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❙ ❙ Som gammal vän och medarbetare till
Nils Alwall gläder det mig mycket att
han har fått en så välinformerad levnads-
tecknare som Håkan Westling. Boken är
dessutom vacker och mycket välskriven.

Lantbrukarsonen blev professor
Nils Alwall var lantbrukarson från nord-
östra skåne. Gården var på endast 23
hektar. Någon ekonomisk hjälp till sina
studier kunde han alltså inte räkna med.
Men då han var en begåvad och ambitiös
student hade han som regel möjligheter
att få stipendier och bostadsbidrag så att
han hjälpligt kunde dra sig fram. Alwall
hade en mycket gedigen grundutbild-
ning både i fysiologi, hos den legenda-
riske Torsten Thunberg, och i farmako-
logi, hos Gunnar Ahlgren. Han hade en

grundlig invärtesmedicinsk utbildning
från 1936 hos Sven Ingvar. År 1957 fick
Nils Ahlwall en egen professur i njur-
medicin. 

Livfullt skildrade intriger
Håkan Westling ger en livfull beskriv-
ning av de oändliga intriger som före-
gick Alwalls utnämning till professor.
Man får ett starkt intryck av att intrigvä-
sendet i Lund var mycket utbrett. I för-
bigående nämns »Affären C G Holm-
berg«, chef för kliniska centrallaborato-
riet i Lund. Ett ärende som jag fortfaran-
de inte har en aning om, trots att jag i fle-
ra år var medlem i Svensk förening för
klinisk kemi. 

Vidare nämns Bertil Hoods placering
som professor i Uppsala, Lund och Mal-
mö, och att jag fick tjänsten i Göteborg en
tjänst som jag egentligen inte ville ha då
jag trivdes bra i Stockholm. Om Alwall
hade sitt finger med i spelet är mig inte
bekant, trots att vi vid denna tid hade en
mycket god kontakt, vi hade dessutom
gamla vänsterradikala sympatier som

gamla clartéister. Vi diskuterade emel-
lertid överhuvud taget aldrig politik.

Målande skildring av studentlivet
Alwall var aktiv socialdemokratisk
landstingspolitiker under flera år. Detta
bidrog sannolikt till de samarbetssvå-
righeter som Alwall hade med den me-
dicinska fakulteten under de tidigare
åren av hans verksamhet. 

Håkan Westling ger en målande
skildring av studentlivet i Lund. Han
ger en beskrivning av det specifikt lun-
densiska som blir särskilt intressant för
den som själv har upplevt och riktigt
känner till det.

Banbrytande behandlingsmetod
Man ställer sig frågan hur och varför
Alwall kom att ägna sig åt skötseln av
patienter med akut och kronisk njur-
svikt. Detta var en grupp av patienter
som man vid den här tiden inte hade nå-
got annat att erbjuda än sedation i allt
mer stigande doser. 

Flertalet av patienterna var starkt
övervätskade när de kom till Alwall.
Den primära behandlingen innebar där-
för en kraftig ultrafiltration. Alwall be-
skriver den dramatiska förbättring i pati-
enternas tillstånd som denna dehydrer-
ing innebar. De generella ödemen avtog
eller försvann. Patienternas svåra and-
nöd släppte. Se Alwalls bok »Therapeu-
tic and diagnostic problems in severe re-
nal failure«. Köpenhamn: S Scandinavi-
an University Books, 1963.

Alwall redogjorde för sina behand-
lingsprinciper på ett uppmärksammat
Cibesymposium i London 1954. Till en
början rekommenderade Alwall själv sin
dialysbehandling endast vid behandling
av akuta fall. Inte heller W J Kolff i Hol-
land, den andre pionjären inom dialy-
sområdet, rekommenderade dialys som
behandlingsmetod för kroniska fall. 

Det internationella genombrottet för
kronisk dialysbehandling kom först ef-
ter Scribners föredrag i Evian 1960 och
i Prag 1963. Nils Alwall var förutom
Kolff i Camden och Scribner i Seattle de
föregångsmän som initierade kronisk in-
termittent hemodialys av patienter med
kronisk njursvikt. 

Borde fått Nobelpris
Om några borde hedrats med ett No-
belpris så vore det dessa tre, »som under
det förlupne året hafva gjort mensklig-
heten den största nytta«. Bertil Joseph-
son, Jonas Bergström och jag har vid fle-
ra tillfällen föreslagit de ovannämnda till
Nobelpris men utan resultat. 

Läsvärt äreminne
Håkan Westlings biografi är ett välför-
tjänt äreminne, väl värt att läsas.•
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