 februari i en äre-
minnesgrav på Wiens centralkyrko-
gård.

P Bertil Norberg

Uddevalla

Det är förvisso den store Theodor
Billroth – bukkirurgiens portal-
figur – som Björn Ekblom har

mött på en promenad i Opatija, Kroati-
en.

Theodor föddes 1829 på ön Rügen
som då varit svensk i över 150 år.
Drygt ett decennium före Billroths fö-
delse hade Wienkongressen beslutat att
ön skulle återlämnas från Sverige till
Preussen. Utbildad i Berlin och efter att
i drygt två år ha varit verksam i Zürich,
utnämndes Billroth 1867 till professor i
kirurgi i Wien.

Theodor Billroth var inte endast
Europas ledande kirurg utan också en
framstående musiker. Johannes Brahms,
som också härstammande från
Nordtyskland, var nära vän till Billroth.
Vännen Brahms hade från 1863 varit
dirigent i Wiener Singakademie, men
övergick snart –  i kraft av sin obändiga
personlighet – till att arbeta såsom fri
konstnär.

Båda hade likartade motton för sina
liv som konstnärer och som skapare av
något nytt, »varje ton jag skriver kräver
min fulla insats« (Brahms), »det ingår i
min natur att allt jag ger mig i kast med,
gör jag med all tänkbar koncentration«
(Billroth). 

Till historien hör att de båda vän-
nerna/giganterna hade betydande lik-
heter rent fysiskt – en massivt uttrycks-
full profil, intensiv blick under buskiga

ögonbryn, en hög och välvd panna samt
båda försedda med även för den tiden
magnifika helskägg – beträffande Bill-
roth mycket väl fångat på minnestavlan
i Opatija.

I Opatija, som ju ingick i kejsar-
dömet, vistades Wiens elit med stor
regelbundenhet för att njuta av och re-
kreera sig i medelhavsklimatet, så även
Theodor Billroth. Billroth –  med sin
på svensk botten födda pappa –var
alltså inte schweizare som Björn Ek-
blom frågar sig, utan faktiskt nästan
svensk!

Theodor Billroth gick ur tiden 1894
och följdes av den fyra år yngre vännen
Johannes Brahms tre år senare.

Gösta Jonsell

Göteborg

Jodå, det är visst han. Han var inte
schweizare, men verksam i Zürich i
några år.

Theodor Billroth föddes den 26 april
på ön Rügen i Pommern, dåvarande ko-
nungariket Preussen (Tyskland fanns ju
inte då). Fadern var präst. Han dog när
Theodor var 4 år gammal. Enligt Bill-
roths egna uppgifter härstammar släk-
ten från Sverige.

Theodor Billroth började sina medi-
cinska studier i Greifswald, fortsatte
sedan i Göttingen och slutligen i Berlin
hos Bernhard von Langenbeck, där
han promoverades 1852. Efter ett kort
försök därefter som privatpraktiker i
Wien, återvände han som assistentläka-
re till von Langenbecks klinik där han
blev kvar tills han 1860 kallades till
professuren i kirurgi i Zürich. Till Wien
kallades han så 38 år gammal som pro-
fessor och chef för 1:a kirurgiska klini-
ken vid Allgemeines Krankenhaus, där
han utförde merparten av sin manna-
gärning.

Theodor Billroth var inte bara en
framstående forskare och operatör, utan
också en skicklig lärare och organisa-
tör. Sina sista år plågades han av hjärt-
besvär och drog sig då gärna tillbaka
till sina favoritandningshål, fritidshuset
i S:t Gilgen vid Wolgangsee eller Ab-
bazia (dagens Opatija) vid Medelhavet.
Billroths vistelse där lär ha betytt
mycket för Abbazias rykte som kurort.
Han dog den 6 februari 1894.

Erling Cahlin

Göteborg
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Jo, visst är det Theodor Billroth –
pionjären inom bukkirurgi 

Visst är det den store kirurgen
Christian Albert Theodor Bill-
roth som ligger begravd i Opati-

ja. Född den 26 april 1829 på Rügen
blev han 1852 med dr i Berlin, 1860
professor i kirurgi i Zürich och 1867 i
Wien. Varför han dog just i Opatija
(italienska Abbazia) den 6 februari
1894 vet jag inte, men platsen var redan
då en känd semester- och kurort, så
kanske han led av någon krämpa som
ändade hans liv just där.

Vad som kanske inte är så känt är
att Billroth också var en utomordentlig
altviolinist, god och nära vän till 
Johannes Brahms (1833–1897) som
dedicerade honom sina två första stråk-
kvartetter (opus 51). Detta trots att
Billroth var så nervös inför ett uppfö-
rande av stråksextetten (opus 36)
(där han skulle spela andra altfiolstäm-
man) med Brahms själv närvarande, att
en stand-in måste inkallas. Var det
kanske en tröstande gest från en god
vän? Man får i alla fall hoppas att ner-
vositeten inte var lika stor i opera-
tionssalen.

Stig Mattsson

Stockholm

Minnestavlan i Opatija föreställande
bukkirurgins portalfigur, Theodor Billroth.


