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N Y A B Ö C E RK

Gift får man
i gyllene kärl

Bo Holmstedt, Hans Moëll, red. Av-
handling om gifter (De venenis), Jo-
han Linder. 200 sidor. Stockholm:
Apotekarsocieteten, 1998. Översätt-
ning av Arne Jönsson och Arne Olsson.
ISBN 91-8627-475-9.

Recensent: Bengt Lindskog, profes-
sor emeritus i medicinens historia, Kö-
penhamn. 

Sjuttonhundratalet var både den kul-
turella blomstringens och det socia-

la armodets sekel. Läkekonsten stod
inte högt. Sverige låg i utkanten av den
europeiska kulturkartan. Stormaktsväl-
det var i sin slutfas. 

I den miljön växer kultur fram i vårt
land. Läkarna har en icke oväsentlig del
däri. De flesta var synnerligen välutbil-
dade och följde med sin tid. Johan Lin-
der är ett tidigt bra exempel på detta.
Han var verksam fram till 1727, då han
dog 46 år gammal. Efter en tid som
praktiserande läkare i Stockholm  blev
han 1719 assessor i Collegium Medi-
cum och adlades samma år. Enligt ti-
dens sed avslutade han 1706 sin läkar-
utbildning med en disputation utom-
lands. Avhandlingen hette »Om gifter».
Ämnet synes ha fascinerat honom i det
att han gav ut en bearbetad upplaga
1707. Han blev en flitig författare och
god representant för sitt skrå. Det för-
klarar intresset för hans avhandling.

Skickligt gjord
jubileumsbok
När Svensk förening för toxikologi

firade sitt 25-årsjubileum 1994 före-
slogs att denna bok, som är den första
inom ämnet skriven av en svensk skulle
ges ut i översättning. Med stöd av Apo-
tekarsocieteten  och Crafoordska stif-
telsen har ovanstående fem utvalda per-
soner arbetat med uppgiften att i en
kommenterad utgåva presentera Lin-
ders ungdomsarbete för oss. De har alla
gott rykte, vilket garanterar för kvalite-
ten i arbetet. 

Det är både en lyckad satsning och
ett lyckat resultat. Boken har blivit myc-
ket gedigen i sina kommentarer, som
spänner över breda fält. Linder ger två
till åtta referenser per sida till äldre och
samtida litteratur. Det är mycket ovan-
ligt för sin tid. Många av dem har redak-

tionen sökt upp och presenterar både i
bild och ord för läsarna. Det är skickligt
gjort och ger läsaren den breda bak-
grund som är nyttig vid läsning av
1700-talslitteratur. 

1700-talets teorier
om gifters verkan
Bland det stora antal teorier som

Linder för fram om gifters verkan hittar
man några som kan passa in i nutida tän-
kesätt, men annars är det 1700-talets
sätt att tänka som demonstreras fint.
Linder förkastar vanan att dricka sprit.
Han citerar en författare som anger att
människor i vinodlande länder är korta
till växten och bleka i ansiktet av allt
vindrickandet. Alkohol uppges vara
blödningsstoppande, men Linder anger
också att flitigt bruk av »livets vatten»
gör det till dödens vatten.  Cannabisru-
set beskriver han. Linder har en medi-
cinsk uppfattning som säger att kroppen
är som en maskin. När skadliga ämnen
kommer in i kroppen, river och sliter de
hål på vävnaderna och åstadkommer på
så sätt sin giftverkan. 

Man läser ju en sådan här bok med
ögon som redan sett 250 år framåt i ti-
den. Då kan texten lätt få ett löjets skim-
mer över sig, i synnerhet alla de anek-
dotiska referenserna. Ser vi lite djupare
blir det lätt att tränga in i 1700-talets
tankevärld. Jag är säker på att den tidens
studenter läste denna och andra liknan-
de böcker med stor iver. Även Linné bör
ha tillägnat sig den. Ett litet förargligt
feltryck i bildtexten på sidan 109 kan
ändras till en eventuellt kommande
upplaga. 

Den här boken är rikligt illustrerad.
Man har hämtat bilder från aktuell tid.

Ofta visar man titelsidan av en skrift,
och man har placerat in bilderna i texten
i sitt rätta sammanhang. En särskild
eloge vill jag ge till översättningen.
Språket har anpassats till modern svens-
ka, men ändå finns uttryck kvar som gör
att tidskaraktären inte försvinner. Det
måste ha krävt ett stort arbete. 

Blivande raritet
Genom sitt vackra utseende och

överkomliga pris bör envar historiskt
intresserad läkare och andra inom me-
dicinens värld passa på tillfället att skaf-
fa den. När den är slutsåld kommer den
att bli en raritet. Många institutionsbib-
liotek behöver lite bakgrundslitteratur
till alla sina moderna tidskrifter, då pas-
sar denna bra. •

Genomgång
av Läkemedels-
skadenämndens
bedömningar

Edvard Nilsson, red. Yttranden av
Läkemedelsskadenämnden 1979–
1998.337 sidor. Stockholm: Carlsson
Law Network, 1998. Pris ca 370 kr.
ISBN 91-7223-44-4. 

Recensent: Carl E Sturkell, f d lag-
man och tidigare ordförande i patient-
och läkemedelsskadenämnderna, Kat-
rineholm.

Läkemedelsförsäkringen, som trädde
i kraft den 1 juli 1978, ger ersättning

enligt en skälighetsbedömning för ska-
dor av kroppslig art som med övervä-
gande sannolikhet har orsakats genom
användning av läkemedel. Principiella
eller tvistiga ersättningsfall kan hän-
skjutas till en särskild nämnd, Läkeme-
delsskadenämnden, för utlåtande. Un-
der de år som hittills gått har nämnden
avgett yttrande i omkring 500 fall. 

Viktigare yttranden av nämnden har
publicerats i den av Sveriges försäk-
ringsförbund utgivna referatserien
»Rättsfall försäkring och skadestånd»
(RFS). Detta har skett dels årsvis sedan
år 1990 i form av en särskild avdelning
av referatserien, dels för åren 1978–
1989 i ett fristående häfte. Detta har lett
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