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För den som så önskar finns
historien ständigt närvarande
och bjuder oss att ta del av dess
lärdomar. Läkarens yrke kom-
binerar på ett unikt sätt veten-
skap och konst. Mer än vi anar
ingår vi i en tradition och vi for-
mar vår yrkesroll genom inspi-
ration från förebilder, såväl le-
vande som historiska.

Ordet yrkesroll, i detta fall läkarroll,
är egentligen ett ord som måste ifråga-
sättas. Det antyder något spelat och till-
gjort – om än aldrig så bra. Och inte är
det en skådespelare som människorna
vill ha som doktor? 

Istället handlar det om att vara äkta
och att utveckla såväl sin personlighet
som sin syn på yrket. Utrymme för egen
kritisk reflektion och egna fortlöpande
studier ökar insikterna. Dessutom på-
verkas de flesta läkare åtskilligt av kol-
leger och akademiska lärare, men även
av sina patienter, anhöriga och annan
vårdpersonal. 

Hur ofta ser man inte den äldre kol-
legans manér, tonfall och ord upprepas
hos den yngre adepten? Detta sker of-
tast omedvetet, och handlar om ett äkta
mentorskap: ett mästare–lärlingförhål-
lande. Det är ett bekymmer att dagens
sjukvård motverkar varaktiga sådana
relationer. 

Ordet förebild antyder en positiv
koppling. Vi vet alla att det också finns
negativa förebilder. Att vara en äldre lä-
kare med mångårig erfarenhet innebär
inte att man automatiskt är en god dok-
tor, värd att ta efter.

Medicinhistorien vimlar av tänkbara
förebilder för en ung läkare. Det står

alla fritt att välja och vraka. Mina vikti-
gaste positiva förebilder har jag alla
hämtat från historien. Ingen enda i det
dussin föregångare jag valt att här lyfta
fram har jag personligen mött. Möjligen
säger detta något om vår tid och dess
fattigdom! 

Givetvis måste man vara medveten
om risken för idyllisering och orättfär-
digt skapande av hjältar i det förgångna.
Ingen människa är enbart god, lika lite
som enbart ond. Skrapar man på den
historiskt tillrättalagda ytan framträder
nyanserna. Det är också lärorikt: Vi är
alla människor!

Kanske är det anmärkningsvärt att
jag i mitt dussin förebilder inte tagit med
ett starkt symboliskt namn som Hippo-
krates. För visst har han mycket att fort-
farande lära sina sentida kolleger! 

Paracelsus den förskräcklige 
Istället börjar jag med en kollega

från renässansen. 1500-talet var ett
märkligt århundrade av återuppvaknan-
de och mänsklig frigörelse, om än för
ett elitistiskt fåtal. Kollegan hette Phi-
lippus Aureolus The-
ophrastus Bombastus
von Hohenheim, mer
känd som Paracelsus
(1493–1541). Han är
en av medicinhistori-
ens stora rebeller och
bildstormare. 

Den med århun-
draden stelnade anti-
ka medicinska veten-
skapen hade alltmer
fjärmat sig från den
verklighet den utgav
sig för att beskriva.
Det blev Paracelsus

som bröt igenom denna dogmatiska
mur och han gjorde det med ikonoklas-
tens frenesi. Egen direkt erfarenhet var
enligt honom det enda som räknades.
Paracelsus var något av en nomad och
irrade bohemiskt runt i Europa. Själv
skrev han att han vandrade precis som
sjukdomarna vandrar – ville man få
kunskaper om sjukdomar måste man
resa runt och se nytt. 

Lärarna på de medicinska fakulteter-
na i Paris, Montpellier och Schwaben
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Läkarrebellen
Paracelsus. Möjligen
antyds hans
bildstormande i detta
porträtt där
Paracelsus har svårt
att hålla sig inom
ramarna! Målning
från Rubens ateljé,
ur Erik Wallers
handskriftssamling,
Uppsala
universitetsbibliotek. 

Detta är den tredje och sista delen i mini-
serien om förebilder. De tidigare artiklarna
(om Hippokrates, Jesus och Karl Marx) har
varit införda i nr 12/98 och 14/98.
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hånade han: ». . .mina hårstrån i nacken
vet mer än Ni och alla edra skribenter
och mina skosnören är lärdare än er Ga-
lenos och Avicenna.. .» Som om inte
det räckte tillade han att »ända in i det
bortersta skrymsle skall hundarna en
gång pinka på er» [1]. 

