
historia, eftersom denna historia väcker viktiga fun-
deringar kring kunskapsbegreppet. Det började med
revirstriden mellan kirurgerna och medicinarna, som
Agneta Pleijel skildrar. Den varade i över två hundra
år och ledde till att kirurgerna, som inte fick studera
vid det fina universitetet i Uppsala, grundade Karo-
linska institutet, där Herman Schützers dröm för-
verkligades: »Att allt måste läras att samverka, även
medicinen med chirurgin.«

Det andra skälet är det som vi redan har berört, att Plei-
jels roman är ett viktig inlägg i debatten om vad som är
kunskap och hur vi når den. I en tid där bedside-di-
agnostiken blir en alltmer tynande konst är det bra att
läsa om Herman Schützers far, gamle fältskären Salo-
mon, som »har inte sällan uppövat handen till ett full-
ändat sinnesorgan, jämförbart med örat och ögat«. Så
är det också med Herman Schützer själv, som ser kirur-
gin »som en konst som tar ögat och känseln i bruk och i
många fall också hörseln och smaken« och som ser ve-
tenskapen som ett kunskapssökande där »iakttagelsen
kommer först och hypoteserna följer«. Det finns un-
derbara beskrivningar av den sinnliga kunskapen i Plei-
jels roman, och det är viktigt att uppmärksamma stu-
denterna på att denna kunskapsform finns. 

Karin Johannisson, professor i idé- och lärdoms-
historia vid Uppsala universitet, beskrev i sin bok
»Tecknen – Läkaren och konsten att läsa kroppar«
hur den moderna medicinen såg kroppen alltmer
»som en maskinkropp vars kraft, aktivitet och tålighet
kunde bestämmas i exakta värden: hjärtslag och tarm-
rörelse, motorik och reflexer, hudkänslighet och ut-
tröttbarhet ... I stället för att avlyssnas och avkännas
kunde patienten, projicerad på en skärm, beskrivas i
siffror eller tolkas under mikroskopet. Själv tycktes
hon stiga allt längre bakåt i bilden.«  

När man däremot söker sinnlig kunskap, som man

gör inom bedside-diagnostiken, stiger patienten åter
fram. Det uppstår en direkt kontakt mellan doktorn
och patienten som kan skapa förtroende och tillit och
som ger läkaren en annan sorts kunskap än den rent
teoretiska. Det är en fråga som Agneta Pleijel ställer i
»Lord Nevermore«: »Är det inte så att begreppen och
abstraktionerna som det västerländska tänkandet
bygger på bara ur en bestämd synvinkel ökar den
mänskliga kunskapen? Och att abstraktionerna sam-
tidigt döljer och osynliggör en annan kunskap?« Det
kan vara bra att studenterna funderar på sådana frå-
gor och försöker hitta sina egna svar. 

Det tredje skälet är att uppmuntra studenterna till att
läsa skönlitteratur. »Drottningens chirurg« är en bok
som skapar stor läslust, och den bottnar i en värld som
studenterna är på väg in i. Lars Gyllensten, som var en
utmärkt vetenskapare och en lysande författare,
skrev en gång: »Att skriva och läsa har med frihet att
göra – med befrielse – med att man öppnar vägen till
andra möjligheter än det givna och närliggande.« Att
ha ögon också för det osannolika, det oväntade, det
otroliga är en viktig förmåga både hos läkaren och hos
forskaren. Det är en viktig förmåga också för männi-
skan. »För litteraturen lär oss«, sade den fina polska
poeten och Nobelpristagerskan Wislawa Szymborska
, att »det finns ingenting som är vanligt och normalt.
Ingen sten och inget moln därovanför. Ingen dag 
och ingen natt därpå. Och i synnerhet ingen, 
ingens tillvaro i världen. ... Allt blir märkligt.« Det är
fint att känna så för då blir livet självt rätt så märkligt.
Det är inte dumt i en tid när utbrändheten – också
bland oss doktorer – breder ut sig.

Astrid Seeberger
överläkare, njurmedicinska kliniken, Karolinska
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Citatet
Nils Törnblom:
»Det där med vädret får du diskutera
med dina gelikar …«

Nils Törnblom var en av Ask-Upmarks docenter i
Uppsala. Han blev sedan en professor av den gamla
sorten, om vilken det dock egentligen inte finns någ-
ra särskilt festliga historier att berätta. Morbus 
Takayasu var ett av hans stora kliniska intressen. 

I Umeå blev Törnblom en av de allra första medicin-
professorerna när staden fick sitt universitet. Cita-
tet ovan speglar den gammaldags attityd som en
gång i tiden de pompösa professorerna kunde tillåta
sig. 

Bakgrunden till citatet var denna: Under en lördag
gick en av klinikens underläkare helgrond och fick
så småningom tid att äta sin lunch i sjukhusmatsa-
len. Där satt professor Törnblom ensam vid ett
bord. Underläkaren kände sig illa till mods. Han hade

ingen större
lust att sätta
sig invid che-
fen, men fann
det också oar-
tigt att demon-
strativt sätta
sig någon an-
nanstans i den
öde matsalen. 

Han slog sig
ner, började
äta sin lunch
och tyckte att
det kanske än-
då var dags att
säga något
vänligt. Han
tittade ut, no-
terade det dystra höstregnet och anmärkte vänligt
till Törnblom, att »det ser ut att bli dåligt väder över
helgen«. Törnbloms avsnoppning var repliken i cita-
tet.

Stephan Rössner
professor, 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

»DROTTNINGENS
CHIRURG«
kom 2006 på
Norstedts För-
lag. Finns även
som talbok.




