
❙ ❙ Huruvida läkare är överrepresentera-
de bland utövare eller avnjutare av mu-
sik, bildkonst och litteratur undandrar
sig min bedömning, då jag inte sett nå-
gon statistik(!) på området. Att vi har be-
hov av de sköna konsterna ter sig dock
ovedersägligt. Vi matas med fakta
grundutbildningen igenom, och vi fort-
sätter att jaga fakta yrkeslivet igenom.
Denna ofta kritiserade »korvstoppning«
är till stor del oundviklig, men den är inte
tillräcklig.

Olika faktaskribenter har försett mig
med ett skelett av människokunskap,
men skönlitteraturen är oöverträffad när
det gäller att sätta kött på benen. Littera-
turen vidgar våra horisonter och tillåter
oss att krypa under skinnet på människor
i de mest skilda kulturer och att leva tu-
sen olika liv. Som någon sade under en
diskussionskväll på Författarförbundet:
»Dokumentären handlar om någon an-
nan, skönlitteraturen handlar om dig!«

Förutsättningslöst sanningssökande
Bland de författare som betytt mycket
för mig vill jag särskilt framhålla Stig
Strömholm, född 1931. Vid sidan om sin
facklitterära produktion som jurist (nu-
mera professor emeritus) verkar han
som skönlitterär författare, en författare
lika övertygande hemmastadd i antikens
Grekland och Rom som i gårdagens, da-
gens eller morgondagens Sverige.

Juristens förutsättningslösa san-
ningssökande har mycket gemensamt
med läkarens, och Strömholm utmärker
sig genom sin avsaknad av tvärsäkerhet.
Dör t ex den unge Ajax i romanen med
samma namn genom olyckshändelse,
självmord eller dråp? Ibland kan san-
ningen inte slutgiltigt fastslås, och läsa-
ren lämnas då att själv dra sina slutsatser.

Lågmäld skildring av liv och död
Det har sagts att första sidan är författa-
rens skyltfönster, där det gäller att
snabbt fånga intresset. Strömholm till-
griper dock inga braskande inledningar
för att få läsaren fast på kroken. Hans
lågmälda berättarstil invaggar oss i sä-
kerhet, och tragedin smyger sig omärk-

ligt på, tills vi plötsligt upptäcker att det
handlar om liv och död.

Respekt för den enskilda människan
I romansviten »Tidvarv« målar Ström-
holm upp en krönika i fyra delar, där li-
vet i socknarna runt sjön Gällaren (miss-
tänkt lik Yngaren i Sörmland) skildras
från tidigt 1800-tal fram till modern tid.
Strömholm skriver klarsynt och illu-
sionslöst, men samtidigt med en orubb-
lig respekt och förståelse för den enskil-
da människan, det må gälla en förtalad
friherre eller en försupen prostituerad.
Persongalleriets olika levnadsöden i och
utanför hembygden utgör en inkännande
skildring av hur gårdagens samhälle
blev till dagens. Som sammanhållande
gestalt fungerar den anonyme Berätta-
ren, som gjort det till sin uppgift att ut-
forska och skildra det förflutna. Krono-
login hoppar, medan skeenden och ge-
stalter avlöser varandra i fokus. Första
delen, »Tidvarv«, ägnas huvudsakligen
åt folket på de två gårdar där Berättaren
och hans bror tillbringar sina sommar-
lov. När de på sista sidan slutgiltigt för-
drivs ur barndomsparadiset har vi följt
fyra generationers öden. 

Utanförskap och ensamhet
I andra delen, »Ajax«, står Berättarens
äldre syssling i centrum. Den medel-
ålders Berättaren tar upp det kallnade
spåret efter sin begåvade men ensamme
släkting, som aldrig riktigt lyckades
höra hemma någonstans. Själv arbetar
han vid en statlig byrå, »umbärlig för ri-
kets tjänst«, som skildras med bitande
humor. 

Den tredje delen, »Livstid«, har un-
dertiteln »I Arvids dagar«. Arvid, en
framgångsrik storbonde, tyngs hela livet
av sin dominerande fars krav och brist på
uppskattning. Hans vackra syster Julia,
som blir Ajax’ farmor, var faderns favo-
rit. Arvid deltar i bondetåget 1914, som
delar människorna för och emot. Den ra-
dikale och excentriske friherren Bengt
Karck är emot. Fattigdomen på Söder
skildras så att man tycker sig vara bland
dess »trådslitna sjalar och hårlösa päls-
mössor«.

