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I början av Västerlånggatan i Gamla 
Stan i Stockholm ligger en röd fyra-
våningsbyggnad i barockstil, som kallas 
von der Lindeska huset, uppkallat efter 
köpmannen Erik von der Linde som lät 
bygga det år 1630. Man lägger märke till 
huset, därför att det sticker upp två ka-
nonrör från gatan på bägge sidorna om 
porten. Men betydligt märkvärdigare 
med detta hus är det som utspelade sig 
högst upp en vinternatt år 1650. 

En man, 54 år fyllda, låg döende i 
lunginflammation. Till hans bädd kom 
en holländsk läkare vid namn Wullens 
för att göra åderlåtning. Men patienten 
vägrade. Han betraktade doktorn som 
en bedragare. 

Patienten var René Descartes, som 
inbjudits av drottning Kristina att un-
dervisa henne i filosofi klockan fem var-
je morgon på Stockholm slott. Scenen 
utspelade sig i den franske ambassadö-
ren Pierre Chanuts bostad. Det var Cha-
nut som förmedlade drottningens in-
bjudan. Men det var också han som 
smittade ner Descartes med influensa, 
som sedan utvecklades till lunginflam-
mation.

Descartes tviv-
lade på åderlåt-
ningen, precis som 
han tvivlade på 
nästan allt, utom 
en sak, nämligen 
att han existerade 
(Je pense, donc je 
suis). Det var Des-
cartes som gjorde 
upp med de gamla 
trossatserna, inklu-
sive åderlåtning, 

som hade varit förhärskande i Europa 
sedan antiken. Dr Wullens hörde till 
den gamla skolan och hade satt sig emot 
Descartes redan i Holland, vilket denne 
inte hade glömt. Descartes hade ju ver-
kat i Holland i 20 år .

Till slut kapitulerade Descartes, och 
han åderläts tre gånger. Men det blev 
ingen förbättring. Han började rossla, 
andas oregelbundet och spotta svarta 
loskor innan han till slut gav upp andan.

Den franske ambassadören Pierre 
Chanut kom i beråd. Han var ju delvis 
skyldig till att Descartes flyttade till 
detta kalla land med is och björnar. För 
det första måste han meddela världen. 
Han skrev därför en rad brev till ledan-
de personer på kontinenten, såsom prin-
sessan Elisabet av Böhmen, den förra 
franska utrikesministern osv. För det 
andra var Chanut tvungen att ordna 
med begravningen. Drottning Kristina 
ville att Descartes skulle begravas i Rid-
darholmskyrkan tillsammans med 

kungahusets döda. Men det var en kom-
plikation i och med att Descartes var ka-
tolik. Ambassadören motsatte sig därför 
en begravning i en av de främsta symbo-
lerna för lutheranismen i Sverige.

I stället fraktades kistan till en kyr-
kogård vid utkanten av Stockholm, 
nämligen Adolf Fredriks kyrkogård. 
Denna begravningsplats användes mest 
för döda hittebarn, eftersom barnhuset 
låg i närheten.

Sexton år senare, 1666, öppnades gra-
ven och Descartes’ lik grävdes upp. Den 
nye franske ambassadören Terlon, en 
lojal tjänare till Ludvig XIV, var en tro-
gen katolik. Han hade också en fäbless 
för reliker och intresserade sig mer för 
Descartes’ kvarlevor än för hans läror. 
Uppgrävningen skedde under inspek-
tion av en kontingent svenska soldater 
under ledning av kapten Isaak Plan-
ström. Kroppen hade till stor del för-
multnat, varför benen kunde placeras i 
en liten kopparkista. Hela proceduren 
föreföll ha förlöpt komplikationsfritt. 
Ambassadören var dock orolig att kis-
tan skulle kunna rövas bort på vägen till 
Frankrike, då cartesianismen hade 
vuxit starkt i Europa sedan filosofens 
död. 

Kistan kom dock fram, och Descartes 
begravdes på nytt i Sainte Geneviève-
kyrkan i Paris. 

