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Få bläddrare i någondera riktningen
har veterligen råkat ut för att få sin bila-
ga censurerad.

Detta hände emellertid utlands-
svenske narkosläkaren Lars Jakt 1991.
Skriver: »Jag arbetade då i Saudiarabi-
en och postfolket var ganska känsliga
under Kuwaitkrisen. Jag borde kanske
förklara att det var postfolket som hade
tagit på sig bekymret att gå igenom
främmande tidningar och magasin och
måla över ’känsliga’ delar av bilder.
Detta hände också med Svenska Dag-
bladet, där bilder var övermålade och
även hela sidor urrivna ibland. Men of-
ficiellt fanns det ingen censur, utan allt
det här ’arbetet’ gjordes av ’enskilda
anställda som upprördes av alla oan-
ständigheterna’.»

Ett av Jakts bildbevis företes här in-
till. Veterligen har ingen avdelning
drabbats, troligen p g a dess brist på
färgbilder (denna är ett pedagogiskt be-
tingat undantag).

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har inte aktat för rov att
återkomma, denna gång i en särskilt på-
kostad, kolorerad version för att med rätt-
visa kunna återge det sällsamma ingripan-
det mot bilagan.

Själv kan föreståndaren med sitt milda
sinnelag inte annat än småle milt åt denna
hedervärda nitälskan och den vackra om-
tanke som därvid beskärs människor som
blivit utrustade med sämre omdöme än
det egna. Hur skulle världen se ut om så-
dan information fick passera obestruken?

Denna sant idealistiska anda torde
även ha fött den plötsliga moraliska upp-
rustningen i Tyskland nyligen av Internet-
släktingen Compuserve, som bl a resulte-
rade i avstängning av en högst seriös on-
linekonferens om bröstcancer hos (alltför
avklädda?) kvinnor.

Samma genre, i viss mån, tillhör bil-
den av »den nya människan», klippt ur det
rykande inaktuella oktobernumret 1989 av
Aviation, Space and Environmental Med-
icine och insänd av Heye B Paul i Viking-
stad på östgötaslätten:

Kommenterar Paul: »Efter såret i sidan
att döma sker fortplantningen genom rev-
benstransplantation. Den äldsta opera-
tionsberättelsen finns att läsa i Första Mo-
seboks 2:a kapitel, vers 21–22.»

Avdelningen fortplantar sig genom att
återkomma.

Handmålade bilagor

Rockkungens kostvanor
BBC har sammanställt material för

att avslöja hur Elvis Presley, the King,
verkligen åt. Man kan ju ha skäl att stäl-
la sig denna fråga eftersom Elvis vägde
över 150 kg när han dog vid 42 års ål-
der. Kostanamnesen är enligt uppgift
anmärkningsvärd, även för en härdad
dietist:

Elvis började sin dag vid 17-tiden på
eftermiddagen med frukost på sängen.
Den utgjordes av 6 ägg, 1/2 kg bacon,
1/4 kg korv och ett dussin bullar. Totalt
ungefär 5 000 kalorier varav merparten
fett. Vid midnatt var det dags för lunch.
Elvis kunde flyga till Denver för att be-
ställa sin favoritmacka, Fool’s Gold, en
megabaguette en fot hög som var fylld
med bacon, jordnötssmör och jord-
gubbssylt, som enligt uppgift innehöll
upp till 42 000 kalorier. Middag vid
femtiden med 5 stycken hamburgare,
jordnötssmör och smörstekta brödbitar
med mosade bananer till.

Nu påstår källorna att Elvis kom upp
i 100 000 kalorier per dag, vilket är dub-
belt så mycket som en vanlig elefant
förbrukar. Om detta nu är sant vet vi
inte, men när BBC ville skicka ut sitt
program i USA har effektiva ameri-
kanska jurister satt sig på tvären och
hotat med stämningar.

De otaliga Elvisklubbar som finns
jorden över har naturligtvis protesterat
och finner historien om Elvis Presleys
matvanor överdriven. Från medicinsk

synpunkt kan man naturligtvis spekule-
ra över sambandet mellan drogmiss-
bruk och aptitreglering och samtidigt
fascineras över en kost som är så mas-
sivt fettrik och så fattig på grönsaker.

Källmaterialet publicerades i Sun-
day Times, men ingalunda på en 1:a
april utan julafton 1995.

Stephan Rössner
överviktsenheten,
Karolinska sjukhuset, Stockholm
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