
Medicinska
skämtteckningar
från humorns
»guldålder»

Bernt Everts, Thomas Hed-
ner. Från OA till HN – Klas-
siska medicinska skämtteck-
ningar. 335 sidor. Göteborg:
H & E förlag, 1996. Pris ca 375
kr. ISBN 91-630-2900-6.

Recensent: vårdcentrals-
chef Mats Falk, vårdcentra-
len, Alstermo.

Det finns som bekant be-
grepp som alla känner till men
få kan definiera. Hit hör humor
och livskvalitet. Båda är lika
svåra att definiera som att
mäta, men därtill lika omistliga
i ett mänskligt helhetsperspek-
tiv.

Dessutom föreligger någon
sorts synkron parallellism mel-
lan de två: humor och livskva-
litet hör ihop. För den kliniskt
verksamme är det säkerligen
lika viktigt att förmå uppleva
det omätbara, som att mäta det
uppenbara.

Trots att vår medicinska
verksamhet och vardag måhän-
da kan tyckas predestinerad till
ett liv med pannan i djupa veck,
fjärran skämt, humor och
skratt, så finns det säkert ut-
rymme för rätt mycket av den
varan – åtminstone om den
hanteras lagom taktfullt och
omtänksamt.

Humoristiska
farmakologer
Den som tvivlar på detta

kan bara slå upp vilken sida
som helst av de 335 gyllene hu-
morsidorna i volym nr 2, »den
blå», i den serie böcker med
medicinska skämtteckningar
som det strävsamma förlaget
H & E i Göteborg har startat.
Denna volym har fått titeln
»Från OA till HN – Klassiska
medicinska skämtteckningar»
och är fullt i klass med före-
gångaren »Albert Engström
tecknar friskt och sjukt», »den
röda» volymen.

Bakom det kryptiska mono-
grammet H & E döljer sig pro-
fessorn i klinisk farmakologi i
Göteborg, Thomas Hedner,
och hans doktorand, internis-
ten Bernt Everts.

Visst har Göteborg sina hu-
moristiska traditioner, men att
just den kliniska farmakologin
där skulle ha en sådan humoris-
tisk fjäder i (doktors?)hatten är
ju lika anmärkningsvärt som
trevligt.

Annars är väl just ämnet kli-

nisk farmakologi ett ämne som
får oss andra att hålla oss för
skratt – inte minst i dessa var-
gatider av hotad fri förskriv-
ningsrätt.

Serieteckningens
pionjärer
Runt förra sekelskiftet, som

enligt Thomas Hedners företal
minner något om det komman-
de med teknisk, politisk och so-
cial turbulens, föddes den sven-
ska skämtpressen, som snart
nog nådde »guldåldern». Vid
sidan av giganten Engström
framträdde flera fina humoris-
ter och tecknare, såsom Victor
Andrén, Anders Forsberg, Per
Lindroth, Bertil Lybeck, Hil-
ding Nyman och Gösta Törne-
qvist – alla som synes enligt ti-
dens sed av manligt kön.

Till denna grupp av guldål-
dershumorister räknas givetvis
också min egen personlige fa-
vorit, Oskar Andersson, signa-
turen O A. Han blev en av se-
rieteckningens pionjärer bl a
genom den bisarra och ytterst
udda serien »Mannen som gör
hvad som faller honom in» – en
dåtida Monthy Python-variant
i bästa John Cleese-anda.

100-årigt bildmaterial
I H & E-förlagets »blå vo-

lym» finns ett rikhaltigt och
förstklassigt material av såväl
O A som alla de andra. Alla
märkligt tidlösa och dagsaktu-
ella.

Genom att skickligt utnyttja
modern datateknik har de hu-
moristiska farmakologerna i
Göteborg samlat ett unikt bild-
material ur de ofta 100-åriga
gamla skämttidningarna Sön-
dags-Nisse, Kasper, Strix,
Söndags-Nisse-Strix, Naggen
och Puck m fl. Kanske är det

dags att återupptäcka det gam-
la fina svart-vita hantverket,
som firade sådana triumfer på
den tiden. Kanske har vi trött-
nat på allt raffinerat och glas-
sigt fyrfärgstryck.

