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J THughes är neuropatolog och verk-
sam i Oxford. Efter sin pensionering
har han forskat i medicinhistoria; stu-
dier som bland annat resulterat i en
biografi över den engelske 1600-tals-
anatomen ThomasWillis som kom för
några år sedan.
Den nu aktuella boken är en serie

personhistoriskt inriktade essäer som
berör förhållanden från 1500-talet
fram till ochmed förra seklet. Essäerna
har tidigare varit publicerade i olika
facktidskrifter. I flera av essäerna slår
författarens förankring i neuroanato-
mi, neuropatologi och neurokirurgi
igenom.

Det personhistoriska perspektivet kan-
ske indirekt avslöjar att det är en läkare
som skrivit boken. Moderna historiker
och idéhistoriker av facket har en be-
nägenhet att glömma individperspekti-
vet medan läkare som ägnar sig åt me-
dicinhistoria kanske har en benägen-
het att överbetona individens bety-
delse. Det är inte underligt. För mer-
parten av läkare är medicinen något
som får liv och konkretion i deras per-
sonliga mötemed enskilda patienter
och läkare. Men trots den personhisto-
riska ansatsen ägnar sig Hughes inte åt
medicinhistorisk kuriosa. Hans val av
ämnen pekar också bortom individen
och speglar förhållanden avmer all-
män betydelse.

I den inledande essän får vi följa den
skotske renässansläkarenGeorge Shar-

pes (ca 1581–1637) bildningsgångmed
början i Edinburgh överMontpellier
och Bologna.
Särskilt hans tid i Montpellier till-

drar sig intresse: förutom att staden
härbärgerade Frankrikes ledandeme-
dicinska högskola i början av 1600-ta-
let, var den också en protestantisk hög-
borg under en tid som förmörkades av
religionskrig.
Många brittiska läkare skulle under

1600-talets första hälft söka sig dit för
att grundlägga sinmedicinska utbild-
ning, så också en av tidens största engel-
ska författare, tillika läkare, nämligen
Thomas Browne (1605–1682), varsmest
berömda bok, »Religiomedici«, i en
stillsammen kraftfull prosa under en
ond tid, präglad av religiöst bigotteri,
förfäktade tolerans och humanistisk
vidsyn. En bok som för övrigt komut i
en svensk nyöversättning för några år
sedan.

Hughes ägnar fem av samlingens 18 es-
säer åt olika aspekter på denne förfat-
tare, bland annat klarlägger han var
»Religiomedici« skrevs, nämligen i
ShibdenDale i Yorkshire, där Browne
verkade i början av sin läkarkarriär.
Från början var boken bara ett uttryck

för sin författares privata dialogmed sig
själv,men den förekom i flera avskrifter,
som cirkulerade blandBrownes vänner.
Första gången den kom i tryck var

utan Brownes egetmedgivande,men till
slut kände sig denne tvungen att ge ut
en korrigerad utgåva.
Man kan tycka att var den skrevs är

ett perifert problem i sammanhanget,
menHughes bidrar ändå till att ge en
tidshistorisk konkretion åt omständig-
heterna bakomdennamycketmärkliga
boks tillblivelse.

En annan essä tar sin utgångspunkt i ro-
manförfattaren Laurence Sternes
(1713–1768) skalle, som stals efter dö-
den; inte helt ovanligt för en tid vars sti-
gande humananatomiska intresse för
dissektioner bara, enligt lagen, kunde
praktiseras på kropparna efter livdöm-
da.
Ett förhållande somnaturligtvis för

det första ledde till en brist på dissek-
tionsobjekt och för det andra gav upp-
hov till en omfattande illegal handel
medmänniskokadaver samt likdelar
hämtade från begravningsplatser.

