
1970 och 2004 rapporterades 124 fall från Stockholmstrak-
ten, varav majoriteten från Södertörn [Arneborn M, Smitt-
skyddsinstitutet, Stockholm, pers medd, 2005].Tularemi fö-
refaller således sprida sig söderut på samma sätt som sorkfe-
ber, som nyligen rapporterats i Läkartidningen [7].

Konklusion
Risk finns för tularemiutbrott i mellersta Sverige, och det är
därför viktigt att sjukvården även i dessa områden lär sig kän-
na igen det typiska förloppet av tularemi så att snabb och ade-
kvat behandling kan sättas in för att undvika sjukdomsfall
som det ovan beskrivna. Särskilt bör personer med infektera-
de fästingbett undersökas med tanke på tularemi.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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❙ ❙ Orden i rubriken yttrades av doktor
Samuel Johnson (1709–1784), som
beskrevs som en stor ande i ett trasigt
fodral, men som ändå blev en central-
gestalt i utvecklingen av det moderna
engelska språket. 

I Johnsons egen klassiska ordbok, som
blev hans mästerverk och som tog ho-
nom nio år att slutföra, finns många artik-

lar i medicinska ämnen. Han lär ha haft
personlig erfarenhet av flera av dem. 

Tack vare hans läkares observationer
vet man nästan dag för dag hur Samu-
el Johnsons hälsotillstånd var, vad man
trodde om hans sjukdomar och deras
behandling. 

Han har sannolikt haft Tourettes
syndrom med ryckningar, tics, och me-

kaniskt återupprepande av ord och fra-
ser. Han var blind på vänster öga och
närsynt på det högra, hörseln var dålig
och han led dessutom av astma. Trots
detta blev han en gammal man, »a pes-
simist with an enormous zest for life«.

Stephan Rössner

professor, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge 

Samuel Johnson:

»He who does not mind his belly will hardly mind anything else«

❙❙ Citatet i rubriken är grabben Reines re-
flexion i P C Jersilds bok »Barnens ö«.

P C Jersild, född 1935, var först so-
cialmedicinare innan han gled över till
vad han egentligen helst ville syssla

med: författarskap på heltid. Många av
hans böcker har blivit veritabla bäst-
säljare. TV-serien »Babels hus« blev
en stor framgång; många av oss minns
Carl-Gustaf Lindstedt som patienten
Primus Svensson och Jersilds engage-
rade vidräkning med det stelnade och
repressiva utbildnings- och vård-
system han själv upplevde under 1950-
och 1960-talen. 

Gustaf, doktorn som hellre vill vara
en bra doktor än skriva en dålig av-
handling, bär drag av P C:s egen per-
sonlighet.

Jersild har engagerats som profes-
sionell etiker, är ledamot av Veten-
skapsakademien och publicerar oför-
trutet. Utvecklingsbiologin har alltid
intresserat honom, och Darwin före-
kommer i flera böcker. 

Stephan Rössner

professor, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge

P C Jersild:

»Den som skrivit Bibeln, 
antingen det var Gud själv 
eller någon annan, hade dålig fantasi. 
Darwin hade bättre fantasi«


