
N
är man frågar folk om vad
som är det första de lägger
märke till hos sina medmän-
niskor, så svarar många att

det är ögonen. Män tittar ofta på kvin-
nors former, och kvinnor uppenbarli-
gen på om männen har läckra stjärtar.
Med vårt sätt att röra oss skickar vi ut
signaler som tolkas beroende på vår
sinnesstämning och grundinställning.

Jag har ingen aning om vad folk i
min omgivning – inte ens mina närmast
anhöriga – har för färg på ögonen. 
Däremot skulle jag utan vidare kunna
beskriva händerna på de flesta i min
omgivning. Varför det är så har jag ing-
en aning om, men jag kan aldrig låta
bli att titta på folks händer och fötter –
när det nu råkar vara en sådan årstid.

I det professionella arbetet med att be-
handla feta patienter ligger det nära till
hands att anta att den som väger
många kilo och har rejäla fettansam-
lingar på mage, stjärt och lår också
skulle vara rund i ansiktet och ha korv-
fingrar. Så är det konstigt nog inte. 

I den takt som kroppsvikten ökar, så
ökar naturligtvis fettinlagringen i alla
delar av kroppen – men ingalunda pro-
portionellt. Det finns smala människor
som har rejäla dubbelhakor och omvänt
sådana med betydande fetma som är
smala i ansiktet. Och på samma sätt
finns det normalviktiga individer med
korviga fingrar, medan många av de
tjockaste kvinnorna bland mina patien-
ter faktiskt har långa, smala och ele-
ganta händer.

För den som är generad över sin kropps-
hydda är det naturligt att vårda de este-
tiska tillgångar man förfogar över, och
det innebär faktiskt att många av över-
viktiga patienter har påfallande
välskötta händer, vackra ringar och
smycken kring handlederna.

Fötter är ur estetisk synpunkt där-
emot i allmänhet ett betydligt tristare
kapitel. Den som går runt på museer
och beundrar statyerna kan se den
klassiska foten som har ett stort av-
stånd mellan stortån och »pektån«,
med övriga tår liggande tätt intill pek-
tån och lilltån dikt an för att ge en rejäl
trampdyna och avspark. Tyvärr är det
idag inte många som kan uppvisa såda-
na fötter, utan vi har korviga, krokiga
tår, svampinfekterade naglar och lik-
tornar. 

En kvinna med vackra fötter och
välmålade tår en mycket ovanligt före-

kommande estetisk upplevelse. Jag
minns fortfarande från min ungdoms
barnförbjudna 50-talsfilmer skådespe-
lerskan och dansösen Cyd Charisse,
som bland sina övriga tilltalande attri-
but också hade ovanligt vackra fötter.

Utvecklingsbiologerna menar att
lilltån på sikt kommer att försvinna.
Den har ju inte längre någon funktion
för vår förflyttning, och för den som
söker skönhetsupplevelser kan det väl
vara lika så gott. Men en framtida fyr-
tåighet lär ligga så många generationer
framöver, att det kommer att ta årtu-
senden innan vi får uppleva människor
som ser ut som de tecknade serierna
med djur imiterande människor och re-
ducerat antal klor på tassarna.

För egen del är jag numera endast mått-
ligt störd över att jag har så små hän-
der. När jag gick kursen i klinisk pro-
pedeutik på 60-talet så demonstrerade
vår professor där bland annat hur det
gick till att med fingrarna perkutera,
dvs knacka fram lunggränserna på 
ryggen. När man knackar mot ett hål-
rum, vilket alltså lungorna är, så får
man en ton som när man trummar på
en trumma och graden av vätskefyll-

nad ger olika former av dämpning.
Jag imponerades storligen av vår lärare
som hade magnifika labbar med långa
fingrar och lyckades knacka på patien-
tens ryggtavla så att det resonerade
högt upp på läktarna. 

Själv trakasserades jag i måttliga for-
mer av mina lärare under gynekolog-
kursen, eftersom jag hade fingrar som
nätt och jämnt gjorde det möjligt att
vid vaginalundersökning nå upp och
bestämma livmoderns läge. Och inte
kändes det heller något vidare under
min korta och föga framgångsrika se-
jour som assisterande kandidat på
kirurgkursen, där de riktiga grabbarna
begärde handskstorlek 8 eller till och
med 8 1/2, medan jag försynt undrade
om jag kunde få ett par 7:or.

Händer är viktiga symboler för sta-
tus och utstrålning inom läkarprofes-
sionen. Men det är säkert inte många
som är medvetna härom. Kanske är det
så att min upptagenhet av händer och
fötter är ett privat och bisarrt person-
lighetsdrag?

Stephan Rössner

Stockholm
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PS. allehanda om varjehanda

Händer och fötter ur estetisk synpunkt

Vackra fötter hade »Hollywood’s greatest dancer of all times«,
Cyd Charisse, som uppträdde med bl a Fred Astaire i »Siegfeld
Follies» och Gene Kelly i »Singin’ in the rain«. 
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