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Ballade vom angenehmen Leben

Ballade von der sexuellen Hörigkeit

Pimps Ballad (Zuhälterballade)

SeeräuberJenny (Kanonensong)

Lied von der Unzulanglichkeit 

menschlichen Strebens

Zweites Dreigroschen�nale: "Wovon lebt 
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Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Alabama Song
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Das Berliner Requiem (1929)

Zu Potsdam unter den Eichen

Konjunktur (1929)

Muschel von Margate (Petroleumsong)

French Songs (1935)

Je ne t'aime pas

Complainte de la Seine
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Torsten Mossberg (tenor), Kia Nyberg (soprano), Karin Hultenberger (alto) 

Stina Hellberg Agback (harp), Curt Hedlund (piano), Anders Karlqvist (piano), 

Lars-Olof Norées Trio, Jan Bergnér (contrabass), H
asse Larsson (contrabass)
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Kurt Weill (1900-1950)

A portrait - from Berlin to New York

Torsten Mossberg, tenor 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 
  

    
 

 
  
 

  
  

 
 

  
       

       
   

 
  

 
 

t – Kurt Weill känns alltid aktuell,
men tyvärr kanske nu mer än
någonsin då främlingsrädslan och
främlingsfientligheten åter börjar
sprida sig i världen.
t Så säger tenoren Torsten

Mossberg som ägnat nästan ett år
att studera in nya sånger kompone-
rade av Kurt Weill och inom kort
kommer med nya tolkningar på
dubbel-cd:n ”A portrait – from
Berlin to New York” 

Härligt år vä
ntar 

Seniora Läka
res medlemmar!

Så fungerar
gifterna i
giftmorden

Sidorna 6-9

• sid 10-15
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Seniora Läkares redaktionskommitté

FAKTA | Detta gäller för
medlemmar i Seniora Läkare

t Seniora Läkare är en intresseförening inom
Sveriges Läkarförbund. För att vara med i
Seniora Läkare måste du vara medlem i Läkar-
förbundet. Du behöver inte ha uppnått en viss
ålder för att få bli medlem.

Medlemsavgiften i Seniora Läkare är 250
kr/år. Avgiften debiteras samtidigt med Läkar-
förbundets medlemsavgift. Du söker medlem-
skap lättast via vår hemsida www.slf.se/senior
eller genom att kontakta sekreteraren Torsten
Mossberg.
torsten.mossberg@gmail.com  
Tel: 072 5431333.

Som senior och pensionerad läkare har du 
50 procents rabatt på Läkartidningens fortbild-
ningar och symposier.

Om du, när du upphört med din yrkes -
verksamhet, vill ha reducerad medlems avgift i 
Läkarförbundet kan du anmäla dig som pen-
sionärsmedlem där. Medlems avgiften är för 
närvarande 876 kr/år. Du har som pen-
sionärsmedlem kvar Läkartidningen och kan
utnyttja erbjudanden om resor, fritidsboende
etc, men förlorar juridiskt stöd som berör
yrkesverksamheten. Din yrkesförsäkring i
Folksam påverkas inte så länge du är medlem 
i Läkarförbundet.

Torsten
Mossberg

Anestesiolog, 
f.d medicinal-
råd i Social-
styrelsen.
Sekreterarare
i Seniora
Läkare.
Expert i IVO. 

Marianne
Ors

Klinisk
neurofysiolog
vid Skånes
universitets -
sjukhus.
Webb-ansvarig
för Seniora
Läkare

Josef
Milerad

Redaktör 
för Seniora
Läkare och
skolöver-
läkare.

Redigering: Christer Bark.

Det går bra att 
kontakta oss via mejl:
torsten.mossberg@gmail.com
ors.marianne@gmail.com
josef.milerad@gmail.com

Tidningen Seniora Läkare 
ges ut av Seniora Läkare,
intresseförening i Sveriges läkarförbund.
Tidningen kommer ut med fyra nummer om året (mars, juni, 
oktober och december). Nästa nummer kommer ut i mitten på juni.

I
ngen tvekan om vilken person
som dominerar nyhetsmedias
rapportering. De flesta följer
med brinnande intresse alla
Trumps  förehavanden trots att
en majoritet av både media och

allmänhet har en negativ syn på USA:s
nye president. 

Nu finns även ett nyhetsbrev
”Trumpbeat” som varje vecka analyse-
rar vad presidenten har sagt och gjort
– och varför. Intressant nog är det
Nate Silver, USA:s  kanske främste
opinions analytiker och prognos -
makare, som skriver. 

Silver som utarbetat sofistikerade
statistiska tekniker för att väga
samman historiska trender med opi-
nioner i sociala medier för att pro-
gnostisera allt från politik till idrotts-

evenemang har hittills överträffat alla
opinionsinstitut när det gäller att
exakt förutsäga utgången av de
senaste amerikanska presidentvalen. 

Till skillnad mot många politiska
kommentatorer som anser Trump vara
impulsstyrd och mentalt instabil kan
Silver se en noga planerad mediastra-
tegi där presidenten skickligt utnyttjar
presskonferenser för att inför en
miljon publik håna sina motståndare.  

Politiska utspel från Vita Huset har
dessutom hittills råkat sammanfalla
med tidpunkter när presidenten
behöver dra uppmärksamheten från
besvärande frågor. En framgångsrik
strategi som det verkar. 

Det ligger en hel del i Silvers detal-
jerade analyser.  Att sätta psykiatriska
diagnoser på personer vi ogillar

kanske minskar frustrationen över
deras agerande, men ökar risken att
helt missbedöma deras egentliga
avsikter. Vad som antas vara galenskap
kan i själva verket vara en uttänkt
strategi. 

Mest tänkvärt är dock hur de flesta
underskattat genomslagskraften i
sociala medier och vilken makt
personer som vet att utnyttja dessa
kan skaffa sig. Den tid när vi trodde
att orubbliga fakta styr folkopinionen
och därmed  politiken  verkar vara
förbi.  Även vi seniorer måste ta till oss
detta. Vill vi få gehör för aldrig så
genomtänkta förslag måste vi påverka
opinionsbildningen på många nivåer.

