
deklarera att jag tar avstånd från legal
förskrivning av heroin till narkomaner.

Det finns i boken ytterligare stycken
värda att lyfta fram. Ett av dessa är den
historiska traditionen rörande utstötthet
och utstötta, andra de som handlar om
sociallagstiftning, utstötta kvinnor och
de utstötta i Europa. I Europa-utblicken
anger Brandt att det finns en risk att
hjälpen till de utstötta går mot en totali-
tär-ekonomisk lösning, där man uteslu-
tande ser på insatser som kan köpas och
betalas med pengar.

Läsvärd för psykiatrer
primär vårdsläkare
Sammanfattningsvis är Preben

Brandts bok ett socialpolitiskt engage-
rande och delvis nytänkande inlägg till
försvar och kamp för utstötta gruppers
rättigheter och ställning i det danska
välfärdssamhället. Mycket kan direkt
översättas till svenska förhållanden.
Boken bör läsas av alla som kommer i
kontakt med utstötta grupper, inte minst
social- och sjukvårdsarbetare. Inom lä-
karkåren rekommenderas den främst
till psykiatrer och primärvårdsläkare. •

Roande och
kontroversiellt
om barnets hjärna

Hugo Lagercrantz. Barnets hjärna.
122 sidor. Stockholm: Carlsson Bok-
förlag, 1998. ISBN 91-7203-267-7.

Recensent: Bengt Hagberg, profes-
sor emeritus, Göteborg.

Hugo Lagercrantz, ledande neonato-
log och nyföddhetsbiolog har på

dryga 100-talet sidor i en liten tilltalan-
de bok samlat 17 spirituella essäer. Cen-
tral utgångspunkt har varit »Barnets
hjärna» biologiskt, forskningsmässigt
och medicinhistoriskt. Här finns också
många andra lärda betraktelser och dis-
sekerande djupborrningar från en vittbe-
läst medicus’ och naturvetares rika fata-
bur. Flertalet av de 17 kapitlen i boken
bygger på lätt omarbetade publikationer
i Läkartidningen, DN och annorstädes.

Spirituella och lärda essäer
»Molekylärbiologiskt fundamenta-

lism» kalfatras i ett avsnitt samtidigt

som författaren poängterar den snabbt
avancerande moderna biologins ove-
dersägliga betydelse i andra avsnitt
»Människan – skapelsens krona» och
»fostret som mer kompetent än den
vuxne».

I en komparativ betraktelse frågar
sig författaren »Var är själen?» (egentli-
gen!). »Sängkammarforskning och No-
belpris» är en essä kring Rita Levi-
Montalcini, upptäckare av nervtillväxt-
faktorn och Nobelpristagare. Här åter-
finns ett temperamentsfullt inlägg mot
de enligt författaren orättfärdiga mut-
anklagelser som pristagarinnan utsattes
för.

På ett par sidor dissekeras »Varför är
himlen blå?», upptäckten därav och den
medicinska tillämpningen! Iett av de
sista kapitlen »Barnets förste profes-
sor» ger Lagercrantz historiken kring
Fredrik Theodor Berg, som 1841 vid
återkomst till Sverige till sin överrask-
ning fann sig utnämnd till barnöverlä-
kare i Stockholm, några år senare dess-
utom på världens största professorsstol
i pediatrik! Inte minst framställningen
om Bergs kamp för att förbättra vård-
förhållandena vid Barnhuset ger ett vik-
tigt historiskt perspektiv. I »Vetenska-
pens hierarki» analyseras forsknings-
historiken kring plötslig spädbarnsdöd,
detta på världsbasis genom de senaste
tre decennierna. Det tog ju sin tid för
världen att komma fram till den enkla
men ytterst effektiva profylaxen att läg-
ga alla spädbarn på rygg, varigenom
plötslig spädbarnsdöd drastiskt reduce-
rades! Författaren tror att orsaken till

fördröjningen varit »att vi är fångade i
vetenskapens hierarki» med alltför
mycket förlitande på ytterst avancerad
men inte alltid applikabel teoretisk
toppforskning.

Slutsidorna i boken innehåller en
självkritisk tillbakablick och en tillba-
kablick på andra MFT-skribenter (Me-
dicinska föreningens tidskrift) från mit-
ten av 1960-talet och framåt i tiden.

En mångsidig samlig
Sammanfattningsvis, detta är en

mångsidig och lärd samling essäer av en
beläst och mångkunnig barnmedicinare
och biolog, som desslikes är starkt en-
gagerad i kulturliv och medicinsk histo-
ria. Läs den, den är både roande och
kontroversiellt inspirerande! •
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