
the congress had never seen the disease and
no one knew anything to say about its char-
acter» (5).

Boecks egne arbeider
Hutchinsons arbeider gav Boeck assosiasjo-
ner til en pasient som oppsøkte ham i Chris-
tiania (fig 1a) (6) – en 36 år gammel mann
med knuter i huden i ansikt og på truncus og
ekstremiteter, samt sterkt forstørrede super-
fisielle lymfeknuter. En undersøkelse av
hudlesjonene viste at «Det første Blik i Mik-
roskopet var ligefrem overraskende og viste
et Billede, der, ligesaa eiendommelig som
Sygdommens kliniske, ikke hadde nogen-
somhelst Lighed med nogen anden Hudsyg-
dom, hvis histologiske Forhold jeg hidtil
havde Anledning til at undersøge».

Han presenterte denne pasienten på et
møte i Det Medicinske Selskab i Kristiania i
1897: «En kort beskrivelse af det kliniske
Billede og det mikroskopiske Fund ved en
hidtil ikke beskreven Sygdomsform, hvoraf
Taleren havde iagttaget 2 Tilfælde her til
lands, og som han foreløpig betegnede som
Lymphoma cutis multiplex» (7).

I 1899 publiserte Boeck sine funn i utlan-
det og i Norge (5, 6) (fig 2). Utgangspunktet
var de to norske pasientene som liknet på det
tilfellet Hutchinson presenterte i London.
Men de kliniske manifestasjonene var noe
annerledes, og Hutchinson hadde ikke fore-
tatt noen histologisk undersøkelse (8).
Boeck bemerket at «I am inclined to believe
that they are only variants of the same dis-
eases, and perhaps, later on, they may be
found to represent benign forms of so-called
pseudoleucemic affections of the skin» (5).
Boeck foreslo navnet «Multiple Benign Sar-

koid» og minnet om at sarkoiduttryk-
ket hadde vært anvendt tidligere.

Som forsker var Hutchinson kjent
for å beskrive mange forskjellige 
dermatoser, hvor «any dermatosis he
saw which were unknown to him he 
described and gave a name, sometimes
using the patients name to designate
the disease, such as Mortimer’s mala-
dy» (9). I 1900 klassifiserte Hutchinson
«Mortimer’s malady» i gruppen tuber-
kuløs lupus (10). Etter dette sluttet han
å publisere, og hans tidligere bidrag ble
oversett. Det skjedde like etter at 
Boeck hadde publisert sine funn i Eng-
land og i Norge (5, 6), hvor han hen-
viste til liknende tilfeller nettopp hos
Hutchinson (11).

Caesar Boeck (1845–1917) og hans on-
kel, Carl Wilhelm Boeck (1808–75), la
grunnlaget for norsk dermatovenero-
logi. Caesar Boeck begynte på Rikshos-
pitalets hudavdeling i 1875 og sluttet
som professor i 1915. Han var en kjent
pedagog, hadde en stor vitenskapelig
produksjon og ble verdenskjent for
studiene av den sykdom som ble kjent
som sarcoidosis Boeck.

Caesar Boeck (1845–1917) ved Rikshospita-
lets hudavdeling er Norges største og inter-
nasjonalt mest berømte dermatolog. Han ble
berømt for sine arbeider om sarkoidose og
har fått sitt navn knyttet til sykdommen sar-
coidosis Boeck, også kalt morbus Boeck.
Hans første kliniske arbeider kom i 1872, se-
nere publiserte han arbeider om forskjellige
dermatologiske temaer. Samtidig som han
hadde sitt arbeid ved hudavdelingen som
kliniker og etter hvert professor i 25 år, drev
han en stor privatpraksis. Han var spesielt
interessert i histologiske studier, og fikk der-
med et solid utgangspunkt innen datidens
forskning.

En sykdom «fødes»
Sarkoidosens årsak er ennå ukjent. Syk-
domsbildet og den systemiske affeksjon fikk
de første forskerne til å definere disse som
atskilte sykdomsuttrykk. De første viktige
iakttakelsene ble publisert på slutten av
1800-tallet av Jonathan Hutchinson (1828–
1913) i England, Ernest Besnier (1831–1909)
i Frankrike og Caesar Boeck i Norge. Det
gikk mange år før disse ble erkjent som for-
skjellige uttrykk av samme grunnlidelse. På
1900-tallet bidrog også Jörgen Schau-
mann (1879–1953) i Sverige med stu-
dier som viste sykdommens systemis-
ke karakter.