Josef  Milerad

redaktören har ordet

Donald Trump och medicinska 
diagnoser – en farlig kombination
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D
ecembernumret av
Seniora Läkare skicka-
des även till seniora
medlemmar i Läkar-
förbundet som ännu
inte var medlemmar i

vår förening. Resultatet blev att drygt
30 nya medlemmar anslöt sig till för-
eningen. Styrelsen gläds åt detta och
hoppas att vi skall kunna infria nya
och gamla medlemmars förvänt-
ningar. 

Vi är en intresseförening som ger
möjlighet för medlemmarna att möta
gamla och nya kollegor. Vi ordnar
fortbildning, trevliga resor, driver
fackliga frågor och arbetar mot
åldersdiskriminering bland sjukvår-
dens arbetsgivare och i samhället.

Föreningens vice ordförande Chris-
tina Fabian tar i denna tidning upp att
det är dags även för yngre kollegor i
60 årsåldern som trappat ned eller
överväger detta att bli medlemmar.

Min förhoppning liksom Christinas
är att alla nya medlemmar oavsett
ålder ska finna vår förening
intressant  . Styrelsen är övertygad om
att Seniora Läkare är en viktig röst i
Sveriges Läkarförbund med vår långa
erfarenhet av sjukvården. 

Förskrivningsrätten
Det är viktigt att slå vakt om den fria
förskrivningsrätten. Seniora läkare har

tagit initiativ att kartlägga möjlighe-
terna till att förskriva recept även när
man som pensionär inte har fast
arbetsplats. Förbundsstyrelsen i Läkar-
förbundet anser att staten ska tillhan-
dahålla en webbplats, men ännu inte
fått gehör för detta. Jag kommer nu
till nästa förbundsstyrelsemöte i mars
att göra en framställan att de läkare
som vill skall kunna få tillgång till en
webbplats till en rabatterad kostnad
om detta administrativt kan kopplas
till medlemsuppbörden. 

Läkare som skriver få recept kan
använda internetapotek utan kostnad
förutsatt att man begärt att få en
arbetsplatskod av sitt
hemlandsting/region. Jag är säker på
seniora läkare avlastar den traditio-
nella vården genom att förskriva läke-
medel till närstående och goda
vänner.

Snart äger vårt 50-års jubileum rum
ute på Djurö. Jag ser fram mot ett
mycket intressant och stimulerande
möte. 

Styrelsen önskar diskutera antalet
medlemsmöten vid årsmötet. Stad-
garna föreskriver två möten per år, ett
vår och ett höstmöte. Det blir allt
svårare att engagera lokala arrangörs-
grupper. Att ordna ett möte med

intressant innehåll och hållbar
ekonomi innebär ett stort arbete och
ofta tungt ansvar. 

Styrelsen vill höra medlemmarnas
uppfattning. Ska vi fortsätta att ha två
möten med samma omfattning och
upplägg som idag. Kanske ska vi
minska omfattningen av höstmötet till
enbart en dag, kanske ska vi ha bara
ett stort möte (=årsmötet) årligen.
Tänk till och kom med förslag, kom
och debattera på årsmötet. 

Välkomna till
jubileumsmötet önskar 

Anders Dahlqvist,
ordförande Seniora Läkare

Anders Dahlqvist, ordförande i föreningen Seniora Läkare

ledaren

Välkommen 
till Seniora läkare!



Vad är lösningen på styrel-
sens akuta problem att
rekrytera mötesorter? 
Kom med förslag och tyck
till!

t Våra stadgar säger att medlemsmö-
ten skall hållas två gånger per år.
Årsmötet ska hållas på våren före maj
månads utgång och utse styrelsen.
Höstmötet hålls mestadels i september
och datum beror främst på lokala
faktorer.

Under föreningens första femtio år
har styrelsen fått en lokal arrangörs-
grupp att sköta de praktiska arrange-
mangen och i huvudsak även stå för
programmet. På senare år har det
blivit allt svårare för styrelsen att
rekrytera lokala arrangörer, samtidigt
som de ekonomiska åtagandena blivit
alltmer omfattande och riskfyllda.

Styrelsen kommer därför vid
årsmötet att diskutera med och höra
medlemmarnas åsikter om hur mötes-
verksamheten ska utformas från 2019
och därefter. 

Styrelsens mål är att mötena ska
förbli viktiga inslag i medlemmarnas

fortbildning och erbjuda intressant
kulturell stimulans och ge möjlighet
att hålla kontakt med kollegor spridda
över landet. 
Här är några av problemen som 
bidrar till svårigheten att rekrytera
mötesorter och arrangörsgrupper:

• Det är svårt att rekrytera arran-
görer i och få intresserade mötes-
deltagare till storstäderna.
• Antalet orter med länsdels -
lasarett minskar i rekordfart och
därmed antal mötesorter.
• Ett ökat antal 65 + arbetar och
orkar/vill inte axla ett tidskrävande
arrangörsansvar.
• Kostnader för möteslokaler,
hotell, måltider och hjälp från
kongress byråer stiger och hotar
deltagandet.
• Vi är nu nära 3 000 medlemmar.
Maximalt antal deltagare vid ett
möte är cirka 300.

Många vill ha möjligheten till den
sociala samvaron och kontakten med
gamla kollegor mer än en gång per år
och uppskattar möjligheten att
komma till sällan eller aldrig besökta
delar av landet. Kan ökat stöd med
administration och medicinska pro-

grampunkter centralt från styrelsen
underlätta rekrytering av mötesorter?
Tycker du att Seniora Läkare:

• ska ha enbart ha ett stort möte,
tillika årsmöte, av samma omfatt-
ning som idag?
• ska fortsätta med dagens modell
med två möten, vår/årsmöte samt
höstmöte? 
• ska pröva en tredje variant, där
höstmötet omfattar endast en dag
med fortbildningsprogram med få
eller inga lokala kulturella inslag?
• eller har du en annan och kanske
bättre lösning?

Fundera och kom med
förslag/motioner till årsmötet eller
skriv ett inlägg i tidningen eller på
hemsidan innan vi ses på Djurö eller
Arjeplog.

Styrelsen/Henning Höjer

föreningsdebatt
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Hur många 
medlemsmöten 
ska Seniora Läkare 
ha per år? 
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N
är jag möter lite
”äldre” kollegor och
frågar om de är med i
Seniora Läkare, svarar
många: Nej, vad är
det? Eller: Nej, men

du vet, jag arbetar ju fortfarande och
jag är ju inte så gammal!