Men inte heller där fick den store tän-
karen vila i fred. Under den franska re-
volutionen plundrades kyrkorna. En 
man vid namn Lenoir tog som sin upp-
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KRANIET TILL RÄTTA
Filosofen René Descar-
tes dog en vinternatt 
1650 i huset som i dag 
har nummer 68 på Väs-
terlånggatan i Stock-
holm. Han begravdes, i 
flera omgångar genom 
seklerna, men kraniet 
kom inte till rätta förrän 
på 1820-talet. 
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gift att ta hand om berömda mäns gra-
var och upprättade ett nationalmonu-
ment med berömda personer. Detta 
godkändes av revolutionsregimen. Ef-
ter Napoleons fall och återinförandet av 
monarkin stängdes dock museet, och 
Descartes’ kvarlevor fördes till Saint-
Germain-des-Prés, där de fortfarande 
finns. 

Men när kistan öppnades ånyo år 
1821 under överinseende av franska 
akademin gjordes en förfärlig upptäckt: 
Kraniet fattades! 

Jöns Jacob Berzelius, som var i Paris 
vid den tiden, fick höra talas om detta. 
Tillbaka i Stockholm såg han en notis i 
Aftonbladet om att Descartes’ kranium 
hade auktionerats ut efter professor 
Sparrmans dödsbo. Anders Sparrman 
var Linnélärjungen som seglade med 
James Cook runt jorden. Men profes-
sorn var också Berzelius’ företrädare. 
Berzelius tog omedelbart kontakt med 
auktionsfirman och köpte kraniet för 
17 eller 18 riksdaler, den summa som 

det hade bjudits ut för. Kraniet kunde 
sedan återbördas till Frankrike och 
Berzelius harangeras av den franska 
akademin. 

Hur kraniet kom att kvarstanna i Stock-
holm ska inte avslöjas. Inte heller bevi-
sen för att det verkligen var Descartes’ 
kranium. Om denna spännande detek-
tivhistoria får man läsa mer i Russell 
Shortos bok.

Lika intressant är dock alla utvik-
ningar om hur Descartes’ rationalism 
och skeptiska ifrågasättande lade grun-
den till upplysningen i lika hög grad 
som den engelska empirismen. Berzeli-
us var en av våra främsta vetenskaps-
män i upplysningstidens anda. Att just 
han återbördade Descartes’ kranium 
till Frankrike var en händelse som såg 
ut som en tanke.

Hugo Lagercrantz
professor,

neonatalenheten, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus

Att förebygga ohälsa genom att ändra 
livsstil är ett omdebatterat och viktigt 
område. Dagligen möter vi »nya« bud-
skap i medierna där man levererar råd 
för att sänka sin kardiovaskulära risk. 
Det är svårt för både vårdpersonal och 
patienter att sortera informationen och 
kontrollera vilka råd som är evidens-
baserade. Professor Mai-Lis Hellénius 
har med stöd från Hjärt-Lungfonden 
utarbetat ett webbaserat utbildnings-
program inom kardiovaskulär preven-
tion för att klargöra fakta inom områ-
det, både för sjukvårdspersonal och för 
allmänhet. Webbadressen är ‹www.
sundkurs.se›. Båda delarna är omfat-
tande och pedagogiskt upplagda med 
föreläsningar och bildmaterial i en 
snygg och lättillgänglig layout. Man kan 
när som helst ta en paus för att senare 
återkomma och fortsätta där man slu-
tade, vilket är fördelaktigt.  

Kursen är uppbyggd med sex avsnitt. 
1) Fakta om risker, 2) Fysisk aktivitet,  
3) Mat och alkohol, 4) Nikotin,  
5) Stress, 6) Pedagogik. 

Innehållet är evidensbaserat och 
mycket inspirerande. Kursgivaren har 
lämnat pekpinnarna åt sidan och i stäl-
let lyft fram smarta val, evidens och in-
spiration. Utbildningsprogrammets 
tyngdpunkt ligger på fysisk aktivitet 
och mat, men även övriga faktorer som 
nikotin och stress behandlas på ett bra 
sätt. 

