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N Y A B Ö C E RK

Skildring av
utlandsarbete med
häpnadsväckande
räckvidd

Anders Källgård, Sixten Haraldson.
Öfolk, snöfolk och nomader. Resor i
världens obygder. 182 sidor. Stock-
holm: Carlssons Bokförlag, 1997. Pris
ca 342 kr. ISBN 91-7203-268-5.

Recensent: Lars Erik Böttiger, pro-
fessor, Saltsjö-Boo.

En resenär har alltid något att berätta.
Två av våra kolleger har rest mer än

de flesta och har mycket att berätta. An-
ders Källgård hör till öälskarna, isloma-
ner har jag kallat dem med en angli-
cism, nu har jag fått lära mig att öälska-
re skall heta nesofil.

De utgör ett särskilt släkte – författa-
ren Lawrence Durrell, känd för den nu
nedvärderade »Alexandriakvartetten»,
var en framstående sådan. Källgårds
medförfattare i den senaste boken, den
47 år äldre kollegan Sixten Haraldson,
nu en pigg 87-åring, har under sitt mån-
gåriga utlandsarbete för bl a WHO inte
sökt öar, i stället har han dragits till
obygder och undangömda folkstam-
mar.

En mäktig
reseskildring
Det är i sanning en häpnadsväckan-

de räckvidd i rum, höjd och tid för deras

intressen. Kartor på pärmens insida vi-
sar folk och platser som diskuteras i
deras bok, »Öfolk, snöfolk och noma-
der» – från Alaska i väster till Pitcairn
i Stilla havet i öster, från Finnmark i
norr till Hoppets vik i Antarktis i söder,
från havets yta till Mount Kenyas topp
på 5 000 meters höjd, från nutid bakåt
genom historien till 1700-talet och vi-
dare till en obestämd urtid, befolkad av
primitiva nomader.

Många om än inte alla av dessa
platser har de själv besökt – Källgård
har hittat en ny ö att införliva i sin
nesofila samling, Annobón i Guinea-
bukten.

Några texter har varit publicerade ti-
digare, det finns en viss obalans mellan
längd och innehåll i kapitlen, av vilka
författarna skrivit vartannat, men såda-
na anmärkningar är småsaker. »Öfolk,
snöfolk och nomader» – en poetisk  ti-
tel –är en mäktig reseskildring, vackert
illustrerad med egna bilder, men det är
mycket mer.

Samtal om
livskvalitet
Författarna samtalar i det sista kapit-

let »Efterord i Träslövsläge» om våra
förutsättningar att överleva på våra jord
med överbefolkning, överkonsumtion
och vattenbrist och försöker dra lärdo-
mar av vad de sett och upplevt med pri-
mitiva folk.

De känner sig övertygade om  att
livskvalitet inte är beroende av materi-
ell välfärd – ett av de lyckligaste folk
som Sixten Haraldson har träffat på är
bushmännen i Kalahari-öknen i Södra
Afrika. De lever nakna och kan bära
alla sina personliga ägodelar i ena
handen.

Nomader friskare
än andra
Han konstaterar även att nomader i

allmänhet hör till världens friskaste po-
pulationer: »Deras diet, arbete utom-
hus, förflyttningar som är gynnsamma
för omgivningshygienen, avstånd från
statiska befolkningsgrupper med ende-
miska sjukdomar, flyttningsleder, som
undviker platser som är kända för smitt-
samma sjukdomar, allt bidrar till en god
hälsa.»

Kvinnorna viktig målgrupp
i u-landsarbetet
Sixten Haraldsons mångåriga arbete

i underutvecklade områden har givit ho-
nom övertygelsen att det framtida u-
landsarbetet framför allt för baseras på

småskalighet, långsiktighet, multidisci-
plinär design och utbildning, inte minst
av kvinnorna – »if you educate a wo-
man, you educate a family».

Lappmarksdistrikt det mest
exotiska arbetsområdet
En märkvärdig kontrast till sina in-

ternationella resor och sitt u-landsarbe-
te i andra länder och världsdelar skapar
Sixten Haraldson när han berättar om
sin tid som provinsialläkare i Jukkasjär-
vis lappmarksdistrikt, ett extremt gles-
bygdsområde. 

Där fanns familjer i ett 25-tal små
bosättningar i väglöst land, alla skulle
besökas minst en gång om året. Det led-
de till veckolånga expeditioner, för lä-
karen med hustru och distriktssköters-
kan – en same med ren som vägvisare
och bärare. Mer strapatsrikt läkararbete
och mer exotiskt arbetsområde kan ing-
en tänka sig! •

Kübler-Ross
på svenska
Elisabeth Kübler-Ross’ memoarer,

som recenserades av Ulla Söderström i
Läkartidningen 32–33/98, har just kom-
mit ut i svensk översättning av Göran
Grip med titeln »Livets hjul. En självbi-
ografi i dödens närhet», Natur och Kul-
tur, 1998. •
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Vad kostar boken?
Det händer att den uppgift om bok-
priset som Läkartidningen uppger i re-
censioner  inte stämmer med det pris
bokhandeln begär.
Vi har successivt övergått till att ange
priset i utgivarlandets valuta, efter-
som många faktorer gör att ett omräk-
nat pris lätt blir missvisande. Valuta-
kursen kan variera, bokhandelns om-
kostnader likaså.
Vi vill ge våra läsare rådet att kontrol-
lera priset med bokhandeln innan bo-
ken beställs. Det händer att kostna-
den för en bok blir upp till dubbelt så
stor som en direkt omräkning efter va-
lutakursen antyder.


