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,,LUKREVNING", DETAR
,,Ah[ATOMI,, pA SVEI\SKA

Om Lars Roberg och hans poetiska anatomi

TORSTEN WETMARCK

Den fiirsta tryckta boken som beskriver miinni-

skokroppens anatomi ph soenska [r utgiven i
Uppsala 1718 och fiirfattad av professorn i teo-

retisk och praktisk medicino Lars Roberg. (Ti-

telbladet iterges pn s. 47.)

Det dr en ytterst originell, uttrycksfull och

excentrisk bok, och den liknar i samtliga dessa

avseenden sin fiirfattare.

Lars Roberg har varit ftiremril fiir de mest

skiftande omdiimen: alltifrrin sidant som hiir-
stammar frin akademiskt gral och fiirtal, iiver

uttalanden som Nils Ros6ns, Robergs elev, vil-
ken menade att denne knappast kan ha menat

allvar med sin deskriptiva anatomi p& svenska.

Diiremot sig en annan av hans elever, Linn6, i
sjilva verket Roberg som sin frdmste lirare och

beundrade honom fiirbehillsliist fiir hans "vid-
liiftiga liisning, myckna Eld och egrra methode".

Stdller man samman nigrauttalanden om Ro-

berg framet&r han som en fingslande och allt-

igenom kufisk gestalt: "Liten och Lighalt till
vixten", "qvick, ordhittig och munter, och ger-

na satirisk". "Han lefvde bestdndig ogift och

hushrillade striingt; han gick uselt kl6dd i en

gammal brun kappa"; "med slarfvig rick och

tomma magen och brydt sig sl6tt om ingen

ting". Han "fiiraktade pA ilderdomen alt utom

penningar".

Anekdoten om hur Roberg en g&ng kom hem

till ett par unga studenter fiir att ge dem rid i de-

ras studier frarnster som karakteristisk i sin

mingbottnade saklighet. Studenterna, berittar
historien, hade just "slutat sin af flesk och krfll

bestriende middag'', och alltmedan Roberg "i
samtalmed gossarne fiir dem utstakade denveg,

de vid sina studier borde fiilja [. . .], si plocka-

de han till sig och uppAt alla fliisksvilarne, som

de kvarlemnat pi sina tallrikar".
Efter hand framtriider en bild med detaljer av

ojiimfiirlig konkretion av denne m6rklige man

och hans frustande energiska framfart, dhr

j6mmerliga gndllanden korsas av blixtrande

klarsyn. Roberg var full av fantastiska och ku-

riiisa uppslag och fruktlara iakttagelser, och
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ttlr" - detta mAste nu ocksi ske i Uppsala!

Det som Roberg fiirst och friimst syftade pi
och som skulle bli hans viktigaste insats inom

svenskt medicinalvEsen yar att efter kontinen-

tala fiirebilder fiirena kirurgin, som bedrevs

som ett hantverk av barberare och fiiltsklirer,

med den akademiska medicinen och anatomin,

som di var niistan enbart teoretiska vetenska-

per. 1708 grundade Roberg aitt Nosocomium,

det som senare kom att kallas Akademiska sjuk-

huset i Uppsala, landets fiirsta klinik och under-

visningssjukhus.

Till skillnad frin detta hade man p& hospita-

len samlat bride sjuka och sinnessliia, fattiga och

arbetsliisa. Pi kliniken koncentrerade man sig

diiremot pi kroppen och dess sjukdomar som

nigot isolerat frin iivriga livs- och samh[llssfii-

rer. Den nya metoden bestod i att ldkaren be-

siikte patienterna vid sjuksiingen (kli.na : snng)

fiir att observera sjukdomarnas utseenden och

utbredningar pi de levande miinniskorna - och

dir kunde liikarstuderandena undervisas di-

rekt och praktiskt, i stlllet fiir att som tidigare

undervisningsllikaren fiireleste om sjukdomar-

na ur bticker, som studenterna skrev av.

Detta var Lars Robergs program. Det sdger

sig sjiilvt att negot sidant inte kunde genomfii-

ras i en handviindning. Hans cartesianska syn

pA naturvetenskap och medicin var lika kontro-

versiell som hans ofta oborstade upptr6dande,

och bridadera viickte motstind. Trots att arbe-

tet med att bygga upp kliniken upptog honom

under hela iterstoden av hans lAnga liv - han

dog fiirst 1742,86 Ar gammal - kom byggnaden
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"ORSTEIV 
VEIMARCK

6"F
DEI'| ANDRA TiIVLAN.

om Aple-Lernmnna hos
tVlan och K'uinna.