Medicinska världen
är temat
Det digra och rikhaltiga ma-

terialet, som kan läsas om och
om igen, har i denna »blå vo-
lym» samma tema som den fö-
regående Albert Engström-bo-
ken, »den röda», nämligen: pa-
tienter, doktorer, tandläkare,
veterinärer, sjuksystrar, apote-
kare, professorer och studen-
ter.

Ett innehåll som förvisso
täcker det mesta av vår medi-
cinska värld. Bara Socialsty-
relsen fattas – ty den fanns
icke!

Immunitet
mot livets allvar
Boken kan alltså med gläd-

je rekommenderas inte bara till
ovanstående sju medicinska
kategorier utan till alla allmän-
mänskligt humoristiskt intres-
serade. Följ alltså gärna »Göte-
borgs-modellen» när det gäller
den kliniska farmakologins
dosrekommendationer: »One
page a day, keeps the Doctors
away».

Vare sig skrattet sänker vår
destruktiva katekolaminspegel
eller stärker vårt immunför-
svar, så mår vi säkert alla bätt-
re av ett stänk humor i vår var-
dag. Full immunitet mot livets
allvar får väl ingen, men 5–10
ml humor 2–3 gånger dagligen
och/eller vid behov har alltid
varit och kommer alltid att för-
bli ett av våra billigaste, säkras-
te och bästa läkemedel i detta
plågsamma liv. •

Thoraxradiolo-
gisk bildatlas
– utmärkt
komplement

Eric J Stern, Stephen J
Swensen. High-resolution CT
of the chest. Comprehensive
atlas. 289 sid. Philadelphia–
New York: Lippincott-Raven,
1996. Pris £ 81.50. ISBN 0-
397-51451-4.

Recensent: överläkare
Sven-Göran Fransson, thorax-
kirurgiska kliniken, Universi-
tetssjukhuset, Linköping.

Redan av bokens titel fram-
går att det är en bildatlas, och i
förordet påpekas bokens ställ-
ning som komplement till and-
ra textböcker. Författarna rik-
tar boken till radiologer under
utbildning eller till dem utan
speciell thoraxradiologisk in-
riktning. I stället för den klas-
siska lärobokens få men för
varje sjukdom typiska bilder
visar denna atlas fler och varie-
rade bildexempel. Syftet är att
boken därmed bättre skall
överrensstämma med den dia-
gnostiska vardagen. 

Normal och
sjuklig struktur
Bokens första tre sidor in-

troducerar läsaren teoretiskt i
högupplösande datortomografi
av lungorna och ger enkla tek-
niska rekommendationer. Föl-
jande kapitel ger bildexempel
på normala anatomiska struk-
turer inom lungor och luftvä-
gar, och hur dessa kan föränd-
ras av olika sjukdomsproces-
ser. Dock behandlas inte
bronkanatomi i detalj, ej heller
mediastinum.

Därefter beskrivs mer defi-
nierade sjukdomsområden el-
ler röntgenfynd uppdelade i
stora och små luftvägar,
bronkiektasier och obstruktiva
sjukdomar. Vidare beskrivs as-
bestos, cystiska, fibrotiska och
infektiösa lungsjukdomar in-
klusive aids samt två kapitel
om tumorlika respektive nodu-
lära parenkymförändringar. I
ett avslutande kapitel om arte-
fakter ges bl a exempel på hur
bildtolkningen påverkas av
förändringar i de tidigare re-
kommenderade tekniska para-
metrarna. 

Bildmaterial
av hög kvalitet
Varje kapitel inleds med en

överskådlig innehållsförteck-
ning. Även registret är mycket
bra och lättanvänt ur olika in-
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