En essä handlar om LawrenceofArabia,
somomkomavde skallskadorhanådrog
sig i enmotorcykelolycka 1935.Hanhade
sannolikt inte bara överlevt utanockså
helt sluppit skador omhanburit skydds-
hjälm, vilket inte var brukligt vid denhär
tiden.
Den läkare som först komatt ta hand

omden svårt skadadeLawrencehette

HughCairns (1896–1952).Handeltog se-
dan sommilitärläkareunder andra
världskriget och argumenterade för att
arménsmotorcyklister skulle åläggas att
bära skyddshjälm. Såbeslöt ocksådemi-
litäramyndigheterna.Cairns kundemed
stöd av statistik visa att antalet skallska-
dor drastisktminskadenärmotorcyklis-
ternabarhjälm.
Hanbyggde senareuppett systemav

mobila enheter för snabbochprofessio-
nell handläggning av soldatermed skall-
skador.

En mörk sida av medicinens nutidshis-
toria är de läkare somunder Tredje ri-
kets dagar i olika sammanhang deltog i
nazisternas program för att systema-
tiskt avliva judar, romer och »livsovärdi-
ga«; de senare inomdet s k eutanasipro-
grammet. Flera av dessa kom att lagfö-
ras under den andraNürnbergrätte-
gången 1946–47, somUSA i egenskap av
ockupationsmakt drev.
Men det fanns också läkare somutan

att ta aktiv del i dödandet och dess pla-
nering ändå drog fördel av det i sin
forskning. JuliusHallervorden (1882–
1965), framstående tysk neuropatolog,
tillhörde den senare gruppen, och han
stöddes av sin något yngre kollega och
chefHugo Spatz (1888–1969). Bägge var
knutna till Kaiser-Wilhelm- Institut für
Hirnforschung, Berlin-Buch.

Hughes redogör för hurHallervorden
aktivt sökte få anatomiska preparat
från hjärnvävnadmed ursprung i euta-
nasiprogrammets offer till sin forsk-
ning.
År 1944 innehöll hans samling över

110 000 preparat från 2 800 fall. Haller-
vorden var välinformerad omderas ur-
sprung och uppgav själv senare att han
inte tyckte det var hans ansvar att veta
varifrån preparaten kom.
Hughes träffade Julius Hallervorden

ochHugo Spatz vid flera tillfällen efter
kriget; ingen av dem ställdes inför rät-
ta. De fortsatte leva som aktade for-
skare.
Kanske hade de inte begått något

brott i juridiskmening,men erfarenhe-
terna från nazismens läkar- och forsk-
ningsetik är varnande exempel, ochman
påminns omdetta i en av de viktigaste
essäerna iHughes’ bok.

Ovanstående är några axplock på äm-
nen som behandlas av Hughes. Hans
stil är lågmält saklig. Essäerna är yt-
terst informativa. De visar hurman
med hjälp av enskilda exempel och bio-
grafier kan belysa generella utveck-
lingstendenser. På så sätt levandegörs
historien.
Vad dessa essäer också exemplifierar

är vikten av att just läkare ger sig ut på
medicinhistoriens vida fält. Utan förfat-
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tarensmedicinska profession hade inte
merparten av dessa essäer skrivits.

Essäistik är en litterär konstform i sig.
Den har djupa rötter i anglosaxisk litte-
ratur. Hughes visar hur väl denna konst-
formockså kan komma till sin rätt ime-
dicinhistorien.
Jag rekommenderarminamedicin-

historiskt intresserade kolleger att in-
förskaffa hans essäsamling. Essay bety-
der ju ursprungligen försök. Jag tycker
Hughes inspirerar till liknande försök
på svenska.

»Fakta eller fantasier – föreställningar
i vetenskapens gränstrakter« är en an-
tologi med bidrag från 18 svenska ve-
tenskapsmän. Det är en uppföljare till
»Vetenskap eller villfarelse«, som rönte
framgång inom den populärvetenskap-
liga genren för tre år sedan.
Kärnan av författare är framträ-

dande personer i föreningen Vetenskap

och folkbildning (VoF), som diskuterar
kontroversiella frågor inom vetenska-
pen. Ingressen avslöjar att boken utgi-
vits för att fira dess 25-årsjubileum.

