
Dr
Jekyll och Mr Hyde är en
välkänd, t o m sliten, meta-
for för dubbelnatur eller

personlighetsklyvning. Även den som
inte har läst Robert Louis Stevensons
roman (utkom 1886) vet att den respek-
table dr Jekyll med hjälp av mystiska
droger förvandlar sig till den amoralis-
ke Mr Hyde och i den skepnaden ägnar
sig åt utsvävningar och brott. Temat för-
nuft och kontroll kontra drift och deka-
dens  låg i tiden, inte bara i den viktori-
anska dubbelmoralens England. Unge-
fär samtidigt började en österrikisk neu-
rolog vid namn Sigmund Freud att läg-
ga sina patienter på soffan och glänta på
dörren till deras dolda själsliv.

Är det en ren tillfällighet att Steven-
son har valt en doktor som prototyp för
dubbelnaturen? Skulle inte en hög jurist
eller präst lika väl kunna väljas för att

göra motsatsen mellan
yttre respektabilitet
och inre förfall spän-
nande?  Eller speglar

valet, medvetet
eller omedve-
tet, en uppfatt-

ning om något farligt och hotande i lä-
karrollen? Det är frågor som man kan
spekulera över, inte minst i steriliser-
ingsdebattens och genteknikens dagar.

Man får naturligtvis inte dra för sto-
ra växlar på att skönlitteraturen ger en
helt tillförlitlig bild av tidens tankar och
idéströmningar. Men den är ändå ett
vittnesbörd, en väg att förstå både sam-
tiden och det förflutna. Författare är ofta
känsliga seismografer som tidigare än
andra märker de svaga skakningarna i
samhällsstrukturen. Samtidigt är de
barn av sin tid och använder den verk-
lighet som omger dem som stoff för sina
verk. Ibland kan det vara detaljer som
inte ligger i fokus utan i bildens utkant

som säger mest om tiden. Det
med gamla filmer: intrigen kan
la oss konstlad, dialogen upp
men hus och kläder och spårv
faktiskt ut som de gjorde en gån

Kl assi ker  ur  kabi net tet . L
tillbaka till dr Jekyll och först k
ra om han verkligen är läkare. J
han, även om han inte är någo
sådan. Han har inte någon klini
samhet, utan han är en förmög
som helt kan ägna sig åt sin me
forskning, en vetenskapsma
tränger in i naturens hemlighe
ligger givetvis en uppenbar an
till att Stevenson har valt en me

Va r f ö r
är dr
J e k y l l
l ä k a r e ?

Här »debuterar» Ulf Schöld-
ström – Läkarförbundets f d ut-
redningschef i 20 år – som krö-
nikör i Läkartidningen. Cita-
tionstecknen kring ordet debu-
terar motiveras av att det inte
handlar om en egentlig debut –
han har, dock anonymt, i förflu-
ten tid även bidragit till LTs le-
darsida.

Att skrivandet inte är någon
ny och ovan syssla för Ulf för-
står man också när man får veta
att han sedan 1985 regelbundet
medverkat hos vår kollega och
konkurrent Grönköpings

läkare Aug. Tert. Salvén samt
dennes hustru tillika syster på
sitt samvete.

Framför allt har han dolt sig
bakom pseudonymen Ludoviko
Hagwaldo, alias hr grundrektor
Ludvig Hagwald, som roat så
många med sina förnämliga
översättningar till transpiranto
av svenska lyriska och musika-
liska kväden. Den som ur Esai-
as Tegnérs »Det eviga» transpi-
rerat fram »Atlet well desajnas
soj glob kum florett» (Väl for-
mar den starke med svärdet sin
värld) har givetvis mycket att

med en eller annan in
nell utblick. Ulf Sch
har ett förflutet vid U
partementet (1964–197
en tvåårig aspirantutbi
en diplomatins AT k
det själv – tjänstgjorde
som ambassadsekreter
atemala och konsul i 
Åter i Sverige 1972 
han vid UD med mul
biståndsfrågor främst
FN-organ.

Det är kort sagt en
och krönikör med 
strängar på sin lyra so

Väl formar Ulf med ordet sin spalt

Spencer Tracys dr Jekyll innan han låter sig förvandlas till den utlevande mr Hyde.
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som huvudperson: ingen annan än en
naturvetenskaplig forskare kan rimli-
gen tänkas upptäcka den personlighets-
förändrande drog som förvandlar dr Je-
kyll till Mr Hyde. 

Men detta, tror jag, är inte hela för-
klaringen. Dr Jekyll är i själva verket en
arvtagare till medeltidens och den tidi-
ga renässansens alkemister och astrolo-
ger. Han är därmed också släkt med en
annan klassiker ur skräckkabinettet,
nämligen Frankenstein i Mary Shelleys
berömda roman (1817). Frankenstein är
en schweizisk naturvetare som, inspire-
rad av bl a Paracelsus, lyckas förverkli-
ga den gamla drömmen att skapa en le-
vande människa. Men han skapar en va-
relse som inte styrs av förnuft och mo-
ral, och som han inte kan kontrollera.
Samma sak gör dr Jekyll, fast det är sig
själv som han  förvandlar till ett mons-
ter.

