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Ett antal forskare och jag håller just på att lägga pus-
selbitarna på plats, avslöjar Ove Hagelin. 

H agströmer Bibliotekets samlingar anlitas
ofta av forskare i medicinhistoria. Sär-
skilt illustrationerna i de gamla böckerna
är populära. I dag finns över hundra böck-

er som lånat hela eller delar av sitt bildmaterial från
Hagströmer Biblioteket. Ett exempel är Nils Udden-
bergs »Idéer om livet« från 2004 – en bok i två band
om biologins historia.

– Vi välkomnar alla som håller på med något forsk-
ningsarbete, framhåller Ove Hagelin och antyder att
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de som kommer hit kan räkna med en personlig ser-
vice långt utöver det vanliga. Det har hänt att ut-
ländska forskare som anlitat Hagströmer Biblioteket
häpnat över allt de kunnat hitta – ofta även sådant
som de sökt förgäves i de stora medicinhistoriska
biblioteken i Göttingen eller Paris. 

Om Ove Hagelin får som han vill ska det bli slut på
Hagströmer Bibliotekets anonymitet – redan i år.
Stora delar av samlingarna kan nämligen bli ett virtu-
ellt museum på Internet, tillgängligt för alla intresse-
rade i hela världen. 

Det virtuella Bibliotheca Systema Naturae existerar
redan som en länk till Hagströmer Bibliotekets kom-
mande webbplats. Där har Ove Hagelin på prov lagt in
kommenterade beskrivningar av 250 böcker med tu-
sentals bilder i form av uppförstorade tumnaglar. Fort-
farande saknas finansiering för att kunna lägga ut Hag-
strömer Bibliotekets webbplats med sina tio länkar,
men Ove Hagelin hoppas att Bibliotheca Systema Na-
turae kan bli allmänt tillgängligt redan i år – jubileums-
året 300 år efter Carl von Linnés födelse. 

– Genom att visa den betydande samling som nu
finns i Hagströmer Biblioteket hoppas vi kunna väcka
intresset för såväl gamla böcker som medicinens hi-
storia hos studenter, läkare och forskare vid KI, men
också hos människor världen över. Vi har här att an-
svara för ett kulturarv, ett medicinhistoriskt världs-
arv, säger Ove Hagelin.  

Gabor Hont
frilansjournalist

Filmregissören Ingmar Bergman avled, 89 år gam-
mal, den 30 juli. För läkarkåren får han genom doku-
mentet »Tre dagböcker«,  2004, ett speciellt intresse. 

Hos Ingmar Bergmans hustru Ingrid von Rosen dia-
gnostiserades i oktober 1994 en magcancer, vilken
ledde till hennes död i maj 1995. Hon själv, Ingmar
samt Maria von Rosen (deras gemensamma dotter)
skrev under hennes sjukdom var sin dagbok. Dessa
sammanställdes till en bok av Ingmar och Maria, som
också skrev var sitt förord. Ingmar Bergman skriver i
sitt förord att dagböckerna »är inskrivna i ögonblick-
et och har aldrig varit avsedda att läsas av någon an-
nan än den som skrivit«. Skriften får ses som ett vitt-
nesbörd och innehåller mycket privata känslor och
reaktioner.

Att få tillgång till tankar, känslor och reaktioner av
existentiell natur hos både en patient och dennes an-
höriga under en längre sjukdomsprocess, som slutar
med patientens död, är sannolikt unikt. Genom detta
dokument kan skilda kategorier av vårdpersonal, inte
minst läkare, få ökade insikter om olika möjligheter
att möta patienter och deras anhöriga i en komplex
vårdsituation vid livets slut.

Dokumentet visar utvecklingen av en svår cancersjuk-
dom och ger en daglig beskrivning av de nakna käns-
lor som kommer fram från tre berörda individers oli-

ka perspektiv – tre individer som får olika roller i den
existentiella kris som de blir indragna i. Patienten,
Ingrid, genomgår både operationer och cellgiftsbe-
handlingar. Hon får under de perioder då hon känner
sig bättre och kan vistas hemma, stå för vardagssyss-
lorna, som matlagning, handling, att skjutsa maken
Ingmar till arbetet m m. Ingrid lever i nuet både när
det gäller sjukdomen och arbetet i hemmet. Hon är
ofta mer orolig för Ingmar än för sig själv. 

Ingmar reagerar med förtvivlan, ångest och barnslig,
oregerlig sorg på hustruns sjukdom. Då han såg filmen
Shadowlands fastnade han för repliken: »Lidandet dri-
ver ut oss ur barnkammaren« och kände sig träffad.
Han skriver: »En 76-årig barnunge drivs ut och måste
äntligen reagera som en vuxen.« Ibland orkar han inte
med att Ingrid är hemma utan vill att hon skall vara på
Sophiahemmet. Han går ofta ensam på kyrkokonserter
– ett sätt för honom att stilla sin oro.

Dottern Maria, som först vid 22 års ålder fick reda på
att Ingmar  var hennes far, är nog den person som ut-
gör det största stödet för patienten under hennes
sjukdom. Maria gör också insiktsfulla analyser bl a av
vad som händer i och mellan föräldrarna under sjuk-
domsprocessen. Genom främst Maria framkommer
att sjukvårdspersonalen har en viktig roll både som
ansvariga för den medicinska behandlingen och som
insiktsfulla lyssnare och rådgivare. 

»Tre dagböcker« är inte bara av stort värde för sjuk-
vårdspersonal utan ger också vidgade inblickar i Ing-
mar Bergmans personlighet i ett krisskede. 

Jan Halldin
leg läkare, med dr, Stockholm
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