■■ Kommentar: Av Paracelsus lär vi
oss att en läkare måste ifrågasätta och
förkasta det som uppenbart inte är håll-
bart – och att läkarens yrke aldrig får bli
dogmatiskt. 

Li vet – en mångtydig gåta 
Med tankens suveräna frihet svingar

vi oss vidare från renässansen till 1700-
talet och nästa förebild. Vi återfinner
honom i Sverige: Carl von Linné
(1707–1778). Det är inte hans efter bo-
tanisk förebild långt drivna noso-
logi (sjukdomsklassifikation) eller hans
många medicinska skrifter som motive-
rar hans plats i denna kavalkad. 

Istället är det läkaren Linnés livsfilo-
sofi och insikter om människan som här
kommer i förgrunden. Trots medveten-
heten om sin egen storhet var han innerst
inne en känslig person som led av den
avund som hans framgångar skapade. 

Han hade uppenbart depressiva peri-
oder och utvecklade en privatreligiös
uppfattning sammanfattad i skriften
»Nemesis Divina» [2] – Den gudomli-

ga vedergällningen. Denna skrift var
aldrig avsedd att publiceras utan var rik-
tad till den ende sonen och fylld av råd
i levnadskonsten. 

Nemesis Divina är bitvis en pessi-
mistisk läsning, men den är även fylld
av funderingar om det undermedvetnas
värld, långt innan detta begrepp var
myntat. Man hade mycket väl kunnat
tro att Sigmund Freud läst Nemesis Di-
vina och däri funnit bränsle till sin
drömtydning, men så var inte fallet. 

■■ Av Linné lär vi oss att människo-
livets innersta, trots alla försök till klas-
sifikation, förblir en mångtydig gåta,
och att avunden är en stark och destruk-
tiv kraft.

Auskultationens fader
Vi lämnar 1700-talet och förflyttar

oss till tidigt 1800-tal. En av tidens
mest framstående kliniker var tveklöst
René Théophile Hyacinthe Laënnec
(1781–1826). Synen på Laënnec som
en medicinens hjälte är svår att rubba,
faktiskt oavsett om man skrapar på den
historiska ytan. 

År 1819 publicerade han sitt banbry-
tande arbete »Traité de l’auscultation
médiate», som handlade om auskulta-
tionstekniken och det av honom kon-
struerade stetoskopet. Samtidigt som
auskultationen innebar nya diagnostis-
ka möjligheter blev den så småningom
också en inte oväsentlig läkarritual med
suggestiv kraft. 

Laënnec dukade i förtid under för
den sjukdom han beskrev mer noggrant
än någon före honom – lungsot. Porträtt
av honom (inte minst självporträtt) från
hans sista år visar ett avmagrat och av
sjukdom härjat ansikte. 

Laënnecs insats begränsade sig inte
till tuberkulosstudier. Han beskrev ock-
så bronkiektasier, pneumothorax, lung-
ödem, lunginfarkt och hans namn är
knutet till den levercirros han beskrev.
Som läsaren ser är ett av hans förnamn
Hyacinthe. En påtaglig påminnelse om
detta namn fick jag när jag upptäckte
hans minnesmonument i Paris – doften
från blommande hyacinter runtom sta-
tyn var bedövande!

■■ Av Laënnec lär vi oss den kliniska
iakttagelsens betydelse och han perso-
nifierar i detta avseende den idealistiske
läkaren.

En social reformivrare
1800-talets senare hälft såg den na-

turvetenskapliga medicinen födas.
Dess portalgestalt var den tyske läkaren
Rudolf Virchow (1821–1902). Han var
en social reformivrare och insåg nöd-
vändigheten av hygieniska förbättring-
ar. Bland annat slogs han på barrikader-
na i 1848 års revolt i Berlin, och han
tvingades därför lämna sin professur i
Berlin under ett antal år innan han med
stigande berömmelse kallades tillbaka
dit 1856. 

Virchow var en mångsysslare och
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Trots en kanske
något tveksam
parallell mellan
staten
(organismen) och
medborgarna
(cellerna) intar
mångsysslaren
och den sociale
reformatorn
Rudolf Virchow
sin rättmätiga
plats bland
förebilderna.

Carl von Linné är en av de omskrivna
förebilderna, inte minst genom de tankar
han framförde i sin märkliga skrift
Nemesis Divina (Den gudomliga
vedergällningen). Teckning av
artikelförfattaren.