Jag fortsätter med kommentaren,
att du är ju i alla fall över 60 år och
har börjat trappa ned!  Och är fortfa-
rande med i Läkarförbundet, vilket ju
är förutsättningen för medlemskap i
Seniora Läkare. Ja, jag ska tänka på
saken. 

Jag anar att kollegan känner sig
närmast stött av att jag tycker hen är
så gammal att hen borde gå med i en
seniorförening! 

Vilka fördomar vi själva har! Det är
ju ett privilegium att få leva och bli
årsrik! Det är ju just för att kunna
planera vår möjlighet att arbeta när vi
blir äldre, som vi ska gå med i Seniora
Läkare redan från 60 år! 

Vi måste börja i tid att påverka den
självklara rätten att fortsätta vår
yrkesverksamhet upp i åren, om vi vill
och kan. Att arbeta deltid, att arbeta
med andra arbetsuppgifter än
tidigare, t.ex. vara handledare eller
mentor samtidigt som jag kanske vill
trappa ned på det kliniska arbetet.
Att se till att arbetsvillkor och avtal
passar in.

Det är en stor glädje och nytta med
att arbeta tillsammans med kolleger i
olika åldrar! Vi behöver engagera oss
fackligt, särskilt som förbundsstyrel-

sen är klart överrepresenterad av
yngre kollegor.

Vilken samlad kompetens och erfa-
renhet som finns i just vår seniora
grupp! Jag lärde mig i ungdomen att
det tar tio år efter specialistkompe-
tens för att bli en bra doktor! Läke-
konsten och vedertagen praxis är
viktiga ingredienser i vår kompetens
när vi blir äldre, samtidigt som det
borde vara en självklarhet att vi alla
har rätt till fortbildning, avdragsgill,
så länge vi fungerar som läkare.

Jag har en viss erfarenhet av att
arbeta som ”hyrläkare” på gamla dar,
och det framkommer med tydlighet
att inom allmänmedicin är det ju just
en person som jag, en erfaren allmän-
läkare, som ska stötta och hjälpa till
på en vårdcentral, när det fattas
läkare! Vara en konsult eller resurs
som det egentligen borde heta! Det
passar mig kanske utmärkt att arbeta
på detta sätt som stöd till andra, när
jag själv vill trappa ned i tid. Det
kommer förmodligen alltid att finnas
behov av hjälp av erfarna kollegor i
liknande situationer! 

Samma sak gäller självklart också
inom sluten och öppen vårdens olika
specialiteter. Här ska vi äldre kunna
arbeta vid behov. Det är inte de yngre
mer oerfarna som ska arbeta på detta
sätt. De behöver ha kontinuitet för att
rätt förstå och utvecklas i läkaryrket. 

Det är också denna kontinuitet som
gör patient-läkarrelationen stabil och
trygg. Vi vet att i dagens sjukvård
finns stora brister just här.  Det behövs

krafttag snarast för att få tillbaks
läkare och vårdpersonal i vården.  Det
brister både i arbetsmiljö och beman-
ning för dem som arbetar i vården.
Läkare, idag både yngre och äldre,
väljer oftare är tidigare andra arbets-
former, som de har bättre kontroll
över.

Patienten blir lidande på grund av
dålig kontinuitet och som läkare
känner man direkt att den empati och
behandling man kan ge vid ett enskilt
besök, inte alls ersätter den förtroen-
defulla relation som byggs upp mellan
läkare och patient under tid. Med
kontinuitet ges både trygghet, god
kännedom om patienten och helhets-
bedömning, något som ger kvalitet i
en relation, säkert ger färre akuta
besök på sjukhus och nog så viktigt
idag, är kostnadseffektivt. Jag vet, jag
har haft förmånen att arbeta nära
patienter i 35 år på samma ställe!

Så, du är inte för ung för Seniora
Läkare om du är runt 60 år! Det är då
du är viktig för att påverka ålders -
diskriminering och ge alla som vill och
kan arbeta möjlighet att göra detta
oberoende av ålder.

Christina Fabian, vice ordförande

För ung för 
Seniora Läkare?



U
nder nästan ett år har jag
studerat in sånger kompo-
nerade av Kurt Weill och
mött en spännande ton -
sättare vars verk i 1920-

talets Tyskland,  i samarbete med Bertolt
Brecht, blivit klassiska. Verk som Tolv -
skillingsoperan och staden Mahagonnys
uppgång och fall. 

Att han sedan skrev många operor och
musikdramatiska verk och flera klassiska  

sånger gör honom inte mindre intressant.
Kurt Weill föddes 1900 i Dessau i

Tyskland som son till en kantor. Weill stu-
derade vid Hochschule für Musik i Berlin,
men tyckte att lektionerna var tråkiga
och för konservativa. 

Efter ett år som 19-årig dirigent på det
lokala operahuset återvände han till
Berlin och accepterades till Ferruccio
Busonis mästarklass i komposition åren
1922-23. Han fick assistera sin lärare och

kultur | musik
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t Torsten Mossberg 
som sjunger sånger
av Kurt Weill på
dubbel-cd:n ”A portrait
- from Berlin to New
York”, som kommer ut
inom kort på
”Sterling”.  

”Erst kommt 
das Fressen, 

dann die Moral”
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Kurt Weill (1900-1950)

AKTUELL

OM KURT WEILL OCH BERTOLT BRECHT 

Under nästan ett år har Torsten Mossberg studerat in
sånger komponerade av Kurt Weill. Här berättar han 
historien om den fascinerande tonsättaren och hans 
samarbete med Bertolt Brecht.

Torsten Mossberg, aktuell som tenor på dubbel-cd:n ”A portrait         
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hjälpa studenter som Claudio Arrau
och Maurice Abravanel. 

Arnold Schönberg, ledare för andra
Wienskolan med kompositioner som
Gurre Lieder 1900, Pierre Lunaire 1912
efterträdde Busoni som ledare för
Hochschule für Musik 1924. Bland
Schönbergs elever fanns Anton
Webern, Alban Berg, samt Hanns
Eisler.

Weill komponerade sin första

symfoni som 21-åring, den första
operan, der Protagonist som 26-åring.
Efter ytterligare två operor och en
kantat för sopran, violin och orkester,
Der neue Orpheus, började han sam-
arbeta med Bertolt Brecht. Året var
1926 och Weill var då en etablerad
tonsättare och betraktades som jäm-
bördig med Paul Hindemith och Ernst
Kreneck.