Löj l i ga l äkar e. Både Jekyll och
Frankenstein är modellerade efter en
mycket gammal uppfattning om läka-
ren–schamanen, en bild som inger både
respekt och rädsla. Läkarens förtrogen-
het med den levande och den döda krop-
pen, medicinerna med mystiska be-
ståndsdelar, anknytningen till stjärntyd-
ning och arabisk alkemi, humoralpato-
logins rötter i den grekiska guldålderns
filosofi och naturuppfattning – allt bi-
drar till att skapa en  magi omkring lä-
karna och läkekonsten som har både
goda och onda sidor.

trivialiserad, t o m förlöjligad läkare
entré. Den franska läkarsatiren är nog
mest känd med namn som Rabelais,
Molière och Voltaire. Det finns också
gott om tecknade karikatyrer, inte minst
från England, där läkarna framställs
som giriga charlataner. Långt fram på
1800-talet håller den här tendensen i
sig. Jane Austens milda ironi drabbar
både läkare och hypokondriska patien-
ter, och hos Dickens finns porträtt av
skäligen enkelspåriga medicinare, flin-
ka med dissektionskniven men begivna
på skrål och toddydrickande, för att nu
plocka ett par exempel ur minnet.

Tr ol l kar l ens åter komst . Men från
och med slutet av 1800-talet blir läkaren
i litteraturen åter mäktigare och därmed
farligare. Dr Jekyll är ett förebud om
vad som skall komma. Denna förändra-
de läkarbild måste rimligen hänga sam-
man med den vetenskapliga  revolution
som medicinen genomgår, och som en
bredare allmänhet nu också får kontakt
med i den kliniska verksamheten. Lika
lätt som det var att förlöjliga läkare som
fastnat i humoralpatologins återvänds-
gränd, lika svårt var det att inte impone-
ras av den nya vetenskapsbaserade me-
dicinen. Först kom dramatiskt förbätt-
rade operationsresultat med hjälp av
narkos och aseptik, efter sekelskiftet
också snabba framsteg inom internme-
dicinen grundade på nyvunna kunska-
per om celler och bakterier, så småning-
om om hormoner och vitaminer. Värde-

verkligen den medicinska trollk
dundrande come back med he
full av nya konster!

Den nyvunna statusen är d
oproblematisk. I böckerna bö
dyka upp en ny sorts läkare: s
turvetenskapliga, osentimenta
ga. Deras ögon har sett mekani
att låna ett uttryck från Hjalm
berg), och den nyvunna insikten
varons kemisk–biologiska fun
det naturliga urvalet, kampen fö
ron har förändrat deras syn på l
människan. Sådana läkare f
Strindberg, ibland med ett 
nietzscheansk övermänniska. 
Söderbergs doktor Glas hör o
dem som har förlorat sin huma
oskuld.

Ar vsynd el l er  hor moner ?
tivromanerna har självfallet d
kartyp sin givna plats, ibland i
rens roll (trots att detta, som L
Böttiger har påpekat i Mord
egentligen är ett brott mot sp
na). Ett på flera sätt typiskt ex
dr Penberthy i Dorothy L Say
Unpleasantness at the Bellon
(1928). Han mördar kallblodigt
mal man för att få pengar till 
upp en forskningsinriktad priv
endokrinologi. I sammanhang
författaren in en tidsbelysande
sation om »körtlar», där en prä
inför den utmanande frågan hu
med arvsynden, om medicinen
bevisa att människan styrs av en
sekret, och kriminalitet kan bo
en injektion. Dorothy Sayers v
lyhörd för etiska och m
spörsmål, och här gäller det oc
nes eget författarskap: om mä
endast är summan av sin kropp
ka reaktioner, blir begrepp so
och skuld, brott och straff meni
Och då är det inte så roligt län
detektivgåtor.

... och hur
nära släkt
är han med
F r a n k e n s t e i n

En kollega till dr Frankenstein  (spelad av Edward van Sloan), begrundar skillnaden mellan
en normal och en onormal hjärna.
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nen i den svenska läkarkåren. År 1934
publicerar Svenska Läkartidningen (så
hette Läkartidningen då) ett inspelat fö-
redrag av professorn och överläkaren
vid Serafimerlasarettet Israel Holmgren
som fyller nästan hela numret (det note-
ras särskilt som en teknisk märkvärdig-
het att »den muntliga föreläsningen är
upptagen med Dailygraph-apparat»).
Ämnet är »Krav på läkaren och hans
verksamhet», och artikeln, behandlar
läkarens plikter mot samhället, de sjuka
och kollegerna (i den ordningen). Inled-
ningsvis konstaterar professor Holmg-
ren, att läkarkårens anseende är i sjun-
kande. Han åberopar bl a skönlitterära
beskrivningar av läkaren och menar att
litteraturen i slutet av 1800-talet ger en
mer positiv syn av läkarna. Nu (dvs på
1930-talet) tycker han sig se en hätskhet
mot läkarna i religiösa kretsar och bland
människor som »är benägna för mysti-
cism». Men, menar Holmgren, man kan
också se en allmänt minskad aktning,
som dessvärre beror på att läkarna har
sämre kunskaper i språk och skönlitte-
ratur.