Auskultatio-
nens fader
René Theophile
Hyacinte
Laënnec.
Självporträtt
som visar ett
ansikte
dödsmärkt av
tuberkulos.
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förutom patolog, politiker och hygieni-
ker kunde han även kallas arkeolog, pe-
dagog och antropolog. Virchows paral-
leller mellan staten (organismen) och
medborgarna (cellerna) är en liknelse
man förstår, men i den tyska kultursfä-
ren ett knappt århundrade senare skulle
den användas på ett fruktansvärt sätt. 

Som inför kanske ingen av mina öv-
riga förebilder är jag kluven i förhållan-
de till Virchow, men det finns tillräck-
ligt mycket gott hos honom för att han
skall få vara en i dussinet. Till det nega-
tiva hör att han ensidigt trodde att det
just var naturvetenskapen som hade
svaret på alla samhällsproblem. 

■■ Av Virchow lär vi oss (trots allt)
betydelsen av det breda perspektivet; att
medicinen hänger samman med prak-
tiska politiska reformer.

Natur vetenskap
och humaniora
Om Virchow brukar kallas den mo-

derna läkarvetenskapens fader så bru-
kar nästa förebild kallas för den moder-
na läkekonstens fader: William Osler
(1849–1919). Han brukade bistå sina
medicinstudenter med råd om vilka
icke-medicinska böcker de borde göra
till sina vänner. På Oslers litteraturlista
fanns Shakespeare, Bibeln, Plutarkos
samt Thomas Brownes »Religio medi-
ci». 

William Osler var den engelsksprå-
kiga världens främste läkare vid sekel-
skiftet. Han var född i Kanada och stu-
derade medicin i Toronto och McGill.
År 1889 blev han det berömda Johns

Hopkins-universitetets förste medicin-
professor, och i början av 1890-talet ut-
kom hans monumentala lärobok »Prin-
ciples and practice of medicine», vilken
i ett otal upplagor var ledande under
trettio år. 

Osler kombinerade fysiologisk och
psykologisk behandling och underströk
betydelsen av att stimulera patientens
mentala tillstånd. Han har ibland kallats
den psykosomatiska medicinens fader,
och han uppmuntrade läkarkandidater-
na att tillbringa så mycket tid som möj-
ligt tillsammans med patienterna. 

Oslers inflytande över läkarrollens
humanistiska utformning var tidvis stor.
Oslers humanistiska arv är däremot
idag på väg att försvinna! Oslers maxi-
mer och sentenser, vilka alla handlar om
läkarens vetenskap och konst och om
relationen till patienten, faller i glöms-
ka. 

Det har hävdats att Oslers mål var att
skapa en syntes mellan naturvetenskap
och humaniora [3]. I sina föreläsningar
flikade Osler ofta in passande citat från
t ex Marcus Aurelius, Montaigne och
Platon. Vidare hävdade Osler i sin un-
dervisning att vid undersökningen av en
patient var inte bara inspektion, palpa-
tion (att känna med händerna) och aus-
kultation (att lyssna med stetoskop)
viktiga, utan även eftertanken (kon-
templation). 

Det finns en bildserie där Osler ses
göra en undersökning vid sjuksängen.
På den sista bilden i sviten sitter Osler
på en stol bredvid sängen och funderar.
Han lutar hakan eftertänksamt mot sin
hand. I en essä, »Aequanimitas»
(1905), framhöll Osler att stoisk accep-
tans borde känneteckna en läkare. Lä-
karen skulle vara lugn, kylig och relativt
oberörd, och ha viss distans till patien-
ten. Osler insåg att detta riskerade leda
till okänslighet och hårdhet, vilket han
varnade för. 

En relativ distans ansåg han vara
nödvändig för att empatin lyckligt skul-
le kunna utvecklas. Osler mejslade ut
den moderna läkarrollen i syfte att fin-
na vad patienterna var bäst betjänta av
[4].

■■ Av Osler lär vi oss att solidaritet,
utveckling och att göra gott är väsentli-
ga inslag i läkekonsten. Som läkekons-
tens motståndare betecknade han into-
lerans, nationell chauvinism och pro-
vinsialism.

Vi lär oss vidare att sund skepsis prä-
glar den sanne medicinaren. Oslers
uppmaning till studenterna att tänka
självständigt kan alla läkare alltjämt ta
till sig: »Se till att i undervisningen fri-
göra medicinaren genom att låta honom
bli delaktig av andlig odling så att han
inte blir en marionett i andras händer
utan en självständig, reflekterande va-
relse.»