När Kurt Weill började samarbeta

med Bertolt Brecht övergav han
åtminstone för en tid den ”klassiska
musiken” för den typiska cabaret-
stilen som han utvecklade inspirerad
av den amerikanska jazzmusiken, min-
strelshower och vaudeville med stora
influenser från judisk kletzmermusik.
Att grammofonskivan nu hade börjat
bli var mans egendom medverkade

         – from Berlin to New York.  Foto: Stefan Nilsson

Fortsättning nästa uppslag >>>



starkt till att amerikansk
jazz blev känd i Europa och
till att den musik som kompo-
nerades på 1920-talet snabbt
kunde spridas. 

Genom en inbjudan att delta
i festivalen i Badenbaden
skapade Bertolt Brecht och Kurt
Weill musikverket Mahagonny –
ein Songspielmed ett politiskt
budskap. Inte Lied, inte Gesang
utan Song. 

Musikverket blev en stor succé
vid premiären i Badenbaden 1926
och innebar att de arbetade om
och utvidgade verket till en
helaftons föreställning Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny som fick
premiär i Leipzig först 1930. 

Tiden efter det tyska kejsar-
dömets fall och vapenstille -
ståndet i november 1918 och
innan republikens utropande
var en tid präglad av kaos och
stora sociala konflikter i
Tyskland. Versaillesfreden
innebar att landet blev kraftigt
skuldsatt mot utlandet vilket
spädde på den oroliga utveck-
lingen. 

När man till sist skapade en
ny, demokratisk tysk republik
valde delegaterna att samla sig
till kongress i Goethes födelse -
stad Weimar då andra större
städer ansågs vara för oroliga. 

Republiken hade svag
ledning, landet var fattigt efter
Versaillesfreden. Hög arbetslös-
het, hyperinflation, sociala oro-
ligheter präglade den första
delen av 1920-talet. 

”I Berlin är atmosfären som
upplöst, som rutten och livet en

tröstlös gata full av fiendskap, hat,
gemenhet och förlorad värdighet. Det
är svältens och otuktens, kokainets
och spelhålornas stad. Staden vimlar
av tiggare, tjuvar, horor, hallickar och
krigsskadade” skrev Hans Fallada
1923. 
Die Dreigroschenoper, Tolvskil-
lingsoperan tillkom 1928 baserad på
engels mannen John Gays 1700-tals-
drama The Beggars Opera. I
Brecht/Weills version blev den en
stark socialistisk kritik mot kapi-
talismen och kom att skildra just
det tillstånd som Hans Fallada så

träffande karakteriserade i citatet
ovan. Weill/Brecht kallade operan ein
”Stück mit Musik”. 

Tolvskillingsoperan hade premiär
på Theater am Schiffbauerdamm i
Berlin 31 augusti 1928, och blev ome-
delbart en stor succé, framförallt Sjö-
rövarJennys sång som framfördes av
Lotte Lenya, Kurt Weills fru. Hon hade
en mycket speciell, ganska oskön röst
men en fantastisk utstrålning. Operan
prisades stort av tonsättare som
Milhaud och Stravinskij. Melodierna
fick snabbt stor spridning tack vare att
de genast spelades in på grammofon-
skiva. 

Erst kommt das fressen, dann die
Moral  sjunger huvudpersonen,
MacHeath, i balladen i andra aktens
final: ”Wovon lebt der Mensch“. ”Ni
herrar kommer inte att få oss att
lyda förrän ni ger oss tillräckligt att
äta. Ni herrar har glömt att vi
fattiga också tillhör den mänskliga

rasen. Ibland kan man helt enkelt inte
agera moraliskt. Hungern driver en till
till och med brottsliga handlingar.”

Det mest spännande ordet i denna
fras är fressen. I Tyskland säger man
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På premiären i Badenbaden 
gjorde Weill och Brecht stor succé

”Mahagonnys uppgång och fall˝, som hade pre-
miär 1930, är fortfarande aktuell och sätts stän-
digt upp på världens musikteaterscener.

Kurt Weill flydde först till Paris från Tyskland och sedan
till USA där han amerikaniserades. När Bertolt Brecht
på 40-talet reste till USA och ville sätta upp Tolv -
skillingsoperan igen, nu med endast färgade artister,
ville inte Kurt Weill vara med.



9Seniora Läkare | 1 2017

”Tiere fressen, Mensche essen”.
Fressen skulle väl närmast kunna över-
sättas med att frossa och är naturligt-
vis ett medvetet val av Brecht. Hade
han menat bara äta hade han skrivit
essen. Fressen indikerar att Brecht inte
hade höga tankar om människan.
Människan är ett djur med endast en
lätt kulturfernissa. I den engelska
översättningen försvinner undertonen
av djuriskt frosseri: First comes the
feeding then the moral code.

Denna fras har levt kvar i mångas
medvetenhet och kan ses på plakat
vid demonstrationer för jämlikhet och
mänskliga rättigheter även idag.
Senast såg jag den
sprayad på en
”betongsugga” på
Karlbergsvägen nära
Odenplan i Stockholm
och visst har den gil-
tighet fortfarande.
Det mänskliga djuret
förnekar sig sällan
och etik och moral
kan vara en spröd
fernissa.

1929 hade nästa
samarbetsprojekt mellan Weill och
Brecht, Happy end, premiär. Den
musikdramatiska föreställningen blev
inte alls samma succé som Tolvskil-
lingsoperan kanske på grund av att
den är ännu mer öppet politisk än
tidigare verk. Happy End kunde ses på
Stockholms stadsteater 2015.

Weills kompositioner provocerade i
början av 1930-talet alltmer det natio-
nalsocialistiska partiet (NSP) som nu
började få allt större makt i Tyskland.
Föreställningar av Aufstieg und fall
der Stadt Mahagonny och Happy End
kunde ofta störas och till och med
avbrytas av representanter för NSP.
Ibland iscensatte NSP riktiga upplopp. 

Strax efter att riksdagshuset i Berlin
satts i brand 1933 flydde Weill till Paris
där han kom att samarbeta med
Brecht ännu en gång, nu i baletten die
sieben Todsünden, för mezzosopran

och manskör 1933. 1935
flyttade/flydde Weill till New York och
kom att nu anpassa sin stil till ameri-
kansk smak och skrev många operor
och musikdramatiska verk. Något mer
samarbete med Brecht kom inte till
stånd. 