Här finns texter om ekologisk odling,
kreationism, musikmyter och om den
gamle Olof Rudbeck, som på 1600-talet
trodde att Sverige var Atlantis. Bokens
bästa kapitel handlar om parapsykolo-
gi. Det är skrivet i pro/con-form, vilket
är ett bra koncept för att engagera läsa-
ren.
Andra kapitel germer ensidiga och

påträngande klara budskap omvad för-
fattaren själv tycker är bra, dåligt, rätt
och fel.

I de texter som berör medicin är det ty-
värr ganska lätt att finnamotsägelser,
sakfel och tveksamheter.
Ett ganska ytligt kapitel handlar om

alternativ medicin. Den sägs ha visat
en del positiva resultat men behöva be-
tydligt mer forskning. Föreningens ta-
lesman i medicinska frågor, apotekaren
Dan Larhammar, framhöll dockmot-
satsen på ett möte på Svenska Läkare-
sällskapet i oktober 2006. Han sade då
att positiva resultat saknas och att yt-
terligare forskning bara vore att kasta
bort pengarna.

Det sägs vidare att dagens sjukvård re-
dan har en helhetssyn påmänniskan.
Man ryter till med att påståenden om
motsatsen är både grundlösa och smak-
lösa!
Larhammar å sin sida skriver, knappt

20 sidor längre fram i boken, att tanken
på att alltid behandla hela individen är i
grunden felaktig.
Vad ska läsaren egentligen tro?

Ansvaret för epidemier avmiljörelate-
rade sjukdomarmed psykogena inslag,
såsom skrivkramp och bildskärmssjuka,
läggs påmassmedierna, »som sprider
dessa sjukdomar såsombrucellos sprids
av fästingar«. Dennametafor är knap-
past så vass som författaren tänkt sig, då
brucellos inte sprids av fästingar utan av
boskap och infekteradmjölk.

Dan Larhammar ville i »Vetenskap eller
villfarelse« visa att andliga upplevelser
enbart är fenomen i hjärnan.

I den nya boken ägnas ett helt kapitel
åt författarinnan Sanna Ehdin, som
skriver om hälsa. Hon har bl a sagt att
»vi mår aldrig bättre än våra celler«,
vilket jag själv tycker är rätt fyndigt
formulerat.
Larhammar kräver dock att få veta

om det är den genomsnittliga cellen el-
ler den sämsta cellen som avses. Hon
har även skrivit att socker framkallar
beroende, men Larhammar förmår en-
dast ge ordet en strikt biologisk inne-
börd.

Ehdin sade till en dagstidning för åtta år
sedan att ett dåligt näringstillstånd ba-
nar väg för att bakterier och virus ska
kunna angripa vår kropp och ge upphov
till infektioner.
Larhammar tycker att denna gamla

utsaga visar att Ehdin än i dag är »livs-
farligt virrig«. Hon sägs ljuga läsaren
rakt i ansiktet. Han frågar till ochmed
omhon vill ha oskyddat samlagmed
HIV-bärare! Jag häpnar inför att en aka-
demiker uttrycker sig så obalanserat.

Att oliktänkande ges kränkande epitet
är annars vanligt inom föreningen. Skoj-
are, fuskare, bluffare och lurendrejare
är ord som används.
VoFs grundare och guru, filosofen

SvenOveHansson, beskriver dess roll
som »ordningsvakt och ogräsbekäm-
pare«. Det är en ovärdig syn påmenings-
motståndare. Föraktet är dessutom
malplacerat, då kritiken så ofta gäller
sådant somkan diskuteras eller är ofull-
ständigt känt.

Jag tycker inte att »Fakta eller fantasier –
föreställningar i vetenskapens gräns-
trakter« ger så mycket nytt. Fler böcker
från VoF lär ändå ges ut, då man, smart
nog, valt in förlagschefen i föreningens
styrelse.

Mitt råd är att börja sända artiklar och
böcker på peer review för att faktagran-
skas. Etisk hållning och selektion är an-
dra problem.Man behöver ocksåmer
tydligt avskilja vetenskap från förnuft
och personliga åsikter samt bättre förstå
närman själv faktiskt anför en trosupp-
fattning. Utan detta skapas tyckartexter
som enbart representerar ett särintres-
se inom svensk vetenskap. �
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