»Enköpingsdoktorn»
I läkarbio-

grafier kan man
hitta förebilder.
Självklart är det
rent källkritiskt
så att biografier
sällan är san-
ningen – visst
idealiseras det
en hel del i ef-
terhand. Men
biografierna
kan ändå tjäna
som inspireran-
de exempel. Ett
magnifikt ex-
empel på en
stor utövare av
läkekonsten var
den s k Enkö-
pingsdoktorn
Ernst Westerlund (1839–1924) [5]. 

Många av hans handfasta och kon-
kreta handlingar kan ännu idag vara
värda att ta efter, exempelvis detta att
skriva små personliga lappar med lämp-
liga individuella råd och uppmuntring-
ar till sina patienter! 

Westerlund var, skriver hans hävda-
tecknare Jakob Billström [6], en natur-
begåvning vars intuitiva läkarblick var
hans största tillgång. Från idéhistoriskt
håll har framförts den kritiska invänd-
ningen att doktor Westerlund berövade
patienten allt eget ansvar samt att han
såg patienterna som olydiga bortskämda
barn, vilka behövde ny uppfostran [7]. 

Denna invändning till trots har för-
modligen Ernst Westerlund alltjämt nå-
got att lära sina sentida kolleger. »Stu-
dier av hans terapeutiska metoder kan
hjälpa oss att återerövra en del av den
intuitiva konstnärliga kreativiteten som
dagens doktorer ofta offrar på den me-
dicinska teknikens altare», skriver läka-
ren Gregor Katz i en uppsats om Wes-
terlund [8].

■■ Ernst Westerlund lär oss att med
ett starkt förtroende mellan patient och
doktor så kan åtskillig terapeutisk nytta
åstadkommas.

Doktorn med de magiska
händerna
En annan svensk doktor, delvis sam-

tida med Westerlund, var den märklige
och mystiske Axel Munthe. Han är känd
som skapare av villan San Michele på
den italienska ön Capri. Som läkare
tycks hans namn nästan främst vara för-
knippat med begreppet charlataneri.
Det tror jag är en orättfärdig stämpel.
Men visst fascinerades Munthe av sina
händers magiska beröring – han var en
stor läkekonstnär. Munthes storsäljande
bok »Boken om San Michele» [9] är i
själva verket en bok att rekommendera
medicinstudenter. 

2114 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  18  •  1998

▲

Sir William Osler, den moderna
läkekonstens fader, efterlämnade ett rikt
humanistiskt arv till sentida kolleger.
(kanadensiskt frimärke).

»Enköpings -
doktorn» , Ernst
Westerlund, skrev
små personliga
lappar till sina
patienter med
lämpliga råd och
anvisningar.
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Munthe var en gång i tiden Paris’
yngste medicindoktor och lärjunge till
den berömde demoniske doktor Char-
cot på La Salpetrière-sjukhuset. Senare
bröt han med mästaren Charcot och ba-
nade sig sin egen udda väg i livet. 

Utan verklig medkänsla blir man
aldrig en riktigt bra doktor, skriver Axel
Munthe. Han föregrep även vår tids häl-
soekonomiska diskussion och fann ett
dylikt synsätt motbjudande och cyniskt;
»att schackra med lidandet vore en för-
ödmjukelse», skrev han och konstatera-
de samtidigt att läkaryrket är konstnärs-
skap och inte köpenskap.

■■ Axel Munthe lär oss att läkarens
yrke aldrig blir fr amgångsrikt om man
inte äger förmåga till medkänsla. Han
antyder också för oss att yrkets praktik
kan ha en näst intill magisk dimension.

Läkar yrkets tysta kunskap
Jag undrar om den tyske läkaren Er-

win Liek,när han hösten 1930 skrev för-
ordet till sin bok »Das Wunder in der
Heilkunde», kunde ana vad som skulle
hända i det tyska riket de följande 15
åren? Förmodligen inte. 

Jag vet inte mycket om vad som hän-
de med Erwin Liek därefter, och inte

heller mycket om hans övriga livshisto-
ria. Men hans bok översattes året efter
den tyska utgivningen till svenska un-
der titeln »Undret i läkekonsten» [10].
Jag ser ibland boken på antikvariaten,
och känner då nästan sorg över att jag
inte köper den, trots att jag sedan många
år har ett eget exemplar. 