Brecht, som flydde från Tyskland
samtidigt som Weill lämnade landet,
tog sig till Danmark och vidare till
Sverige. På Lidingö utanför Stockholm
skrev Brecht flera av sina mest
berömda pjäser, Mutter Curage, Den
goda människan från Sezuan etc. 

När Brecht på 1940-talet reste till
USA ville han sätta upp Tolvskillings-

operan igen, nu med
endast färgade artister.
Det var ett alltför djärvt
förslag som Weill inte
ville vara med om. Kurt
Weill hade nu blivit ame-
rikansk medborgare och
väl assimilerad
amerikan. Flera av Weills
sånger ingår nu i ”The
American Songbook”,
t.ex. Speak Low och Sep-
tember song. Kurt Weill

avled 1950 , endast 50 år gammal, i en
hjärtinfarkt.

Brecht kallades 1949 till förhör i
kongressen på grund av  sina uppen-
bart kommunistiska sympatier men
nekade till alla sådana. Dagen efter
kongressförhöret lämnade Brecht USA
och flyttade tillbaka till Europa, först
till Zürich i Schweiz och sedan vidare
till Östberlin. Där drev han den experi-
mentella och nydanande teatergrup-
pen Berliner Ensemble tillsammans
med bland andra makan Helene
Weigel fram till sin död 1956.

Berliner Ensembles hemmascen var
"Theater am Schiffbauerdamm"
samma scen där Tolvskillingsoperan en
gång haft premiär! Cirkeln var sluten.
Publiken glömde aldrig ”erst kommt
das Fressen – dann die Moral”.

Torsten Mossberg

Brecht flydde till 
Sverige och skrev 
flera av sina mest 
berömda pjäser 

på Lidingö 
utanför Stockholm

26-28 maj: Seniora Läkare firar 50
år med jubileumsmöte på Djurö.
Info och anmälan på
www.slf.se/senior

...

Skåne-SÄL
www.skanesal.se
28 mars: Årsmöte. Meteorolog
Mats Andersson föreläser: Vilket
väder? Vilket klimat? Vilket sjuk-
domspanorama?
9 maj: Bussutflykt till Simrishamn
med studiebesök på Nordic Sea
Winery.

Väst-SÄL
www.slf.se/senior
20 april: Vårmöte med föredrag av
professor Björn Rydevik: ”Lumbal
spinos-aktuellt inom diagnostik och
behandling”.
18 maj: Vårutflykt. Båtresa på sjön
Lygnern, lunch på Skårs Gård och
besök på kollegan Björn Källfelts
vingård vid Fjärås Bäcka.

...

Ytterligare arrangemang
8-10 maj: Senior i Centrum.
Kongress med geriatrik och palliativ
medicin i centrum. Malmö. Info och
anmälan: www.senioricentrum.se
31maj-3 juni: Nordisk medicin -
historisk kongress i Uppsala. Info
och anmälan: www.nmhc2017.se

...

Evenenmang arrangerade
av Läkartidningen.
Info och anmälan på 
www.lakartidningen.se/events
15 mars: Diagnostiska fel och
misstag. Stockholm.
21 mars: Diabetes i primärvården.
Göteborg.
29 mars: Läkarassisterat 
självmord. Stockholm.
5 april: Avancerad demenssjukdom.
Stockholm.
19 april: Reumatologi i
primärvården. Stockholm.
10 maj: Melanom. Stockholm

KALENDARIUM



G
ifterna har sedan antiken
haft en central ställning i
litteraturen; i Platons
dialog Faidon ges en
utförlig redogörelse för
hur Sokrates dödsdom

verkställdes med en giftdryck år 399 f. Kr.
Den dödliga drycken, som var beredd av
opium, vin och odört, serverades i giftbä-
garen, koneion; den fick senare ge namn
både åt odörten Conium maculatum och
dess gift koniin. 

Koniins giftverkan påminner om niko-
tinets. Musklerna paralyseras, på grund
av att koniinmolekylerna stoppar överfö-
ringen av signaler i synapserna mellan
nerver och muskler. Överföringen av

signaler i synapserna sker på kemisk väg
med acetylkolin. Bland de receptorer som
aktiveras av acetylkolin känner man två
grundtyper, som har fått namn av de
ämnen som binder särskilt starkt till dem
– nikotinreceptorn och muskarin -
receptorn. Olika nervgifter stör signal-
överföringen i synapserna på varierande
sätt. Koniin verkar genom att blockera
nikotinreceptorer postsynaptiskt.

I deckarlitteraturen förekommer
koniin extrakt från odört bland annat i
Agatha Christies Fem små grisar. Konstnä-
ren Amyas Crale påträffas död efter att
ha druckit en öl och det står klart att han

kultur | medicin
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Gifter 
och giftmord

NÅGRA EXEMPEL I KRIMINALLITTERATUREN

Olle Matsson är 
professor i kemi vid
Uppsala universitet. 
Han är dessutom en 
passionerad samlare av
deckare. Intresset
väcktes tidigt när han
läste om Mästerdetek-
tiven Blomkvist som utför
det Marshska
arsenikprovet.  
Utifrån sin naturveten-
skapliga horisont kan han
som få andra förklara hur
gifter och dekokter i
kriminalromanernas värld
fungerar. 2012 gav han
ut boken ”Med en dos
stryknin. Om gifter och
giftmord i skönlittera-
turen”.

n Alla har vi läst deckare där mordoffret förgiftats. Men vad är
det egentligen som gör gifterna så dödliga?
n Olle Matsson, deckarentusiast och professor i kemi vid Uppsala
universitet, avslöjar här de medicinska hemligheterna som får
offren att stryka med.

FAKTA |
OLLE MATSSON

Fortsättning nästa uppslag >>>





inte har ljutit en naturlig död. Även i
Caroline Grahams första bok om
Midsomer Morden i Badgers Drift är
odört giftet vid det första dödsfallet.

Men vad är ett gift? 
Den mångsidigt och frenetiskt verk-
samme läkaren och naturvetaren
Paracelsus formulerade under 1500-
talets första hälft sin ofta citerade
uppfattning att »Allting är gift och
ingenting är utan gift och endast
dosen gör att något inte är gift«. 

Insulin och kalium
Våra kroppsegna och livsnödvändiga
ämnen insulin och kalium har faktiskt
förekommit som mordgifter både i
verkliga fall och i deckarnas fiktiva
värld. 

