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Har man minsta intresse av
att vidga sina medicinska vyer
utanför de traditionella gränser
vi ofta rör oss inom, och som vi
dessutom själva satt upp, kan
man ta sig en titt i denna be-
händiga bok, som vid första an-
blicken gör intryck av att vara
en bilderbok för lågstadiet.

Vackra akvareller
Men så man bedrar sig. Bo-

ken är upplagd så att på varje
uppslag avhandlas ett ämne,
t ex ormbett, maneter, loppor
och gaddsteklar. På vänster
sida finns illustrativa vackra
akvareller  föreställande t ex på
första uppslaget en ko och ett
gulligt marsvin som illustrerar
zoofila dermatofytoser. På ett
annat uppslag kan man beskå-
da en tuberkulossjuk akvarie-
fisk med exoftalmus och upp-
svullen buk på grund av asci-
tes.

Kortfattat om hudsymtom
efter djurkontakt
Man får i telegramstil läsa

om pest, trikinos, ullklåda, lop-
por och löss, larva migrans och
filaria, rabies och »rat bite fe-
ver», bläckfiskar, badklåda och
mycket annat.

I boken belyses ett område
som är dåligt täckt i medicinar-
undervisningen (eller i varje
fall var det så när jag i en dim-
omhöljd forntid läste medicin),
nämligen sambandet mellan
sjukdom hos människa och
kontakt med djur. Ett ämne
som man i boken koncentrerat
till relationen mellan djur och
humana hudsymtom.

Nyttig kuriosa
i lättsam ton
Jag är övertygad om att de

allra flesta läkare tycker att äm-
net är spännande. Själv lärde
jag mig en hel del både klokt
och nyttigt för att inte tala om
lustigheter. Vem av oss kände
tidigare till att pigghajens
skinn sitter så fast att de som
flår fiskarna får tendovaginitis

krepitans. Man kan ävenledes
ta till sig den kloka varningen
att inte klappa lejon, som kan
ha microsporum canis i pälsen.

Boken är, trots sitt lilla for-
mat, innehållsrik med den
mängd detaljuppgifter om
myggor och knott, om flugor
och loppor och något om de
sjukdomar som vi kan få ge-
nom stick, bett eller kontakt.
Även folkhälsoproblem av
största betydelse, som malaria,
rabies, schistosomiasis och on-
chocerciasis berörs.

Tonen är lättsam, för att inte
säga klart underhållande, och
de studentikost lustiga kom-
mentarerna med lärdomshisto-
risk snits som fotnoter har en
pedagogisk effekt. Man har ta-
git spexet Uarda och Falstaff
Fakir till hjälp.

Angenäm och
kravlös läsning
Författarna och konstnären

har lyckats med att i illustrerad
kompendieform berätta om
ovanliga tillstånd med ibland
tungvrickande namn. Dessut-
om finns ett antal fina fotogra-
fier av kutana tillstånd med an-
knytning till djur.

Frågan är till vilken publik
man riktar sig. Skriften är litet
väl ytlig och tunn för att använ-
das i undervisningen. Detta
sagt samtidigt som min bedöm-
ning är att innehållet är sant och
riktigt. Den av allmänbild-
ningstörst lidande medicinal-
knegaren kan garanteras en an-
genäm stund i aftonlampans
sken. Något liknande har i var-
je fall inte jag sett tidigare. •
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Jämställdhetsdebatten har
fram till nu till stora delar be-
skrivits ur ett kvinnligt per-
spektiv och då främst så att
kvinnan har haft den sämre
ställningen. Detta syns tydligt i
statistik angående löneskillna-
der och karriärgång. Dessa
skillnader till det kvinnliga kö-
nets nackdel borde vara tämli-
gen enkla att rätta till. Tränger
man djupare ned i tankar kring
orsaker till könsskillnader blir
bilden mer komplicerad. Myc-
ket är skrivet om detta ur
kvinnligt perspektiv, och nu
har sedan några år en debatt om
mannens roll uppstått.

Män, manlighet
och relationer
»En mans bok» av Daniel

Ekman som arbetar på social-
departementets jämställdhets-
enhet, är ett lovvärt försök att
beskriva vad det innebär att
vara man.

Författaren delar in boken i
fem huvuddelar. »Perspektiv
på männen» är den första de-
len, som delvis visar varför da-
gens debatt förs. »Mansforsk-
ning och teorier om män», som
följer därefter, ger läsaren till-
fälle att bekanta sig med for-
mulerade tankar om män. De
tre andra följande delarna blir
mer debatterande om mansfrå-
gan. De benämns »De mångfa-
setterade männen», »Mäns för-
hållande till manlighet» och
»Mäns relationer».

Vid läsning av boken tycker
man att den verkar intressant,
och man instämmer artigt utan
att bli berörd i någon större ut-
sträckning. Boken har en ambi-
tiös tiosidig referenslista, som
även innefattar Svenska akade-
mins ordlista, utan hänvisning-
ar till texten.

Mynnar ut i ett jaså
Jag undrar vilka tankar bo-

ken väcker efter läsningen och

vilka som kommer att läsa den.
Min reflektion gäller främst de
sista delarna som berör mäns
relationer, och då framför allt
de tankar som blickar framåt.
Här bidrar »En mans bok» till
att även se tillvaron ur ett
mänskligt, utan genus, per-
spektiv. Dock blir den närmas-
te reflektionen ett jaså. Förfat-
taren verbaliserar frågor som är
en del av processen för oss som
varelser i samhället. Detta obe-
roende av om vi är män eller
kvinnor. Frågan är om boken är
en debattbok eller en faktabok.
Som debattbok väcker den för
lite engagemang, och som fak-
tabok är den svår att överblic-
ka.

Lämnar läsaren
likgiltig
Jag är rädd att boken kom-

mer att läsas av relativt få män,
och den kommer att ingå i gen-
ren »genusböcker» som hitin-
tills haft dominans av kvinnli-
ga böcker. Boken är ett vällov-
ligt försök att bryta denna slag-
sida men lämnar mig som man-
lig läsare tämligen likgiltig.
»En mans bok» har dock en
bredd som bidrar till att visa att
frågan om manligt eller kvinn-
ligt mer präglas av mångfald än
enfald. •

Teoretiskt och
praktiskt om
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Alla som arbetar med sjuk-
vård är idag väl medvetna om
de stora förändringar som på-
går mot bakgrund av en krym-
pande ekonomi. Det är därför
med intresse som jag tar del av
Bo Ahrenfelts bok.

Personligt och
underhållande
Boken ger en både bred och

personlig beskrivning av vilka
faktorer som är av betydelse i
ett förändringsarbete. Den in-
nehåller såväl teoretiska funde-
ringar som praktiska exempel
när det gäller ett förändringsar-
betes genomförande.

Boken är fylld av små korta

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 93 • NR 15 • 1996 1463

NYA BÖCKER


