
taren låter oss följa med på en resa på de
komplicerade vägar som förbinder
kropp och själ. Att få hjälp att navigera
inom detta både gamla och nya kun-
skapsområde är befriande. Gösta Alfvén
ger god hjälp. Patientfallen, såsom He-
len, är ett bra pedagogiskt grepp och ger
en begriplig referens till den ganska svå-
ra teoretiska kunskapen.

I första delen får vi en repetition av neu-
roanatomi integrerad med den nya kun-
skapen om hjärnans funktioner. Vi får
lära oss mycket om vad amygdala bety-
der för stress, hur hormoner och signal-
substanser utlöses och vandrar och hur
de påverkar oss. Genom den noggranna
genomgången av sambandet mellan or-
ganområden i hjärnan och deras funk-
tion belyses hur själen påverkar krop-
pen. Att hjärnans reglering av smärta
och stress kan förändras av omgivning-
en betonas. Med flera referenser inskär-
per författaren vikten av att minimera
plågsamma ingrepp de första månader-
na, något som annars kan leda till ökad
smärtkänslighet senare i livet. Bra figu-
rer och fördjupningsrutor är nödvändi-
ga komplement för att komma ihåg väg-
nätet i hjärnan. Ett extra plus är att för-
sta delen rymmer en utblick till det ve-
tenskapsteoretiska fältet. På några få si-
dor sammanfattas Karl Poppers fascine-
rande tankegångar. »Det finns inga slut-
liga sanningar, blott en kunskap som in-
nehåller allt mindre approximationer
mellan det beskrivna och det verkliga.« 

I den andra delen beskrivs symtom, dia-
gnostik och behandling. Vi får handfasta
diagnostiska råd t ex om typiska mus-
kelfynd med tender points, om hjälpme-
del, såsom att låta barnen själva rita sin
smärta på en kroppsbild och att använda
VAS-skalan redan från sex års ålder. Det
finns flera små guldkorn för samtal med
föräldrar och barn. »Varför blir muskler-
na så spända vid stress? Stress har som
ett av sina huvudmål att öka kroppens
möjligheter att lösa problem och skydda
den mot påfrestning.« De personliga er-
farenheterna, som Gösta Alfvén gene-
röst delar med sig av, ger upphov till
egna associationer och aha-upplevelser.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur
den psykosomatiska processen leder till
smärta och hur den kan behandlas med
bl a  en ny lovande metod grundad på en
beteendemedicinsk modell.  

Boken ställer tre frågor: Hur ser barnets
stress och plåga ut? Vad händer då bar-
net blir stressat och plågat? Hur kan vi
hjälpa barnet i stress och plåga? Vi får
ingående svar på alla.

Det är imponerande att Gösta Alfvén
har vågat sig på detta komplexa område
och strukturerat och sorterat det på ett så
begripligt sätt. 

Det är tråkigt att denna gedigna insats
från författaren inte motsvaras av förla-
gets insats. Antalet korrekturfel och hän-
visningsfel är besvärande stort. För-
hoppningsvis kan de rättas till i kom-
mande upplagor.

Boken rekommenderas varmt. Den bör
bli en given del av kurslitteraturen för
blivande barnläkare. För dem med
många års erfarenhet fyller den ett tom-
rum. Det finns ingen liknande bok på
svenska.  

I november: »Egentligen var hon redan
död. Hon dog för en vecka sedan när be-
skedet kom. Hon dog för tjugofyra år se-
dan när det hände.« Nu står hon inte ut
längre, nu när hon vet att hon inte kan få
barn. Nu hänger hon sig. Några veckor
senare, luciadagens morgon – en man
hittas skjuten i en fåtölj på Hotel Knaust
i Sundsvall. Offret är bygdens kände son,
jazzmusikern Rick Johnsson. Kriminal-
kommissarien John Axberg står i fönst-
ret och ser ut i den kalla morgonen, mi-
nus sexton grader och snö. Han är trött
efter mycket arbete under natten men
rycks snabbt ur sina grubblerier när han
kallas till mordplatsen på Knaust. Läka-
ren Erik Jensen kan äntligen lämna ak-
utmottagningen efter ett hektiskt pass
under luciadagen. När vindrutetorkarna
svept undan ett lager snö fyllde nya
flingor på och skymde sikten. »Som ar-
betet på akuten, tänkte han med en
suck. Blir man klar med en patient står
tre nya och väntar, otåliga och sura efter
fyra timmars väntetid.« Vännerna Ax-
berg och Jensen har bägge problem i sitt
familjeliv, mycket arbete, och hinner
inte med sina vanliga veckoträffar på
puben för att prata en stund och plita

ihop en rad för veckans trav. Men när de
till slut får en stund över och träffas på
det vanliga stället filosoferar de över
sjukvårdens villkor och Jensen säger: 
»Idag är sjukvården lika mycket en so-
cial inrättning som en medicinsk.« Ax-
berg tillägger att det är samma sak inom
polisen: »Att hjälpa individer som fallit
igenom det sociala nätverket.«

Här har ni utgångspunkterna för kolle-
gan Jonas Moströms andra kriminalro-
man »Svart cirkel« och spelet är strax i
full gång. Rick har blivit skjuten i ljums-
ken och i hjärtat – omständigheterna ta-
lar för att han först skjutits i ljumsken
och därefter dödats med ett hjärtskott.
Han har vapen och knark i fickorna och
en blodig porrtidning i knät. Han har lu-
rats till hotellet av ett falskt telefonsam-
tal med löfte om en intervju. Och många
kan ha haft anledning att ta livet av ho-
nom. Ett mord till rapporteras – en lok-
förare har dödats på samma sätt som
Rick – och småningom går spåren ihop,
de bägge mordoffren har varit bästisar
under skoltiden.

En man som visar sig vara syster till
kvinnan som hängt sig får en dagbok
med besked om varför hon tagit livet av
sig och beslutar sig för att hämnas, men
vet inte hur han ska bete sig. Men »i ett
dimmigt rus av alkohol, trötthet och hat
visste han plötsligt hur han skulle göra«
– han behövde hjälp och han visste var
han kunde få den.

Nu kan jag inte avslöja mer: i allt snab-
bare takt går berättelsen mot en oväntad
– och omänsklig! – upplösning. Under
slutjakten blir Axberg skjuten i axeln och
Jensen nedslagen och bortförd, men de
klarar sig och firar till slut nyår tillsam-
mans. »Allting ordnar sig till slut. Det
brukade göra det!«

Att Jonas Moström skriver en utmärkt
prosa och att hans intriger är realistiska
har jag redan skrivit i min anmälan av
hans förra bok, »Dödens pendel«. Både
personer och miljö är väl skildrade och
historien är såväl tids- som socialt aktu-
ell, här finns familjekonflikter och fun-
deringar över arbetssituationen, både
inom polisen och sjukvården. Slutsatsen
är klar – »Svart cirkel« är en mycket bra
och högst läsvärd kriminalroman av en
författare som vi nu ställer stora krav på
– fler böcker, tack!

Hämnd föder hämnd i ny
läkarförfattad deckare
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