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På Internet påträffade föreståndaren
följande lilla historia, som väl knappast
är sann men likväl tämligen sedeläran-
de: 

Ett barn hade lyckats skära sönder en
av pappans golfbollar och därefter satt i
sig dess flytande kärna. I det här fallet
var det fråga om en trögflytande mörk
vätska, och barnets mor antog av natur-
liga skäl att det var något slags petro-
leumbaserat ämne.

Hon ringde i panik till familjeläka-
ren, och medan hon skyndade sig dit
med det förmodat förgiftade barnet
bläddrade allmänpraktikern ifråga
snabbt igenom sitt exemplar av  »Com-
mon Household Poisons».

Men där nämndes golfbollar över
huvud taget inte. 

Den handlingskraftige läkaren lyck-
ades spåra en lokal golfbollstillverkare
som han ringde och förklarade situatio-
nen för – men där hävdade man bestämt
att just deras bollar hade massiv kärna.

»Jag borde förstås ha frågat om nam-
net på bolltillverkaren!» förebrådde sig
doktorn.

Det uppringda företaget var dock
vänligt nog att uppge namnet på den
enda kända konkurrent som tillverkade
bollar med flytande kärna. 

Ytterligare ett snabbt telefonsamtal
kunde sedan klargöra att kärnan ifråga
bestod av – fiskleverolja.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen gör sig besvär att åter-
komma.

Själv har avdelningsföreståndaren inte
haft anledning att fundera över vad som
kan finnas inuti en golfboll. Dock hyser
han i sann klintbergsk anda en viss skep-
sis till innehållet i den historia som återges
här intill.

Tvivlet blir inte mindre av att tillgängli-
ga uppslagsverk inte på något sätt näm-
ner fiskleverolja i sammanhanget. Natio-
nalencyklopedin t ex meddelar att dagens
»högteknologiskt tillverkade bollar har skal
av plast och kärna av plast eller hårt linda-
de gummiband».

Här skulle kunna invändas att historien
måhända behandlar en äldre tids bollar,
men om dem uppger samma källa att de
var dyrbara och av läder.

På krokiga vägar har föreståndaren
kommit över en lista ovanligt litterär kurs-
litteratur.

Den hör till ämnet »tillämpad medicin»
vid en honom närliggande utbildning och
ger 29 lästips till den som vill utvecklas till
läkare, här alfabetiskt ordnad efter förfat-
tare:

Skalliga damen av Maria-Pia Boethius;
Kompromiss av Arvid Brenner; När jag var
sjuk av Tora Dahl; Agnar och Slutord av
Sven Delblanc; Rapport från en skurhink
av Maja Ekelöf; Robson av Pernilla Gla-
ser; Där ingenting kan ses av Anna Karin
Granberg; Babels hus och Stumpen av
P C Jersild; Bara en mor och Gårdfari-
handlaren av Ivar Lo-Johansson; Pietà av
Georg Klein; Min första krets av Olof La-
gercrantz; Hummelhonung och Merabs
skönhet av Torgny Lindgren; Kungens
rosor av Moa Martinson; Vägen till San
Michele av Axel Munthe; Den utmätta ti-
den av Peter Noll; Du människa av Marit
Paulsen; Glaskupan av Sylvia Plath; Me-
dan tiden tänker på annat av Niklas Råd-
ström; Kända nästet av Ingrid Sjöstrand;
Han som älskade livet av Irving Stone;
Julstädningen och döden av Margareta
Strömstedt, 13 icke önskvärda reportage
av Günther Wallraff samt en hel liten bunt
böcker av norskan Herbjörg Wassmo: Hu-
set med den blinda glasverandan, Det
stumma rummet och trilogin Hudlös him-
mel.

Avdelningen läser på för att återkom-
ma.

Golfens kärna

Omläsningen
»40. När på en mans huvud håret

utan vidare faller av, är det vanlig skal-
lighet. Han är ren. 

41. Och om håret utan vidare faller
av på främre delen av huvudet, så är det
vanlig skallighet. Han är ren. 

42. Men när på det skalliga stället,
baktill eller framtill, en rödvit fläck
uppstår, då är det spetälska som har bru-
tit ut på det skalliga stället, baktill eller
framtill. 

43. Om alltså prästen, när han beser
honom, finner att den upphöjda fläc-
ken på det skalliga stället, baktill eller
framtill, är rödvit, och att den visar sig

lik spetälska på den övriga kroppens
hud, 

44. så är mannen spetälsk. Han är
oren. Prästen skall strax förklara honom
oren, ty han är angripen på sitt huvud.

45. Den som är angripen av spetälska
skall gå med sönderrivna kläder, han
skall ha sitt hår oordnat och skyla sitt
skägg, och han skall ropa: ’Oren!
Oren!’ 

46. Så länge han är angripen av spe-
tälska, skall han vara oren. Oren är han.
Han skall bo avskild. Utanför lägret
skall han ha sin bostad.»

Smittskydd ur 3 Mosebok 13 kap.
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