En sjuk sköterska i England serie-
mördade under 1970-talet barn som
hon vårdade genom att ge dem injek-

tioner av kalium eller i några fall
insulin. 

Kanske har det fallet inspirerat den
norska deckarförfattaren Anne Holt. I
”Det som tillhör mig” mördas barn
med kaliuminjektioner. I kriminalro-
manen ”Tröstaren” av Karin
Wahlberg, läkare och deckarför -
fattare, mördas en kvinna med
insulin. H.-K. Rönbloms debutdeckare
”Död bland de döda” innehåller
liksom Andreas Normans ”En rasande
eld” andra exempel på insulinmord.

Stryknin
I Alfred Hitchcocks thriller ”Psycho”,
filmen med den berömda dusch -
scenen, redogör sheriff Chambers kort
men kärnfullt för ett mord och ett
självmord: »Mrs Bates förgiftade den
här killen som hon hade ihop det med
när hon kom på att han var gift, och
tog sedan hjälp av samma medel själv.

Stryknin. Ett fult sätt att dö.« Vad är
det då som är så fult? Agatha Christies
debutbok ”En dos stryknin” förklarar
en del. Händelserna på Styles i Essex
utspelas under första världskriget. Mrs
Inglethorpe påträffas döende och
Agatha Christie beskriver förgift-
ningsförloppet och dödskampen på
följande sätt:

»Ett nytt plågoanfall hade kommit
över den stackars gamla damen.

[…] En sista konvulsion fullkomligt
lyfte henne upp från bädden, så att
hon slutligen såg ut att vila på blotta
huvudet och hälarna, med den övriga
kroppen på ett märkvärdigt sätt
bildande en båge.«

Det är alltså ett dramatiskt förlopp
och den närvarande läkaren doktor
Bauerstein misstänker på grund av de
specifika symtomen redan från början
förgiftning med stryknin.

Hur uppkommer då de spektaku-
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Strychnos nux-vomica
• Det är ur strykninträdets
fruktkärnor som strykninet ut-
vinns som dödat så många i
litteraturen och filmen.

• Nerium oleander, prydnadsväxt, som
dödar med sitt innehåll av hjärt glykosider
i ”Vit oleander” av Janet Fitch.

Idegranen (Taxus baccata) är
synnerligen giftig.

Även kroppsegna och livsnödvändiga
ämnen som insulin och kalium kan 
användas som mordgifter.

Tidlösa är en giftig växt med lång 
tradition som botemedel vid gikt.
Använt bl.a i Nigel McCrreys ”Stilla vatten”
som mordgift.

• Odörten conium maculatum med
dess gift koniin var en av ingredien-
serna i Sokrates giftbägare, men
även Agatha Christie använde sig av
giftet i ”Fem små grisar”.
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lära symtom som är karakteristiska för
strykninförgiftning – dessa kraftiga
konvulsioner, som triggas av ljus- och
ljudförnimmelser eller beröring? Den
viktiga molekylära aktören är,
förutom stryknin, en mycket enkel
molekyl, nämligen aminosyran glycin.

Halten av glycin är särskilt hög i
den grå substans som finns i ryggmär-
gen. Där har glycin uppgiften att
dämpa verkan av diverse stimuli. 

Denna modulering av förnimmel-
sernas styrka sker genom att glycin
binder till en speciell receptor, en pro-
teinmolekyl med en utformning som
möjliggör samspelet med just glycin.
Stryknin binder till samma receptor
och förhindrar därigenom den
dämpande verkan som normalt ombe-
sörjs av glycin. Effekten blir
förödande  . Minsta stimuli orskar fullt
påslag i de muskler som regleras av
ryggmärgen. Muskler sträcks och
svåra konvulsioner uppträder.
Symtomen, till exempel sprättbåge -
ställningen, är påfallande lika de som
karakteriserar stelkramp (tetanus).
Detta är ingen tillfällighet. Det toxin
som stelkrampsbakterien bildar
minskar frisättningen av glycin i rygg-
märgen och förhindrar på så vis den
normala dämpningen av reflexer.

Oleander
Den vackra oleandern (Nerium
oleander), vanlig som prydnadsväxt i
medelhavsländerna, dödar med sitt
innehåll av hjärtglykosider i ”Vit
oleander” av Janet Fitch.

Digitalis
De aktiva beståndsdelarna i giftiga
växter har som bekant ofta också en
medicinsk användning och förekom-
mer i läkemedel. Mest allmänt känt är
förmodligen digitalis, från  finger-
borgsblomman (Digitalis purpurea),
med bland annat hjärtglykosiderna
digitoxin och digoxin, som ingår i
flera hjärtmediciner. 
Digitalis är ett populärt gift i deckar-
litteraturen. 
I Dorothy L. Sayers ”Pinsamt inter-
mezzo på Bellonaklubben” används
en digitalis medicin för att ta livet av
»en gammal fin herre«, general
Fentiman, som påträffas död sittande
i sin vanliga fåtölj på herrklubben.

Tidlösa
Tidlösa (Colchicum autumnale) är en
annan giftig växt med en lång tradi-
tion som botemedel vid gikt. 
I kriminallitteraturen nyttjad bland
annat i Anna Janssons ”Inte ens  det
förflutna” och Nigel McCrerys ”Stilla
vatten”.

Idegran
Idegranen (Taxus baccata) som
dyrkats i vissa äldre kulturer är synner-
ligen giftig. Ett ovanligt mord med
ide granens gift taxin piggar upp en
uttråkad rätts kemist i Agatha Chris-
ties ”En ficka full med råg”. Han
skulle säkert förvånats över att den
besläktade taxolen från en annan
idegrans art skulle komma att bli en
viktig cancermedicin.

Warfarin
En man dör plötsligt i väntrummet på
psykiatriska klinikens mottagning.
Den tragiska händelsen utgör upptak-
ten i Åsa Nilsonnes ”Tunnare än
blod”. En medicinsk kriminalroman.
När kroppen öppnades såg man
omfattande inre blödningar. Slutsat-
sen av obduktionen var att den döde
”fått i sig något ämne som stör
blodets levringsförmåga”. Han hade
mördats med råttgiftet warfarin eller
waran, som ett läkemedel heter,
vanligt vid akut behandling av blod-
proppar och i förebyggande syfte för
riskpatienter med vissa hjärt–kärlsjuk-
domar. Waran har utvecklats med
utgångspunkt från dikumarol, en
naturprodukt med en intressant upp-
täcktshistoria.