Att fokus ligger på fysisk aktivitet och 
mat är bra då det pågår en infekterad 
kostdebatt inom vården och i samhäl-
let. Genom att lyssna till Mai-Lis Hellé-
nius’ sammanfattning av flera stora 
studier bör vårdpersonal efter genom-

www.sundkurs.se
Webbaserat utbildningsprogram.
Ansvarig: Professor Mai-Lis Hellénius, Karo-
linska institutet och hjärtkliniken, Karo-
linska universitetssjukhuset, Solna,  
med stöd från Hjärt-Lungfonden.
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Smarta val 
för hjärtat  
– utan  
pekpinnar

KARRIÄR OCH EFTERSPEL. De dagliga audienserna hos drottning Kristina i svinottan på 
Stockholms slott (övre bilden) medförde att filosofen Descartes fick en förtidig grav i 
Sainte Geneviève-kyrkan i Paris (nedre bilden t v). Helgedomen plundrades under franska 
revolutionen (nedre bilden t h), men om det var i samband med den händelsen som den 
store tänkarens skalle kom bort eller vid något annat tillfälle får man veta efter att ha läst 
boken »Descartes bones« av Russell Shorto.   
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gången kurs kunna ge evidensbaserade 
råd om livsstilsförändring för att före-
bygga kardiovaskulär sjukdom hos sina 
patienter. I det dagliga patientarbetet 
kan man med fördel även rekommende-
ra sina patienter att ta del av utbild-
ningsprogrammets allmänna del.

I avsnitt 3 behandlas mat och alkohol 
tillsammans. Det finns positiva effekter 
av ett måttligt dagligt intag av alkohol 
på kardiovaskulär risk. Detta är dock 
ett pedagogiskt problem för vårdperso-
nal som måste väga in övriga risker med 
alkoholintag, allra helst för allmänlä-
karen som bemöter patienten ur ett ho-
listiskt perspektiv. Det vore önskvärt 
att även nackdelarna med alkohol be-
lystes starkare i denna webbkurs. 

Avsnitt 6 behandlar pedagogiken bak-
om livsstilsförändringar. Flera tänk-
värda och viktiga punkter lyfts fram om 
hur vårdpersonal ska kunna samtala 
med patienten om vikten av att föränd-
ra livsstil. 

En rad olika vårdprogram för omhän-
dertagande av redan sjuka patienter 
finns utarbetade. Vården, framför allt 
primärvården, har ett stort ansvar för 
att arbeta med livsstilsfrågor för att fö-
rebygga kardiovaskulär sjukdom och 
för att identifiera och hjälpa riskpatien-
ter innan de utvecklar sjukdom. Denna 
kurs kan stödja vårdpersonal i detta 
svåra och viktiga arbete. Kursen kan 
verkligen rekommenderas till all vård-
personal, både för sitt innehåll och för 
sin inspiration. 

Mattias Damberg
docent, ST-läkare allmänmedicin

Citypraktiken, Västerås
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Webbplats för proffs och lekmän.

För 130 år sedan satt en ung medicine 
kandidat på anatomiska institutionen i 
Uppsala och dissekerade hundar. Han 
noterade då att det på sköldkörtelns yta 
fanns några grynformade bildningar 
vars mikroskopiska utseende var helt 
annorlunda än sköldkörtelns. Så små-
ningom utförde kandidaten ytterst de-
taljerade undersökningar av dessa gryn 
hos flera olika species, inklusive män-
niska, och kunde fastställa att det var 
ett nytt organ han upptäckt. Eller kan-
ske rättare sagt återupptäckt, eftersom 
de påtalats, men inte systematiskt be-
skrivits, av ett par andra forskare tidi-
gare.

Kandidaten, vars namn var Ivar 
Sandström, kallade grynen för para-
tyreoidea.