»Undret i läkekonsten» är nog den
enskilda bok som betytt mest för mig i
min syn på läkarens praktik och yrkets
kombination av vetenskap och konst. I
boken finns mycket om läkaryrkets tys-
ta kunskap och om den läkande kon-
stens historiska ursprung. Även om
man inte håller med Liek i allt vad han
skriver, finns där ändå en hel del värde-
fullt vetande om hur läkaren etablerar
tillit mellan sig och sin patient. 

1920-talet var en tid av naturveten-
skaplig optimism men trots det fram-
höll Liek betydelsen av något bortom,
eller vid sidan om, vetenskapen. »En lä-
kekonst utan något irrationellt är otänk-
bar», skriver han. Han beklagar sin tids
läkare som blivit kedjade vid strikt na-
turvetenskap. 

■■ Av Erwin Liek lär vi oss att läke-
konsten, den konst som ödmjukt besin-
nar människolivets gåta, har stor plats i
en naturvetenskaplig tidsålder.

Vördnaden för livet
Albert Schweitzer (1875–1965)

byggde inte några etiska teorier, trots en
skrift som »Kultur und Ethik» [11]. Han
levde och verkade etiskt förebildligt,
även om det också i Schweitzers fall går
att hitta skönhetsfläckar. 

Han var en märkligt mångsidig män-

niska: teolog, musiker, orgelbyggare
och läkare. Hans sjukhus i afrikanska
Lambarene och hans tjänstgöring där på
1910-talet var i många avseenden en
konkret, praktisk blandning av antik
hippokratisk etik och kristen läkaretik. 

Hans pliktetiska motto Veneratio vi-
tae (Vördnad för livet) är en devis som
borde vara alla läkares ledstjärna, men
inte alltid är det. Ingen pliktetik kan
ständigt följas, men vid avsteg bör man
reflektera över varför så sker. 

■■ Av Albert Schweitzer, mottagare
av Nobels fredspris 1952, lär vi oss att
besinna grundfrågan: För vem är man
läkare? 

Att f inna sin egen stil
Liksom Erwin Liek har Richard Eeg-

Olofssonsin plats i denna förebildssvit
tack vare en enda bok. Eeg-Olofssons
skrift heter »Att finna sig själv, i gemen-
skap med andra. Reflexer från en läka-
res mottagning» (1961). Det är en bok
om mod och socialitet, riktad mot den
opersonlighet som lätt smyger sig in i
samhällsandan i takt med ökande byrå-
kratisering. 

Eeg-Olofsson var privatpraktiseran-
de läkare i Stockholm, med psykiatrisk
och neurologisk inriktning. Han var den
som fäste min uppmärksamhet på hur
en nazitysk läkare, Hitlers livläkare
Karl Brandt, kunde resonera över ju-
deutrotningen. 

Att förverkliga sig själv måste alltid
ha begränsningen att respektera andra
individers okränkbarhet. Karl Brandt
vidhöll en motsatt övertygelse in i det
sista. Följande citat från Brandt, som lo-
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Albert Schweitzer
är en av vårt
århundrades stora
medicinska
humanister.
Teckningen är
hämtad ur Carl
Zigrossers
Medicine and the
artistic (New York,
1970), och återges
med tillstånd av
Philadelphia
Museum of Art.

Ett skimmer av mystik omger minnet
efter den svenske läkaren Axel Munthe. I
hans litterära produktion hittar man
åtskilliga lärospån av stort intresse för en
blivande läkekonstnär. Han bar oftast
mörka glasögon, enligt honom själv mest
för att skydda omgivningen mot hans
genomträngande blick! Teckning av
artikelförfattaren.

Erwin Liek
framhöll
betydelsen av
något bortom,
eller vid sidan
om,
vetenskapen:
»En läkekonst
utan något
irrationellt är
otänkbar.» F
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giskt förklarar hans uppfattning, refere-
rar outtalat till V irchows cellularpatolo-
gi: 

»Ni tvekar inte
att förinta en
samling av flera
millioner can-
cerceller, då ni
tror att deras
existens är
skadlig för indi-
viden. (– – –) Vi
tyska läkare be-
traktar staten
som en individ,
vilken vi främst
och framför allt
är skyldiga vår
lojalitet. Därför
tvekar vi inte att
förinta en hop
av exempelvis
trillioner celler
i form av ett an-

tal mänskliga individer, om vi tror att
dessa är skadliga för organismen i dess
helhet – staten – eller om vi tror att sta-
ten därigenom skall bli bättre eller lyck-
ligare.»

