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Som lärare på Tandläkarinstitutet/
Tandläkarhögskolan i Stockholm 
under 40 år var Gustaf Herulf till stor 
del ensam om att bygga upp ett nytt 
odontologiskt ämne. Herulf fick käm-
pa för att etablera sitt ämne, odontolo-
gisk röntgen, men från 1948 kunde han 
som professor leda en väl utrustad och 
fungerande röntgenavdelning.

De första svenska röntgenläkarnas gär-
ningar finns väl dokumenterade [1] men 
så är inte fallet med odontologernas 
röntgenpionjär Gustaf Herulf. Vem var 
då denne man och vad har han uträttat?

Gustaf Herulf föddes i Jämtland 1892. 
Efter studentexamen i Sundsvall läste han 
juridik vid Stockholms högskola 1912–16. 
År 1916 blev han också reservofficer vid 
Göta Livgarde. Herulf tog sin tandläkar-
examen den 22 oktober 1922 vid gamla 
Tandläkarinstitutet på Malmskillnadsga-
tan. Han inledde genast sin lärargärning 
som varade fram till pensioneringen 1960. 
Vid sidan av lärartjänsten hade han också 
privatpraktik i Stockholm 1920–48.

Första röntgentiden
För Herulfs del var vägen inte spikrak och 
rosbeströdd från första tjänsten som as-
sistent till den högsta akademiska posten. 
Efter ett års tjänst vid tandläkarinstitutets 
tandfyllnads(karies)-avdelning kom han 
till kirurgavdelningen där det sedan 1912 
fanns en röntgenapparat. Snart tog Gus-
taf Herulf över röntgenverksamheten och 
undervisningen där [2].

Trots att den första röntgenappara-
ten 1920 hade ersatts av en modernare 
från den svenska firman Järnh fanns det 
många svårigheter.

Gustaf Herulf berättar själv om den 
första tiden:
”Det var inte alltid lätt att få bra bilder på 
glasplåtarna eller att få några bilder alls. 
Lambertzstativet var ingen följsam inrätt-
ning när det gällde att sikta på tänder, och 
det stora glasröret var bemängt med diva-
later. Det kunde ha fått morgonsolen på sig 
och vägrade tjänstgöra. Samma sak kunde 
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likväl hända på grund av mörker och kyla. 
Så småningom fick man ju lära sig vad 
lynnigheten berodde på” [3].

En assistent skötte röntgenundersök-
ningarna; till en början 3–4 patienter var-
annan dag [4]. Röntgenundervisningen 
var frivillig men alla ville delta. Det tog 
dock lång tid innan alla elever kunde få 
praktisk handledning, bara ett fåtal kunde  
få klinisk erfarenhet som amanuenser.

Flytt och expansion
I de nya lokalerna på Holländargatan 
placerades röntgenlaboratoriet 3 trap-
por upp tillsammans med kirurgavdel-
ningen, som man fortfarande tillhörde. 
Herulf var energisk och stred för sin av-
delning. Man hade längre öppethållande 
och fler patienter. Varje år skrev han till 
lärarrådet och begärde mer personal 
och fler röntgenapparater. Fram till år 
1932 hade röntgenavdelningen bara två 
ålderdomliga apparater [5]. Det fanns 
inte heller någon kollega eller ämnesför-
ening att fråga till råds. ”Gustaf Herulfs 
skickliga arbete att skapa en funktions-
duglig och självständig avdelning var 
beundransvärd och han måste räknas 
till de internationella pionjärerna inom 
ämnet” skriver CO Henrikson, som själv 
varit hans elev och senare blev professor i 
ämnet [6]. Henrikson har också beskrivit 
att Herulfs lärargärning ”känneteckna-
des av en ovanlig förmåga att vid föreläs-
ningar och demonstrationer fängsla och 
intressera sina åhörare” [7].

Från 1934 hjälpte assistenten/tandlä-
karen Pontus Lönberg till med röntgen-
undervisningen. Ännu på 1930-talet fick 
bara vissa studenter genom lottning  kli-
nisk tjänstgöring  medan andra kunde gå 
en frivillig kurs under julferierna. Redan 
1920 hade sakkunniga i ett förslag för 
upprättande av en Tandläkarhögskola 
skrivit att: ”En särskild röntgenavdelning 
är nödvändig för högskolans praktiska 
verksamhet… Röntgenläran bör därför 
vara ett självständigt läroämne med egen 
lärare och institution.” [8].

Först 1940 fick röntgenavdelningen en 

Gustaf Georg Herulf (1892–1976)  
verkade inom röntgenundervis-
ningen i Stockholm 1922–1960. 
(Privat foto.)

självständig ställning och efter ombygg-
naden av Tandläkarinstitutet 1945 var 
avdelningen betydligt utbyggd. Gustaf 
Herulf var självskriven som chef och fick 
laborators tjänsteställning 1946.

