
Kolesteroldebatten har varit intensiv
det senaste decenniet, inte minst i bila-
gans spalter. Innan jag läste i en vecko-
tidningsannons trodde jag att osäkerhe-
ten beträffande kolesterolets betydelse
berodde på att vi ännu inte så länge känt
till effektiva kolesterolsänkande farma-
ka, och därför inte kunnat utvärdera de-
ras effekter på längre sikt.

Nu läser jag till min häpnad att »Eve-
ning Primrose Oil – EPO» faktiskt
»använts i århundraden för att minska
blodets kolesterolhalt» i Asien! Nog
visste jag att den österländska medici-
nen har en lysande historia – i Indien
utförde man ju t ex plastikkirurgisk re-
konstruktion av avhuggna näsor med
lambåteknik för flera tusen år sedan.
Men att man kunnat analysera blodets
kolesterolhalt i flera hundra år är ändå
anmärkningsvärt! För övrigt kan man ju
förundras över att Evening Primrose Oil
växer vilt i Asien – vem har väl sett ol-
jor växa?!

Imponerande är också alla citerade
brev i vilka användare av EPO prisar
dess effekter. Det verkar emellertid som
om EPO har vissa centralnervösa bief-
fekter, huvudsakligen påverkan på
språkcentrum. Det är slående hur alla
brevskrivarna uttrycker sig med likar-
tad korthuggen stil med besynnerlig in-
terpunktering och en karakteristisk
»subjektofagism» – »Har gått ner …»,

»Har fått ett gladare utseende …», »Har
prövat massor av andra …» etc.

Mer allvarlig är kanske den biverk-
ning som brevskriverskan »Gunilla C»
har fått: »Mina psykiska besvär har bli-
vit stabilare under dessa veckor.» För
egen del var nog denna sista bekännelse
tungan på vågen i mitt beslut att inte be-
ställa någon 3-veckors EPO-kur à 248
kr. Det vore illa om mina egna av och till
uppdykande psykiska besvär skulle
permanentas.

Ola Bratt
Urologiska kliniken, Lund
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Att man har fyllt 40 märks en dag när
halva sittronden är klar och första jour-
nalpärmen svingas nittio grader höger.
Pang! Doktorn läser för mycket serier
och skriker »Aarghh!» när ett troll pric-
kar in ett skott i ryggen.

Ryggträning, säger brutala sjukgym-
naster. Skutta grupp med tanter? Loka-
len med apparater verkar klart mer ma-
cho.

Machot gör entré i träningslokalen.
Ur en bandspelare kommer sådan mu-
sik som inspirerade den klassiska insän-
daren i Times: »Herr redaktör, härmed
kräver jag att ingen musik som är skri-
ven efter år artonhundra får spelas i
BBC före klockan åtta på morgonen.»
Unga damer gör sitt bästa för att gå av
på mitten.

Efter en veckas mycket inspirerad
träning gör det mer ont i ryggen, efter en
månad är man bra i ryggen men har värk
på alla andra ställen och kläcker skämt
som: »Han på båren där, han är verkli-
gen vältränad.»

Sekvensträning i apparater är stil.
Dock finns en variabel: Du är aldrig en-
sam! Senast hörde jag redan i farstun
något som lät både biologiskt och me-
kaniskt. Det var en V-formad finländare
som värmde upp på roddmaskin. Han
såg ut att ha vikarierat som fallskärms-
jägare i Rovaniemi tills han inte tyckte
det gav nog med fysisk träning. I loka-
len fanns också två drömska flickor
med glasögon.

Sisu har man hört om men han för-
sökte helt klart få sönder apparaterna.
Flickorna å sin sida ville inte bli svetti-
ga. Var och en som spelat minigolf på
badort en lördagkväll vid elvadraget
förstår hur det blev: ett infernaliskt hop-
pande mellan banorna. Närhet kan vara
så olika.

Hur som helst, musklerna växer. Det
tuffa blir att kuta i butiker och handla
större skjortor i takt med att de gamla
sprängs.

Gunnar Bergquist
Huddinge

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen är ingenting mindre än
tillbaka, denna gång med diverse överord.

Själv har avdelningsföreståndaren tro-
ligen råkat utlösa en lavin av bidrag (vilket
för avdelningsförhållanden vill säga flera
än tre) genom att efterlysa talande skyltar
från världens alla hörn. En tidig klassiker i
ett ständigt aktuellt ämne har insänts av
»avdelningens lågfrekvente observatör»
Heye B Paul i Vikingstad. I sammanhang-
et erkänner han ett 37 år gammalt, kultur-
historiskt motiverat tillgrepp från Kungl
Tekniska Högskolans i Stockholm an-
slagstavla. Och vad gör man inte för att till
eftervärlden säkerställa detta:

Det pietetsfullt bevarade originalet,
kommenterar Paul, erbjuder också »ett
historiskt exempel på tidig datakomprime-
ring» i det att »en klyftig teknolog» lycka-
des sammanfatta budskapet i tre ord,
skrivna med rödpenna på papperet ifråga:
»OBS! RÖKNING FÖRBJUDEN!».

Pauls förslag att återge anslaget i fak-
simil som omslag till bilagans författaran-
visning vågar dock avdelningsförestånda-
ren inte ta på allvar.

Avdelningen törs därmed återkomma.

Muskler

Beträffande rökning

Statsmakterna har icke byggnader
försäkrade mot brand utan tager själv-
risk. Av denna anledning gäller mycket
snäva rökförbud inom ett stort antal
statliga lokaler. Absolut nödvändigt är
att de inom Tekniska Högskolans loka-
ler gällande rökförbuden strikt respek-
teras och att rökning sålunda endast
sker där jag – om ock med tvekan – gi-
vit tillstånd därtill.

Huvudanledningen till rökförbuden
är sålunda det anförda förhållandet men
därtill kommer att jag icke vill tolerera
att teknolog genom rökning stör icke-
rökare i dennes arbete på ritsal e d.

Jag vädjar till alla och envar inom
teknologkåren att respektera gällande
förbud samtidigt som jag inte vill un-
derlåta att framhålla att jag med skärpa
kommer att beivra ev överträdelser – i
första hand genom samarbete med kår-
styrelsen och i andra hand genom ut-
nyttjande av den nyinrättade disciplin-
nämnden.

Stockholm den 22 jan 1959
REKTOR 

En lysande olja
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