Vad paratyreoidea skulle ha för funk-
tion visste varken Sandström eller 
andra samtida. I dag har vi detaljerade 
kunskaper om kalciumjonens centrala 
roll i regleringen av en mängd kropps-
funktioner. Vi vet en uppsjö av mole-
kylärbiologiska detaljer om para-
tyreoideacellens receptorer och regle-
ringsprinciper, vi känner parathormo-
nets exakta kemiska uppbyggnad och 
det finns hyllmeter av studier om 
hyper paratyreoidismens kliniska bild 
och behandling.

Om denna långa resa från kandidat 
Sandströms dissektionsarbete till da-
gens molekylärbiologiska forskning om 
GPCR-receptorer har nu kirurgprofes-
sorn Jörgen Nordenström skrivit en fa-
scinerande bok med den fyndiga titeln 
»Körteljakten«. Det är en bok som verk-
ligen är en fröjd att läsa; spännande, 
läro rik och med ett klart och personligt 
språk.

Nordenström har utfört ett omfattan-
de och imponerande forskningsarbete i 
bibliotek och arkiv för att finna stoff till 
sin bok, inte minst bildmaterialet är 
mycket roligt att se.

Jörgen Nordenström är, sin speciali-
tet till trots, en renässansmänniska 

med breda intressen – inte minst i skön-
litteraturen – och har vid Karolinska 
institutet varit en av föregångarna till 
att introducera humaniora i medicin-
utbildningen. Detta, hans intresse, av-
speglar sig också i den här boken. 

»Körteljakten« är ingen konsekvent ve-
tenskaplig långuppsats om kalcium och 
paratyreoidea utan mer en svindlande 
långdans som ringlar sig in i alla möjliga 
rum där Nordenström har funnit något 
spännande att visa. Det är denna finur-
liga berättarglädje som är bokens styrka 
och som gjort att jag redan träffat flera 
kollegor, utan professio nellt intresse av 
endokrinologi eller endokrinkirurgi, 
som sträckläst boken.

»Körteljakten« är medicinhistoria 
när den är som bäst; den samlar ihop 
pusselbitar från kända och okända håll, 
lägger dem samman och kan på så sätt 
visa upp ett mönster, en utvecklings-
linje som man inte själv riktigt förstått. 
Samtidigt ger den en tydlig illustration 
av hur dagens förståelse av biologiska 
förlopp vilar på många tidigare enskilda 
forskares vedermödor.

Läs den!
Johannes Järhult

professor/överläkare,
Jönköping

En svindlande långdans 
kring paratyreoidea
körteljakten
En medicinsk historia 
260 sidor.
Författare: Jörgen Nordenström.
Förlag: Karolinska Institutet University 
Press; 2009. ISBN 978-91-8556-524-5.

Jörgen Nordenström har skrivit en fascine-
rande bok byggd på omfattande forskning, 
anser anmälaren.
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Enstaka gånger har det hänt att läs-
ningen av en bok har vidgat mitt eget 
perspektiv på ett ämne. Läsningen av 
»Melankoliska rum. Om ångest, leda 
och sårbarhet i förfluten tid och nutid« 
av idéhistorikern Karin Johannisson är 
en sådan erfarenhet. 

Johannisson vill förstå melankoli 
som ett känslotillstånd, inte som ett 
sjukdomstillstånd. Boken beskriver 
djuplodande hur dessa tillstånd kan 
upplevas och försöker förklara dem i 
belysning av deras kulturella samman-
hang.  Manliga tårar, till exempel, kan 
signalera hänryckning under 1600- 
talet, empati under 1700-talet och brist 
på behärskning under 1800-talet. För-
fattaren diskuterar också gränser-
na mellan friskt och sjukt. Melan-
kolin finns i gränszonen mellan de 
båda begreppen och är också det 
psykiska lidandets urform, enligt 
Johannisson.  

Bokens kapitel representerar 
olika »melankoliska rum« allti-
från kapitlet »Melankoli: förlus-
ten« till »Anomi: vilsenheten«. 

När blev nu melankoli depression? Före 
1900 fanns knappast depression som 
begrepp, men det har under 1900-talet 
undan för undan ersatt melankolibe-
greppet. Mörkret i jaget kan numera 
mätas, vetenskapligt förklaras samt bli 
föremål för terapeutiska insatser. 