Curare
Paris år 1889 – världsutställningen
pågår för fullt. Människor trängs för
att besöka den nya stora attraktio-
nen: Eiffeltornet. ”Mordet i Eiffeltor-
net” av Claude Izner (pseudonym för
systrarna Laurence Lefèvre och Liliane
Korb). Flera personer med det enda
gemensamma att de samtidigt har
vistats i Eiffeltornet avlider av vad
som först tycks vara bistick. Offren blir
kraftlösa, faller ihop och slutar andas.
De ser ut att förstå vad som sägs men
kan inte själva tala. När morden – det
är förstås inte fråga om några bistick
– klaras upp, får läsaren en korrekt

Fortsättning nästa uppslag >>>

• Digitalis purpurea. Digitalis är ett 
populärt gift i deckarlitteraturen använt
av bl.a Dorothy L. Sayers i ”Pinsamt 
intermezzo på Bellonaklubben”

• Warfarin användes i
Åsa Nilssons medi-
cinska kriminalroman
”Tunnare än blod”.

• Chondrodendron tomentosum som 
innehåller curare, ett gift som använ-
des av jägarna i Sydamerika och i
”Mordet i Eiffeltornet” av systrarna 
Laurence Lefèvre och Liliane Korb.



Clostridium botulinum,
en anaerob bakterie
som växer i bland annat
konserverade födoäm-
nen och kan bilda protei-
net Botulinumtoxin som
kan orsaka en typ av
livsmedelsförgiftning
som kallas botulinism.
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redogörelse för några intressanta
grundfakta om curare, det gift som
mördaren har injicerat med hjälp av
en tatueringsnål.

Sedan Columbus år 1492 via Kana-
rieöarna hade nått de karibiska öarna,
Hernán Cortéz gjort expeditioner i
Montezumas och aztekernas land och
Francisco Pizarro och Amerigo
Vespucci utforskat Sydamerikas kust
ner mot Amazonas, tog sig Pizarro
inåt landet mot de peruanska
Anderna och inkafolket. Den europe-
iska närvaron i Sydamerika ledde snart
till rykten om den fasansfulla
”flygande döden”, jakt på villebråd
och fiender med förgiftade pilar.

Med sir Walter Raleighs expedition
till Guyana följde mer objektiva rap-
porter om giftpilarna. Det blev med
tiden alltmer klart att prover på giftet
måste skaffas, föras till Europa och
undersökas.

De första experimenten med pilgif-
tet ”ourali” eller ”wourali” utfördes
av de la Condamine (1701–1774) och
ägde rum i Leiden i Nederländerna.
Nu följde andra forskares insatser,
främst av äventyraren och natur -
forskaren Charles Waterton (1782–
1865), som under sina resor i Sydame-
rika blev intresserad av ”wourali”.

Pilgiftscurare som användes av de
infödda jägarna i Sydamerika var
komponerad av en mängd olika växt -
extrakt och den exakta sammansätt-
ningen skilde sig från plats till plats. 

Giftet från de västra djunglerna i
Ecuador och Peru innehöll extrakt
från klängväxten Chondrodendron

tomentosum. Däri fanns curare. 
Man fann att curare, genom sin

egenskap att åstadkomma total mus-
kelrelaxation, var användbart inom
anestesiologin vid operationer; det
behövdes inte lika mycket narkos om
curare sprutades in.

År 1935 isolerade Harold King vid
Burroughs Wellcome Laboratories i
England ett verksamt, kemiskt enhet-
ligt ämne, som fick namnet tubokura-
rin. Curare orsakar paralys genom att
blockera receptorerna på musklernas
ändplattor. Detta ger i tur och
ordning upphov till dubbelseende,
förlamning av ansiktsmuskler, vilket
gör det svårt att svälja, och så små-
ningom även andningsförlamning.
Medvetandet bibehålls, likaså
förmågan att känna smärta.

Under åren 1844–1856 utförde den
franske fysiologen Claude Bernard en
serie klassiska experiment med curare.
År 1857 publicerades hans berömda
Leçons sur les effets des substances
toxicues et médicamenteuses. Boken
utgörs av rapporter om en serie
demonstrationer som han med början
i maj 1856 gav vid Collège de France. 

Efter att ha förlamat nerven till en
grodmuskel visade Bernard att
muskeln fortfarande kunde stimuleras
med elektricitet så att den drogs
samman. Han gjorde det bland annat
genom att först injicera curare under
skinnet på grodans rygg. Efter tre
minuter var djuret till synes livlöst. När
han så blottlade en muskel i grodans
ben och stimulerade den med elektri-
citet, kontraherades muskeln. Vid

elstimulering av nerven hände
däremot ingenting. 

Serien av experiment visade att de
nerver som förde signaler till grodans
hjärna inte påverkades av en dos
curare som var tillräcklig för att djuret
skulle paralyseras. De visade också att
ryggmärgen fortfarande fungerade så
att signaler gick ut till det avsnörda
benet och fick det att sprattla. Det var
kontakten mellan nerv och muskel
som blockerades av curare. 

Botulinumtoxin
Vilket är då det mest potenta giftet i
kriminallitteraturen? 
Helt säkert botulinumtoxin. Två
oerhört potenta biologiska gifter,
botulinumtoxin och det oförstörbara
toxinet »Satan Bug«, som är en vida-
reutveckling av poliovirus, har
försvunnit   från Mordon, det brittiska
laboratoriet för utveckling av biolo-
giska stridsmedel. Det är upptakten i
Alistair MacLeans thriller Hotet. Mot
Satan Bug finns inget vaccin och det
skulle snabbt kunna utplåna allt liv på
jorden – det är förstås ett påhittat
virus. Mera nyligen publicerades Röd
dimma av Patricia Cornwell som inne-
håller flera mord med botulinumtoxin.

Botulinumtoxin är däremot inte
påhittat. Minsta dödliga dos av botuli-
numtoxin är endast 0,00000005 gram,
vilket kan jämföras med till exempel
cyanidens 0,2 gram. Troligen är botuli-
num också det gift som vi har störst
anledning att se upp med i vardagslivet. 