Tilstanden ble først oppfattet som
en form for lupus vulgaris med tuber-
kuløs genese. Besnier ved det derma-
tologiske senteret Hôpital St. Louis i
Paris beskrev i 1889 en dermatose
med kroniske symmetriske livide 
lesjoner i ansikt og på armer. Han fo-
reslo terminologien «lupus pernio»
(frostknutelupus) eller «lupus asphyx-
ique» (1). En kollega (Tenneson) be-
skrev i 1892 et liknende tilfelle som
«lupus pernio» som illustrasjon i det
samme atlaset som viste Besniers 
pasient. Lesjonens histologiske bilde
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Caesar Boeck (1845–1917) and his uncle Carl
Wilhelm Boeck (1808–1875) established derma-
tovenerology in the 19th century in Norway. 
Caesar Boeck began his academic career in the
skin department at Rikshospitalet in Oslo in 1875
where he was appointed chief in 1889 and profes-
sor in 1895. He retired in 1915.

Caesar Boeck was a great clinical capacity, a
gifted teacher and a prolific writer. His most im-
portant scientific work is the identification of the
disease named after him as Sarcoidosis Boeck.

a b

liknet nokså mye på lupus vulgaris.
Hutchinson så bildene og bekreftet at sym-
ptomene liknet på symptomene til hans pa-
sient Mabey, hvis sykehistorie ble publisert i
1892 (2). Hutchinson henviste senere til til-
fellet som «lupus pernio» (3). I 1898 publi-
serte han fire nye tilfeller med «Mortimer’s
malady», som han mente kunne tilhøre «the
lupus family» – og som senere ble ansett å
være karakteristiske for sarkoidose (4).

På den tredje internasjonale dermatolo-
giske kongress i London i 1896 demonstrerte
Hutchinson et tilfelle av «Mortimer’s mal-
ady», uten at de tilstedeværende Besnier og
Boeck kommenterte dette. Boeck skrev i sin
publikasjon fra 1899 at «Several members of

Figur 1 a) Pasient med sarkoidose, beskrevet av 
Boeck 1899 (6). b) Samme pasient 80 år gammel
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Figur 2 Boecks publikasjon fra 1899

Kampen og æren
Fra 1900 ble sarkoidose et hett diskusjons-
tema, og det var en langvarig strid om hvem
som oppdaget sykdommen. Etter hvert ble
det åpenbart at Caesar Boeck hadde skutt
blink med forslag til navn som «Sarcoid-
lupus pernio», «Besnier-Boecks sykdom»
etc. Andre påviste nå sarkoidose som en sys-
temisk sykdom. På slutten av sitt liv hadde
Caesar Boeck publisert 23 tilfeller av sarkoi-
dose, og han erkjente også sykdommens sys-
temiske natur. Jørgen Schaumann bekreftet
dette gjennom solide histopatologiske stu-
dier (12). Siden Schaumann i 1917 publiserte
på fransk, ble hans funn liggende lenge
«uoppdaget», og da de ble anerkjent, var de
ikke lenger så aktuelle. Fra 1914 til 1953 for-
svarte han sin forskning i 22 artikler (13),
hvor han i perioder også ignorerte Boecks
oppdagelse og trodde på en tuberkuløs gene-
se (14).

Sarkoidose akseptert som sykdom
I 1934 ble den første internasjonale konfe-
ransen om sarkoidose holdt, med faglige bi-
drag på over 400 sider. Det tok således 35 år
fra begynnelsen av sarkoidosens oppdagelse
til den ble formelt akseptert. Senere ble sar-
koidose et viktig medisinsk tema, med 3 500
artikler registrert i 1936 og med 200 artikler
årlig i Index Medicus. Verdien av måling av
angiotensinkonverterende enzym ble erkjent
i 1970 og anvendt diagnostisk.

Riktig valg av tidspunkt –
og berømmelse
Historien om oppdagelsen av sarkoidosen
viser hvor viktig riktig valg av tidspunkt er
innen forskning. Hutchinson og Besnier
kom for tidlig, Schaumann publiserte i galt
tidsskrift og var for sent ute. Caesar Boeck

forløste syndromet til riktig tidspunkt:
«Boeck arrived at precisely the right mo-
ment with a recognizable truth. He coined an
instantly acceptable term (sarcoid) that had
been used up to that time only by Kaposi to
encompass some illdefined, relatively be-
nign lymphomas. Perhaps, most important,
he accurately and lucidly depicted the classic-
al histological features of this characteristic
granuloma. So, history justifies the term
Boeck’s sarcoidosis» (15).

Addendum
Den 36 år gamle mannen som konsulterte
Boeck og fikk sin hudtilstand omtalt i 1899
(5, 6) og var Boecks førstebeskrivelse med

«multipelt benignt hud-sarkoid», ble i 1940,
80 år gammel, innlagt ved Rikshospitalets
medisinske avdeling. Ved dermatologisk
undersøkelse ble det ikke funnet tegn til sar-
koide lesjoner (fig 1b). Under oppholdet
døde pasienten, og ved obduksjonen fantes
det heller ingen tegn til sarkoidose.
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