YEREIS OFF€NDT ]I/OR4T ,4UT IT|B€CTLLT.
TiTIS lRGUtt€NTU)1 tfr. drcERo.

E+*f ANSENS AVEL.TYG eller FROE}.
HMH LEMMAR t qutfi rnuerreat.D=s
##*+ tree Sthllen: VEEK LI.JVET, REES-

VERKE och ROESTT'I : Sarnanfatc af
tree slags kirrl :

I. TILR.EED.{NDE, rREPnR/|NTL|T dic ZU,
B E RE IT€ N D €. G F. F.T S T € :

ca SEDES.ROERITN. S,ED. die.vnT. ; zi.
To2. I',1 5,1 S P E R Mi f rci. zay'tV.A. sp rr.
gere, Sprida. lc TEEL-,IDljnEN- fire (r)
GJ,€L--PU l,S-GREEN:\RNE tvinne, den
hcgra nigot nrdrr.r Fccr , dcn venftre
nigot ever Ninr-nt,rlk;rr-ltirrlena bcer.

ian-de. Drr H,iirt-blcon utur ftora Puls-
ftammen 6n,la igi6rrc.'.rr neder til Gjlllen
fahr- (r) GJ,4L-A.DRE-GRENARNE ,
fera bloon up ur Gjallen tilbakar in I
ftora Grcep+tdr'an, H,iik-ldran. Deffe ha-
va inernot Girllen een [yr:nerlig Trasle-
Bf,ng , Corprt ozricofrm , fott RA^\IKE.
STYCKET k;rllas; Ptmoiniforae 6 Plrt-
pilale 1 ds I'cir-reltn-fii,mige lrefcs t /*
Din-fiirnigc zry'z, KNOEKLE- (l) Ne-
gra heel granna Kjcnne-liraren friln

ottonde

q16fiff
T 14 t €,,1 i y U ll I O o i,t i o, b o n ef t m e t ry l, o rt. dir e ft

a. REMNAN, i'rssu?.t. die RII'SE. foSSA.
PITTA. xoTrt'; lr4rtliKET. MLILEN.
des OPSLA(i cller l{AND-STYCKEN.
LABI/4 I'ttlO. dic SCH/rM-L/4PPEN, 6van
fprrft tilslutne..BASTET. rR dNu ltl L,l B r-
ORUlLr. INF€RIOR CUTIS LIG/tM€NTOSi.
HA"LLET nedan-ttl. PERtNEtltIl ftzri-
tm tranrvtJi poUicit lrtitulin4 qrod in primi-
V t r i r r a m p t r n t. I NTERF €IJ tNEtt M,T V .frR-
isLacrT. SPONGEN. BANDET. Hvad
Illrvlcl. {t ir. LLIDDE, SMEEK-RAGGE.
M o NS r/€N€Rr.q VENI E- K Li LLE.

P KLIJARN. KnEITori:. KVINNO-R,!RE.
P E N IS Mali cr'. KJON E.S PIEN NFr arr,tr,
.PH,!t tntiqtth, Vatt-Rfl. COLUIIELL,l H;p-
pocriti- KITTEL,IER I catulirt. Haer,fina
tvinne String-ftycken killade dcs Styl-
tor-. fl:er fir lilla illon rired hinna lijk
een.ferhud betickt. haer ock fina Draag,
docb ey gfing-fere. Hjilper til atAvle-
kjlnningen hos kvinnan liivligare ir 1

och henne et Gl m6rkt och blindi v6rk ty
mehr til 6nnes gir. t

7. MUNNINGEN. ontrcruu., Inglngen
mit in'fcer m€rket emellan blggeCanr"'
marna, rlLEr CR IITE, dic V.iSS€R- LEF.
TZEN I hospigor mehr sluren €n hos mii-
6rar. Kallas dl KLOSTRET , cr.ilsu-
a/. bcftiende i M6-hinnan t'lniN, fom

dracrI oorrs. cfrT7770. E Qr coril;r, cct|ot soiiit.
afclb,* fiji &tcon p, tl4

pestir, dHr epidemierna spred sig "lijka som

en wideldh". Bara i Stockholm ditdade pesten

18000 mdnniskor under mindre dn fyra mina-

der l7ll.

Den gamla naturvetenskapen hade i htig grad

byggt pi lEsning av de klassiska auktoriteterna,

fdljd av lingdragna undersiikningar, inte av de
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faktiska objekten, utan av deras namn och ety-

mologiska herledningar. Roberg och cartesia-

nerna talade i stdllet fiir att man med egna tigon

skulle observera hur nAgot ftirhiill sig i verklig-

heten, att man skulle analysera objektet genom

att kritiskt jHmfiira och dissekera det mot bak-

grund av tidigare fiirfattares iakttagelser och

resrrltat.