I sista delen, »Dödstid«, får vi följa
Berättarens botaniserande i Bengt 
Karcks efterlämnade dagböcker en gri-
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pande skildring av en mycket ensam
människas liv. Bengt växer upp med sin
psykiskt obalanserade och så småning-
om direkt sjuka mor. (Faderns förtida
död i en fulminant förlöpande sepsis,
trovärdigt skildrad i »Tidvarv«, är en
tänkvärd påminnelse inte bara om för-
hållandena före penicillinet, utan även
om vad som hotar i framtiden om resi-
stensutvecklingen inte hejdas.)

När den ännu omyndige Bengt drab-
bas av sitt livs första och enda kärlek,
planerar han som för ett fälttåg för att få
modern att acceptera att han förlovar sig
med Julia. Striden pågår en hel sommar,
men mot moderns »kriser« står sonen
maktlös. En mansålder senare kommen-
terar han i dagbokens marginal:
»Mönsterfall för professor Freud i Wien,
men inget för en ensam pojke och en hop
vettskrämda tjänare… Anstalt, det hade
varit det rätta. Human men säker.« Men

den ensamme pojken axlar bördan som
anhörig. Han söker vägledning hos mo-
derns läkare: »Det är inte jag som gjort
henne illa? Då såg han på mig så egen-
domligt… Nej, det kan jag försäkra,
sade han, att det är det sista ni ska fråga
er, unge man. …Det finns de som äter
upp sig själva, mumlade han, lågt men
fullt tydligt. Det gäller att de inte får äta
upp andra också.«

Varken läkare eller präst kan hjälpa
Hur mycket ska en läkare ingripa? Hur
balansera på tystnadspliktens tråd mel-
lan patient och anhörig? Doktorn hänvi-
sar till prosten, men där får Bengt Karck
ingen hjälp, inte heller hos släktingar el-
ler Julias far.  Han förblir ungkarl och
väljer den militära banan. När han för
sina obekväma åsikters skull blir bort-
mobbad från officerstjänsten i Stock-
holm, har modern redan gått in i det kro-
niska ångesttillstånd som sedan plågar
henne livet ut. Doktorn, »en läkare av
det nya slaget, naturvetenskapligt sko-
lad, säker diagnostiker… och ett gott
stöd för ’vanliga’ sjuka, men kanske lite
för otålig för ett sinne så sjukt som Lou-
ise Karcks«, talar öppet om hospital och
anser det inte försvarligt att låta tjänste-
folket »ensamma härda ut med sådant«.
Det blir den anhörige som ställer upp
igen. Med några korta avbrott förblir han
moderns plikttrogne vårdare till  hennes
död tio år senare.

Ekonomiskt oberoende och nu även
herre över sin tid kan Bengt Karck göra
vad han vill, men varken resor, kulturel-
la intressen eller ideellt arbete råder bot
på den inre tomheten. Människor kan 
ibland ha en känsla av att »det riktiga li-
vet« levs någon annanstans. Unga kan ha
illusionen att det kommer senare, fattiga
att det finns i en annan samhällsklass.
Bengt Karck gör ett försök att bryta sig
ut i motsatt riktning – under ett par år le-
ver han inkognito i Stockholm och för-
sörjer sig som bokhållare – men finner
att ett byte av levnadsförhållanden inte
gör livet verkligare.

Rekommenderas för läsning
Ett kort referat kan inte göra Ström-
holms verk rättvisa. Läs böckerna! Ty-
värr finns de endast på bibliotek och an-
tikvariat. •
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Stig Strömholm, född 1931, jurist och
författare, professor em. Förutom ett
omfattande rättsvetenskapligt författar-
skap har Stig Strömholm gjort sig känd
som skönlitterär författare.
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Lars Erik Böttiger, professor i invär-
tes medicin, gav 1994 ut boken
»Litterära läkare« som behandlade
läkare som övergått till författar-
banan. Nu presenterar han en bok
med omvända förtecken, nämligen
hur läkarna har skildrats i litteraturen,
såväl av läkare som av lekmän. 

»Böttiger har gjort en närmast
fullständig och systematisk djup-
dykning i skönlitteratur och drama-
tik genom fyra–fem sekler, från
Shakespeare, Rabelais och Molière
fram till våra dagar. Med stor sak-
kännedom och mycken vishet guidar
oss Böttiger genom läkarskildringar-
nas historia och ger därmed läsaren
såväl ny kunskap som fördjupade
insikter.«
Utdrag ur recension av Matts Lindberg,
Bibliotekstjänst
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