Nya idéer och vetenskap
Gustaf Herulf hjälpte osjälviskt sina med-
arbetare [5]. Han konstruerade också 
praktiska hjälpmedel, bland annat He-
rulfs båge, som kom i flitigt bruk. Bågen 
beskrevs redan 1928 [9]. Herulf hann ock-
så skriva artiklar med tekniska tips, över-
siktsartiklar, läroboken ”Tandsköterskan 
och Röntgen” samt vetenskapliga skrifter. 
År 1940 var arbetet ”On sources of error 
in radiographs of canine teeth of man” 
klart. Senare publicerade han flera artik-
lar om alveolarbenets höjd och struktur. 
I den senaste artikeln från 1968 påpekas 
bland annat sambandet mellan rökning 
och destruktion av bensepta mellan tän-
derna [10].

Hans arbete från 1940 skulle bli en 
doktorsavhandling och flera sakkunniga, 
bland andra röntgendocenterna Seved 
Ribbing och Folke Knutsson förklarade 
att skriften var en vetenskaplig prestation 
som skulle ha blivit belönad med ett kvali-
ficerat betyg vid en disputation[11]. Inom  
Tandläkarinstitutets lärarråd hade man 
dock delade meningar och den tänkta 
avhandlingen ventilerades inte och blev 
bara delvis publicerad.

Herulf var chef vid röntgenavdelning-
en nästan från starten. Genom ett beslut  
i riksdagen 1944 krävdes doktorsdisputa-
tion för laboratorstjänsterna. Herulf sökte 
dispens från det kravet. Det blev en lång 
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första röntgenapparat 1912. De oisolerade 
elektriska ledningarna gick från generatorn 
vid väggen till glasröret ovanför tandläkar-
stolen. (Bild: Sven Lindskog)

utnämningsstrid och många nya sakkun-
nigutlåtanden och yttranden i delvis frän 
ton. Sveriges Tandläkarförbunds Tidning 
refererade hela utnämningsstriden i en 
artikel på 29 sidor [11]. Då fi ck Gustaf He-
rulf säkert användning för sina juridiska 
studier i ungdomen! Långt senare (1974) 
skrev Herulf i ett privat brev:
”Utan kårens helhjärtade stöd hade jag 
inte klarat saken. Själv läser jag numera 
handlingarna på dass som en stimu-
lerande thriller – då gällde det bistra 
realiteter, allmänna och personliga.”

Laboratorstjänsten omvandlades 1948 
till en professur, den första odontolo-
giska inom röntgenämnet. År 1955 pro-
moverades Herulf till odontologie he-
dersdoktor, säkert en värdig sådan.

Banbrytare inom ämnet
Efter sin pensionering 1960 fl yttade Gus-
taf Herulf tillbaka till Jämtland och blev  
jordbrukare som sin far, fast i mindre 
skala med 8 hektar öppen jord, skog och 
strand samt en vidunderlig utsikt. De 
första åren hade han också tandläkar-
praktik i ett nyuppfört hus med utsikt 
över Oviksfjällen och en sprakande brasa 
bakom ryggen (enligt ett privat brev). 
Skötseln av 55 får tog också sin tid, lik-
som ett kulturhistoriskt intresse och 
skriverier i ortspressen. 

Gustaf Herulf var en banbrytare inom 
sitt ämne och höll många kurser över hela 
Norden. Han deltog i den andra interna-
tionella medicinska röntgenkongressen 
1928 liksom i många andra sammankoms-
ter. Han var Tandläkarförbundets skatt-
mästare under mer än 10 år och i många 
år kurator för Odontologiska Föreningen 
i Stockholm. Hans välformulerade inlägg 
i skilda ämnen var skrivna med omsorg 
och skärpa. Herulf blev också hedersleda-
mot i många sällskap och föreningar.

Herulf avled 1976. CO Henrikson skrev 
då bland annat: ”Gustaf Herulf var ofta en 
överraskningarnas man. För sina vänner 
var han en charmerande människa, som 
under en mask av bisterhet inte lyckades 
dölja en stark känsla av omtanke och tro-
fasthet. Han var trofast mot allt som in-
tresserade honom och kunde mobilisera 
stort personligt engagemang för sådant 
han tyckte var viktigt.” [7]. En sådan viktig 
uppgift var skapandet av ämnet odonto-
logisk röntgen i Sverige och för detta är 
många tacksamma i dag.

English summary 
Gustaf Herulf – a pioneer
in Swedish dental x-rays
Måns Hedin
Tandläkartidningen 2005; 97 (7): 68–9

Gustaf Herulf (1892–1976) was a pioneer 
in Swedish dental x-rays. He worked 
for 40 years as a teacher at The Natio-
nal Dental Institute (later The Royal 
School of Dentistry) in Stockholm and 
was during an extended period solely 
responsible for building up of the new 
academic subject of odontology. Herulf 
devoted himself both to teaching and 
to clinical work, including diagnostics 
and method development. He also wrote 
many scientifi c papers.  

Herulf had to struggle to establish his 
subject and for this endeavour he had
specifi c qualifi cations. From 1948 he
could, as a professor, conduct a well-
equipped and functioning x-ray depart-
ment.
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”Herulfs båge” blev ett uppskattat hjälp-
medel vid exponering av kassettfi lmer. 
(Bild ur artikeln ”Ur röntgenavdelningens 
historia” 1960 [5].)
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