En illustrerad dagbok av Robergs hand frin
en resa till Veddd Ut2 finns bevarad. Anteck-

ningarna priiglas av en nyfiken och levande ob-

servation. Bland annat beriittas om hur Roberg

och hans slllskap iakttog och samlade lysmas-

kar. Honorna var de som lyste starkast. Med

Robergs egna ord: "Vid Ostuna berg funno wij

lysmaskar pi stenarne pi landsvigen, tviinne

togo wij men de miste i pappersstruten fiirst sit

schen sedan och lifvet. Siledes ungefiir se dij

uth. Venus mest eld i skerten.o'

LIIKREVNING

Fiir varje kroppsdel radade han upp dess latins-

ka och grekiska beteckningaro derefter de mo-

derna sprikens, inklusive svenska. - Finner

han inga liimpliga ord i tillgiingliga skriftsprik
gir han obehindrat iiver tilltalsprik och dialek-

tero jargong och huvudstadsslang; skulle han

fortfarande inte vara niijd slutar han ibland

med att helt s onrka hitn pd nya, egna mdrgfulla

ord.

Boken viickte pi sin tid irritation och bestiirt-

ning i delar av den akademiska virlden, bland

annat just fiir talspriksvindningarna. De beva-

rade tjugotre exemplaren {inns i sex olika va-

rianter, som pi olika sitt 6r korrigerade, exem-

pelvis med tillrdttavisande iiverklistringar.

Detta gAller siirskilt partierna av

DEII ANDIIA TAVLAN.
om dztle-Lemmarna hos

.fu7an och Krhna
dir en del ord blivit utbytta - men d& g6rna mot

en hel skock nya, viil si "ordhittiga" och fanta-

sifulla. - Ner han skriver att

Kyinnans gCiRO-q-te V ir ItODEIiLIIVET,
bcftScnde af HEtr,tEL-TING, .SCHJOTE,
KVEED, GJ,,ILLEN

fiiljt av ytterligare upprikningar, tillfogar han i
en senare variant

. Deffe naturens underfulla virketyg,
hafua i alla tungonrirhlr gloffariir rikad ut f6ic
at Fi minganda, iblan.l oF6rli'nte tilnamn pir
fig. Vii gl v-ire gemene h.-rr

dels fiir de Vring:rs', dek de Eenfal-
digas skul billigt fiirbi.

ry
*,/D.--

'ryo-€
Med sin anatomi ville Lars Roberg istadkomma

en lerobok pi svenska spriket fiir att utbilda de

handaskickliga kirurgerna i den anatomiska ve-

tenskapen, som annars var fiirbehillen de aka-

demieka medicinarna. TiI sin klinik behiivde

Roberg folk med meficinsk kunskap i sAvdl hu-

vud som hand. "Lijkrevning", det 6r anatomi

pi svenska och hans egenhendiga och mrilande

iiversiittning av ordet "anatomi" eller "dissek-
tion". Titelbladets Horatiuscitat s6ger att sprik-
liga nybildningar mycket vdl kan accepteras om

de bygger pri grekidka kiillor (och anv6nds spar-

samt!).

I sjiilva verket uppvisar Roberg en enastAen-

de och obekymrad uppfinningsrikedom niir det

giillde att klfi,cka nya och djiirva id6er till ord i
en svensk anatomisk terminologi. Hans grund-

instiillning var tvekltist den att alla medel var
tillitna, alla sprrik och sprikarter anvAndbara.
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TORSTEN WEIMARCK

Tar man sig tid att verkligen ldsa och fiilja nAgra

av dessa vindlande och svindlande rader i Ro-
bergs atlas och ordbok iiver den mlnskliga geo-

grafin och som liisare liter de skrivna orden
frin en tidigare epok fyllas med den egna lju-
dande andedriikten, fir man ett stycke konkret
poesi av oviintad rikedom och lyskraft. Vet man
bara om att kommateringen iir annorlunda och
vdxlande, att lilla s inuti ett ord liknar ett f, att
i, ii och ii kombineras pA fritt siitt, och om man
dessutom vid behov hoppar iiver latinska och
grekiska ord, bereder ldsningen inga stiirre svi-
righeter. Ofta legger sig orden r6tt pi tungan
nAr de leses hiigt!