När en diagnos byter klass (från hög-
re till lägre) eller kön (från manligt till 
kvinnligt) tappar den ofta status. Ex-
empelvis är den historiska stereotypen 
för melankoli den utvalde mannen 
medan den moderna stereotypen för 
depression är den namnlösa kvinnan. 

Författaren har en djup förtrogenhet 
med många av de stora tänkarnas verk 
och livsöden. 

Sociologen Max Webers psykiska li-
dande dominerades av mångåriga 
sömnbesvär med total arbetsoförmåga 
under nästan fem år. Han använde 
brom, trional, prövade opium och fast-
nade för heroin. Weber hade nattliga 
sädesuttömningar, vilka hustrun såg 
som orsaken till hans sömnlöshet. 
Hust run diskuterade öppet i brev till 

Webers mamma makens 
sexuella tillkorta-
kommanden – vilket är 
förvånande med tanke på 
att detta är i slutet av 
1800-talet.

Marcel Proust hade ast-
ma sedan barndomen. 

Han var hypersensibel och i stort sett 
sängliggande från 35 års ålder. Sovrum-
met isolerade han med kork för att ute-
stänga ljud. Han sov på dagarna och 
skrev på nätterna, alltmer beroende av 
droger. 

Åtskilliga tänkare och författare har 
haft ett komplicerat förhållande till 
mat. Franz Kafka drev sig själv till un-
dernäring. Han hade också vissa mat-
ritualer och åt alltid ensam. Svältmoti-
vet finns med i två av hans berättelser 
»Förvandlingen« och »En svältkonst-
när«. 

Johannisson ger fler exempel på stora 
tänkares excentricitet och psykiska  
lidande – kanske är det ibland en för-
utsättning för deras författarskap?

Det finns slående likheter mellan se-
kelskiftena 1900 och 2000 i upplevel-
sen av ökande stress. Samhället var vid 
bägge tidpunkterna präglat av snabb 
förändring och ett intensivt informa-
tionsflöde. I slutet av 1800-talet dök ut-
brändhetsordet upp som en form av de-

primerad sinnesstämning. Strax före 
sekelskiftet 2000 dyker ordet utbränd 
upp igen, nu som en medicinsk diagnos. 

Johannisson vidgar i sin bok perspek-
tiven på både melankoli och psykisk 
ohälsa och sätter in dessa i sina histo-
riska och kulturella sammanhang. För 
att läsaren ska kunna gå tillbaka till 
källorna är bokens texter rikligt försed-
da med anslutande noter. Som en rad-
anmärkning konstateras att texternas 
kunskapsinnehåll ibland är så kompakt 
att det kan bli svårt för läsaren att bi-
behålla fokus. Dessutom förekommer 
upprepningar. 

Den här boken bör läsas av alla psyki-
atrer men kan också rekommenderas 
till medicinhistoriskt intresserade lä-
kare. 

I slutet av sin bok kommer Johannis-
son med en tänkvärd kritik av dagens 
marknadssamhälle, som kan framkalla 
en vida utbredd anomi (vilsenhet). En 
obehaglig insikt kan bli »att det ano-
miska tillståndet inte är effekten av, 
utan villkoret för, detta samhälles exi-
stens.« Det handlar alltså inte om indi-
videns tillfredsställelse, utan om att 
hålla kvar hennes otillfredsställelse – 
vilket får bli tänkvärda slutord i recen-
sionen av denna innovativa bok. 

Jan Halldin
leg läkare, med dr 

jan.halldin@gmail.com

melankoliska rum
Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten 
tid och nutid 
298 sidor.
Författare: Karin Johannisson.
Förlag: Albert Bonniers förlag; 2009. 
ISBN 978-91-0011-790-0.
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Vidgat perspektiv på melankoli och psykisk ohälsa 
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Idéhistorikern Karin Johannisson har en djup förtrogenhet med många av de 
stora tänkarnas verk och livsöden.