Utöver detta innehåller »Att finna
sig själv» åtskilligt mer om hur läkaren
möter krafter bortom det intellektuella
»Livets mening kan inte bevisas, endast
upplevas». Han talar också om vad som
är temat för denna uppsats – förebilder:
»Men vad det gäller är att finna sin egen
stil. Även om man beundrar mästaren,
skall man inte vara en kopia.» 

Det är ord som alla handledare och
deras adepter bör ta till sig.

■■ Richard Eeg-Olofsson lär oss att
se på den praktiserande läkarens yrke
utifrån ett ödmjukt kulturellt perspek-
tiv.

Skepsis och kr itisk eftertanke
Finlandssvensken Ragnar Granit

belönades 1967 med Nobelpris för sina
synfysiologiska studier. Men det är inte
därför han för mig är en förebild. I två
självbiografiska böcker (en tidig från
1941, och en sen från 1983) visar han en
enastående känsla för den sorts kritiska
ifrågasättande och skepsis som fram-
gångsrika naturvetenskapsmän delar

med läkare. Dagens massiva
och måhända strömlinjefor-
made medicinska forskning
borde ha mer av denna efter-
tanke. 

Ett begrepp som Ragnar
Granit förde fram redan i den
tidiga »Ung mans väg till Mi-
nerva» (1941) var acedia, de
lärdes leda. Hjärtats leda och
tankens tynande, sprungen ur
överdrivna lärda studier, ste-
gras vid acedia till en bitter
livsleda. I Läkartidningen så
nyligen som i oktober 1997
berättade immunologen
Hans Wigzell om samma
leda – och hur han hanterade
den. 

■■ Av Ragnar Granit lär vi
oss att lärdom och livsleda
kan hänga ihop – och hur man
som medicinare kan bekäm-
pa sin egen acedia.

En ledande 
medicinetiker
Vi är framme vid den tolf-

te förebilden. Också han är
svensk, Clarence Blomquist.
Han var psykiater och hade
dessutom en filosofie dok-
torsexamen. Han var en av mina tidigas-
te förebilder och jag beklagar djupt att
jag aldrig fick möjlighet att träffa ho-
nom. Jag har lärt känna honom via hans
många böcker. 

Mest känd av dessa är hans monu-
mentala lärobok »Medicinsk etik» (2
uppl 1971). Men under många år dess-
förinnan skrev han om läkarens villkor.
En föregångare till den stora medicine-
tiska läroboken var »Om konsten att
vara läkare» (1966), som på ett dåförti-
den ovanligt och öppet sätt tecknade
olika medicinetiska dilemman. 

Men Clarence Blomquists i mitt
tycke finaste bok, och den som ger ho-
nom en plats bland dussinet förebilder,
är »Själ och sinne. Om mänskan och
hennes stund på jorden» (1974). Där
samlar han ett antal essäer som, även
om de alla har en psykiatrisk vinkling,
ändå blir allmängiltiga. Där kliver han
definitivt ned från det medicinska eta-
blissemangets elfenbenstorn. 

Han skriver om patienten och läka-
ren – och om problemen i deras relation.
Läkaren måste förstå att såväl underdå-
niga som besvärliga patienter förmodli-
gen är sådana därför att de döljer sin
ångest och rädsla. 

Patienten å sin sida måste förstå »att
läkaren är en mänska med brister, svag-
heter och försvarsmekanismer, att han
kanske inte alls är tuff, nonchalant och
ärelysten utan bara osäker och villrådig,
att han måhända är rädd om sin prestige
därför att han tror sig inte ha något an-

nat, är rädd att bli avslöjad som den
bluff han stundom upplever sig vara då
han spelar eller tvingas spela sin endast
skenbart självsäkra läkarroll».

■■ Denna ödmjukhet, och mycket
mer därtill, lär oss Clarence Blomquist.
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Finn din egen stil!
manade Richard
Eeg-Olofsson:
»Även om man
beundrar mästaren,
skall man inte vara
en kopia».

Ragnar Granit
novelpristagare
1967, visade en
utpräglad känsla
för kritiskt
ifrågasättande
och skepsis.
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Clarence Blomquist – en
förgrundsgestalt i den svenska
medicinska etiken.
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