Jag tror dessutom inte att det Ir historiskt fel
att ldsa hans text som poesi , ocksd..Det mirkliga
och fascinerande iir att trots att Roberg natur-
ligvis liigger liikarens och anatomens aspekt till
exempel pA miinniskans

A\/EL-TYG ellerFROD.
LEMMAR

iir hans ord fiir dessa kroppsdelar likvll prdgla-
de ndrmast av - ,iimsinthet. Hiir finns minga
ginger en vardaglig poesi, fj?irran frin det kalla
tiga som den distanserade lhkarblicken annars

ofta tycks vara behiftad med. Ner Roberg
exempelvis skriver att testiklarna iir

Trl antahler rvinne: til ftor-
Ieek [om Du v -eggtFervarade i SKJOER-
TET
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tycks han karakterisera, itminstone fiir en mo-

dern l6sare, flera nivier samtidigt, liksom niir
han skriver att penis har

ftilte ringft neder vid Buken i'j,i,!,iilf
beenet. "

Det finns i dag knappast nAgra vettiga ord i
skriftspriket fiir detta. "Testiklar" och ,,pe-

nis" dr ju rena pincettspriket. Roberg har en

hel uppsjii av fantasifulla fiirslag till beteck-

ningar fiir den aspekt av mInniskokroppen som

i nutida svenskt skriftsprik har blivit till ett sAr-

skilt tekniskt-funktionellt territorium och tycks

ha sitt namn hdmtat frin den kemiska indu-
strin: "kiinsorganen",

De vackra "tavlor" som Lars Roberg milar
upp i sin anatomi - trots titeln innehiller skrif-
ten inte en enda fiirklarande bild, utan det 6r
friga om verbala tablier - ir utfiirda pi en rik
och viixlande sakprosa, som liksom priivar sig

fram till en term under det att ett stort antal av

de successiva ftirslagen bibehills. Det fanns vid
denna tid knappast nigra skrivregler eller ens

ett anvlndbart svenskt skriftsprik utanfair bi-
beln och statskansliernas tunga skriftliga cere-

moniel. Roberg var en veritabel pennfdktare

och en avantgardist iiven i sitt sprik! Hans tex-

ter anv:inder alla stilarter samtidigt och skrif-
ten skiftar pi ett fiirbryllande siitt mellan stora

och smi bokstdver, mellan olika typstorlekar
och skiljetecken, kompletterade med en hel flo-
ra av anvisnings- och korrekturliknande tec-



ken, anvlinda som ett slags scen- och lesanYis-

ningar. Dessutom praktiserade han en ytterst

siregeno vlixlande stavning - kanske en mot-

svarighet till hans besynnerliga vana i de hand-

skrivna koncepten att pe samma sida vExla mel-

lan fullstiindigt olika handstilar. . .

I sitt skriftarbete iiversatte Roberg uttryckli-

gen mlinniskokroppen till en verbal kropPr som

ocksA ir pritaglig typografisk. Se till exempel

niir han kiirleksfrrllt beskriver busken av hir
som viixer pA venusberget:

LITKRDVNING

Hvad
Hirvlchlt tr.,LUDDE. SMEEK-RAGGE.
d4 O NS YE N€RI.[ VE NI E.K LI L LE.

Han lyckades ftirbinda och ftirena kroppens ana-

tomimed ettlevande sprik - viil ocksi hjilpt av

det fiirfriimligande som tidsavstAndet till en mo-

dern liisare ekapar. Och inga ordliisao vita flec-

kar limnades pi den kroppsliga kartan: Roberg

fiktade vid behov deras riitta namn!

som kellor harjag, fiimtom Robergs egna skrifter, anvlnt mig av Ake Dintler, Lars R oberg. Akodemkkn sjukhuse* grund'are

(Uppsala l95g); ,'Iars Roberg, reEa tilIYeddii 1?I 2" (Lychtns 1950/51, utg. av Ake Dintler); "Iars Robergs Lijkrevningstav'

lor;, I-II (Nordis kboktryckarekorot 1929-30) m.m. En kortfattad medicinek genomging av Roberge bok har giorts av Sven

CarleOO, ,'Den fiirsta anatomieka lliroboken pi svenska" (Nordisk md,i,cinhi*nrisk drsborc 1990)'

Torsten Weimarck, f. 1943, iir fil. dr och hiigskolelektor i konstvetenskap i Lund' Han har givit ut Den rwrmola hroppen:

nngrofi)roand.tingar i bildlmnsun ao ett a n,,toniskt nntia (1989) och utkommer i ir med boken Nyo b ord'd'arcen: en essii om

d,et bildsleapand,e bordet.
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