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– Retzius’ stora insats i sin samtids vetenskap är att
han försöker göra en naturvetenskaplig historie-
skrivning av Europas förhistoria, påpekar Olof
Ljungström. Den bygger på en motsättning mellan en
tänkt kortskallig urbefolkning identifierad som »lap-
par« och »basker«, och en förmodad långskallig in-
vandrad befolkning som dagens européer huvudsak-
ligen är ättlingar till.

Anders Retzius’ resonemang står och faller givetvis
med att »lappar« och »basker« kan visas ha samma
skallform. Det blir till slut den franske forskaren Paul
Broca som kullkastar teoribygget genom att helt en-
kelt, på grundval av egna fältstudier, omdefiniera bas-
kerna som »långskallar«. 

Dessutom angriper Broca Anders Retzius rent me-
todologiskt: KI-professorn arbetar, enligt Broca, med
för små material, och endast med en kvalitativ metod
som bara inspekterar kranierna och avgör formför-
hållanden i stället för att kvantifiera skillnaderna.

– Till skillnad från vad som ofta sägs, är Retzius’
kranologiska system inte fullt kvantifierbart, fram-
håller Olof Ljungström. I och med att den samtida
forskningen inser det faller Retzius’ status kraftigt
inom 1860-talets anatomiska rasforskning.

Sonen Gustaf Retzius arbetar hårt hela livet för att
hålla sin fars minne levande. Han gör det genom att
delvis omformulera sin fars forskning, så att den kan
överensstämma med nyare antaganden.

Enligt Olof Ljungström kan man inte riktigt lita på
Gustaf Retzius när han talar om sin far, lika lite som
man riktigt kan lita på Herman Lundborg när denne

refererar Anders Retzius, för Lundborg anknyter till
Retzius för att använda honom som en historisk auk-
toritet för egna idéer.

– Man gör klokt i att bedöma Anders Retzius på
hans egna villkor, utifrån det han själv skriver och
från det som hans samtida säger om honom, förklarar
Olof Ljungström. I stället utgår en stor del av vår his-
torieskrivning gällande Retzius från vårt intresse för
den senare rasbiologin och Lundborg. Vi har alltså en
tendens att acceptera Lundborgs igenkännliga men
förvrängda bild av Anders Retzius och utsagorna som
representerar Lundborgs tolkningar av Retzius. 

Anders Retzius själv är försiktig och tar sällan ställ-
ning i kontroversiella frågor. Vid enstaka tillfällen
blottar han sig och spekulerar i huruvida det kan fin-
nas en skillnad i hjärnans utveckling som förklarar
bakhuvudets utseende hos afrikaner respektive euro-
péer. Det måste tolkas som att han sannolikt uppfat-
tade det som tecken på europeisk intellektuell över-
lägsenhet, men det är nästan alltid svårt att fatta ex-
akt vad han tyckte i kontroversiella frågor.

– Bara faktum att han såg vissa frågor vara kontro-
versiella är ju ett tecken på någonting, påpekar Olof
Ljungström.

Som idéhistoriker tycks han peka på all biologisk
forsknings fäbless för att resonera i termer av »biolo-
giskt öde«, antingen det definieras på kollektiv nivå,
som hos 1800-talets skallmätande anatomer, eller på
individnivå, som i spjutspetspek författade av dagens
genetiker. 
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Boken är en respektfull och varmt
mänsklig bok om små och större barn
med olika typer av funktionsnedsätt-
ningar orsakade av cp-skador, rygg-
märgsbråck, neuromuskulära sjukdo-
mar, Downs syndrom eller annat. Besö-
ket hos terapeuten har oftast berott på
att någon närstående önskar hjälp med
barnets påtagliga oro eller ängslan, vre-
desutbrott eller beteendesvårigheter,
som försvårar livet för barnet självt och
omgivningen.

Vi får möta många barn i boken. Först
lilla Isabelle, snart 4 år, som är orolig,
rädd och arg, och har svårt att sova på
nätterna. Hon sitter i rullstol. Först ef-
ter flera besök kan hon formulera den
fråga som uppfyllt och oroat henne
mest: Kommer jag att kunna gå när jag
blir stor? William har Aspergers syn-
drom och är hetlevrad och slåss och kan
inte behärska sin ilska mot kompisar i
skolan utan behöver hjälp. Leida ska
operera sina ben och är jätterädd för
sprutor, över att behöva ha ont och att
behöva spy efter narkosen. Sara, som
har en cp-skada, vill ha ständig upp-
märksamhet, som en bebis, trots att hon
är nio år. Simon har ett lindrigt för-

ståndshandikapp och muskelsjukdom,
men han bråkar inte alls, visar ingen
oro, visar ingenting. Han vill helst inte
synas eller finnas till, vill inte leka, vara
glad, arg eller ledsen eller lära sig nå-
gonting. Flera barn, var och en med sin
historia, beskrivs i boken på ett enkelt,
lättförståeligt sätt. Stundvis är boken
rent smärtsam att läsa.

Vi får ta del av barnens tankar, funde-
ringar och känslor gentemot sina handi-
kapp genom deras egna berättelser och
teckningar. Genom samtalen mellan bar-
net och terapeuten som återges i boken
får läsaren möjlighet att lära sig använda
bra ord och uttryck för att svara på bar-
nets frågor och hjälpa dem kunna sätta
ord på sina känslor. Boken ger också en
översiktlig bakgrundskunskap till hur
barn tänker och funderar i olika åldrar. Vi
får följa hur barnet får hjälp att komma
vidare med sina svårigheter genom att
skriva brev till sin rädsla eller till sin ope-
ration, rita pratbubblor, rita serier, göra
självbilder eller föra dagbok. 

Boken är skriven utifrån funktions-
hindrade barns situation, men är all-
mängiltig och borde kunna läsas av alla
som arbetar med kroniska sjukdomar
för att inse hur mycket mer barnet för-
står av sin sjukdom, än vi kanske tror. ■
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