Läkar e och humani st . Holmgren
hävdar bestämt medicinens tolknings-
företräde framför vad han betecknar
som »vidskepelse» och »kvacksalveri-
humbug». Här är han den övertygade
vetenskapsmannen. Men samtidigt be-
klagar han tecken på bristande huma-
nistiskt intresse hos kollegerna och slår
emfatiskt fast att »utan kännedom om
den stora skönlitteraturen, så blir man
bara en halvvägs människa».

Holmgren rör här vid något mycket
väsentligt. Alla de som inte är läkare vill
att läkaren fortfarande också skall vara
humanist. Det finns en rädsla för att lä-
karen skall försvinna in i en främmande
värld med andra värderingar och en an-
nan världsbild än vad gemene man har.
Spektakulära biologiska upptäckter
som ifrågasätter människans bild av sig
själv oroar, och då kan beundran över
det vetenskapliga framsteget slå över i
misstro och rädsla. Samhället kan leva
med att enskilda läkare begår fel eller
gör övertramp – det är mycket värre om
en stor del av kåren har en annan etisk
syn än gemene man. Då skymtar strax
den hotande mr Hyde bakom den hygg-
lige dr Jekyll.

Och Israel Holmgrens slutkläm blir
också: 

»Någon särskild etik för läkare, som
skulle innehålla andra principer än
som gäller för andra människor, får
naturligtvis inte finnas, utan läkaree-
tik, det skall inte vara någonting an-
nat än allmänna etiska grundsatser
tillämpade på läkarens arbetsförhål-

Topimax och follikulit
Ett fall av en ovanlig biver-

kan, follikulit, efter behandling
med antiepileptikumet Topimax
rapporteras i »Information från
Läkemedelsverket 8:97». Texten
återges här med små redaktio-
nella ändringar.

Follikulit är en ovanlig läkemedels-
biverkan. Bland läkemedel som anses
kunna framkalla follikulit finns kortiko-
steroider, litium och ciklosporin. Till bi-
verkningsenheten vid Huddinge sjuk-
hus har inrapporterats ett fall av folliku-
lit hos en kvinna med epilepsi, behand-
lad med Topimax (topiramat). Vid två
tillfällen utvecklades follikulit i vulva
efter insättande av Topimax.

Topimax är ett nytt antiepileptikum.
Det består av en sulfamatsubstituerad
monosackarid och skiljer sig distinkt
från andra antiepileptika till strukturen.
De vanligaste biverkningarna av topira-
mat är relaterade till centrala nervsyste-
met. Vid en litteratursökning kunde ing-
en information återfinnas om ett sam-
band mellan topiramatmedicinering
och utveckling av follikulit. Ett fall
finns rapporterat till Världshälsoorgani-
sationens (WHO) databas.

Follikulit nämns i Fass som en mind-
re vanlig biverkan. Enligt tillverkaren
har man noterat 22 fall bland 1 715 pa-
tienter, men inget är publicerat. Lokali-
sationen av hudförändringen kunde inte
anges. Hos den aktuella patienten an-
sågs ett samband mellan Topimax och
follikulit vara möjligt.

A n t i h i s t a m i n u t l ö s t
a r t r a l g i
Ledvärk efter behandling

med Clarityn har setts i ett
svenskt fall. I världen har ett
relativt litet antal fall av ledvärk
efter antihistaminbehandling
rapporterats, men orsakssam-
band anses inte vara slutgiltigt
fastslaget.

Ett fall av ledvärk efter behandling
med Clarityn (loratadin) 10 mg/dag mot
pollenallergi har uppmärksammats vid
biverkningsenheten, Huddinge sjuk-
hus.

En 44-årig man utvecklade värk från

efter utsättning. Medicinsk u
uteslöt andra orsaker till artralg

Läkemedelsinformationscen
vid Huddinge sjukhus gjorde en
tande litteratursökning i data
Medline, Drugline och Emba
bara i två publicerade fall kund
ligt samband mellan antihistam
artralgi antas:

En kvinna som behandlad
antimigränmedlet Migril (er
cyklizin och koffein) under tv
ökande artralgi- och myalgibes
ka hon relaterade till ett bröstim
Vid utsättning av Migril försv
svären omedelbart [1].

En kombination av difenh
(antihistamin) 25 mg och pyr
(hypnotikum) 200 mg använ
hypnotikum i Danmark, Schw
Spanien. En kvinna som under t
höga doser (10–15 tabletter) a
dor (ej receptbelagt i Spanien)
lade migrerande artralgi i
anklar, händer och knän samt å
mande plack och noduli på bål
tremiteter. Besvären avklingad
sättning utan att försvinna helt 

I WHO-databasen finns fler
gifall kopplade till antihistam
som cetirizin (14 fall), klema
hydroxizin (4), loratadin (26) o
nadin (68). I Fass finns inga no
om artralgibiverkningar av a
minpreparat. Med tanke på d
användningen av antihistami
denna möjliga biverkan anses so
ket ovanlig och orsakssamband
des inte slutgiltigt fastslaget.
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