Botulinumtoxin är ett protein som
bildas av Clostridium botulinum, en

Den metalliskt grön -
glänsande torkade skal-
baggen, Lytta vesicatoria,
som vanligen kallas
spansk fluga innehåller
gift ämnet kantharidin. 
Ett gift som tog livet av 
pastor Jonny i Torgny
Lindgrens och Eric Åker-
lunds roman ”Döden ett
bekymmer”.
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anaerob bakterie som växer i bland
annat konserverade födoämnen och
kan orsaka en typ av livsmedelsförgift-
ning som kallas botulinism.

Tetrodotoxin
I upptakten till ”Döden på Jamaica”
av Ian Fleming diskuterar M, chef för
MI6, med sir James Molony om James
Bonds återgång till aktiv tjänst efter
en långvarig konvalescens. M frågar
vad ”den där ryskan hade fått i
honom”. Det var fugu-gift, förklarar
sir James. Han berättar att japanerna
använder det vid självmord och att det
kommer från könsorganen på igel-
kottsfisken. Sir James säger mycket
riktigt att det farliga giftets veten-
skapliga namn är tetrodotoxin. 

Jan Mårtensons ”Vinprovarna”
bjuder förutom på ett par andra
farliga ämnen också på tetrodotoxin.
Anders Holm, gift med den unga
vackra Margareta, dör av koloxid -
förgiftning i sitt garage. Senare
avlider Margareta i hjärtstille stånd.
Antikvitetshandlaren och amatörde-
tektiven Johan Homan misstänker att
hon har förgiftats – men vad kan det
vara för gift som är i det närmaste
smak- och luktlöst, orsakar hjärtstilles-
tånd och inte upptäcktes vid obduk-
tionen? Läkarvännen Fredrik föreslår
efter en del efterforskningar tetro-
doxtoxin.”ett intressant gift som
kommer från en japansk fisk. En
blåsfisk.”

Symtomen vid fuguförgiftning
börjar med domnande läppar och
myrkrypningar, sedan följer paralys
och koordinationssvårigheter. Tunga
och ansikte domnar, talet blir sludd-
rigt men medvetandet är bevarat.
Paralysen tilltar, andningen försvåras
gradvis och hjärtarytmier tillstöter.
Tetrodotoxin (TTX) har fått stor
användning vid fysiologiska experi-
ment. TTX-molekylen blockerar de
jonkanaler som transporterar natri-
umjoner. Den nödvändiga elektriska
aktiviteten i nervsystemet upphör då
och musklerna förlamas.

Kantharidin
En from detektivhistoria kallar Torgny
Lindgren och Eric Åkerlund sin roman
”Döden ett bekymmer”, där pastor
Jonny Sandberg, väckelsepredikant
och samfundsbildare, efter en tids
sjukdom dör vid 49 års ålder. Men hur
dog Jonny? Väninnan Majken Pålsson
säger att han ”såg ut att vara manligt
upphetsad hela tiden han låg sjuk”
och då ”han låg på rygg syntes det
utanpå täcket”. Rolf Lundman, som
engagerat sig i fallet, drar efter sina
undersökningar slutsatsen att Jonny
hade förgiftats med kantharidin,
giftet i spansk fluga. 

Den metalliskt grönglänsande
torkade skalbaggen, Lytta vesicatoria,
som vanligen kallas spansk fluga har ett
skiftande och föga hedervärt förflutet
som abortmedel och afrodisiakum,

ibland använt med dödlig utgång. 
Kantharidin är starkt irriterande på

huden och orsakar blödningar i slem-
hinnorna. Ämnet passerar genom
kroppen utan att brytas ner och irrite-
rar urinvägar och könsorgan. Använd-
ningen av spansk fluga som afrodisia-
kum torde ha sitt ursprung i att ret-
ningen av urinvägarna kan orsaka en
kraftig förlängd erektion – priapism –
som dock är smärtsam; det var vad
pastor Jonny Sandberg fick erfara.

Även flertalet däggdjur, däribland
hästar, är känsliga för giftet i den
spanska flugan. Ett undantag är dock
igelkotten; i Nordisk familjeboks
andra upplaga (”Ugglan”) nämns den
kuriösa observationen att igelkotten
kan ”förtära 30 lefvande spanska
flugor, utan att dö däraf”.

…
Det var på något sätt nedslående

att behöva konstatera att världen var
så till den milda grad rik på gifter. Och
att det i de flesta fall var växter eller
djur som producerade dem, att
gifterna var lika naturliga och
genuina som kött och bröd, att det
skam till sägandes var Gud som hade
skapat dem konstaterar Rolf Lundman
i ”Döden ett bekymmer”. Tur också
kan man tillägga, eftersom många av
dessa naturliga gifter i rätt samman-
hang och dos kunnat nyttjas som liv-
räddande läkemedel.

Olle Matsson

James Bond förgiftades av tetrodotoxin från en japansk blåsfisk i Ian Flemings ”Döden på Jamaica”.



I
nför bildandet av Samfundet
Äldre Läkare 1967 sände Nils
Liedberg och Valdemar Brolin ut
1193 brev till pensionerade
läkare med frågan om de tyckte
det var dags att bilda en pensio-

närsförening för läkare och i så fall
vad en sådan skulle ha för uppgifter. 

Nära 700 svar inkom och det är
spännande att läsa sammanställ-
ningen. Cirka 600 var positiva. 

Vad kändes mest angeläget? Jo
pensionsfrågan och avgiftsfrågan
(bland annat nedsatta avgifter i Läkar-
förbundet och för Läkartidningen).
Samvaro, konferenser och samman-
hållning kom också högt. 

Några citat från enkäten från 1967
känns uppmuntrande: ”Upp till kamp”,
”Gammal är äldst”, ”Nytta och nöje så
länge det varar”. Några sura kommenta-
rer finns förstås som: ”Att bara träffa
gamla föredettingar – usch!” 

Och så bildades Samfundet Äldre

Läkare den 22 november 1967 med
Nils Liedberg som ordförande och
Valdemar Brolin som sekreterare. 

Under de första åren var den
fackliga aktiviteten mycket hög, man
diskuterade med landstingens provin-
sialläkarkommitté om eventuella möj-
ligheter för pensionerade läkare att
vikariera, man diskuterade försäk-
ringsskydd för pensionärer med de
stora försäkringsbolagen.

Stort arbete lades också ned för att
skapa regionala föreningar inom för-
eningen som 1968 hade cirka 700
medlemmar. Den största delför-
eningen skulle bli Stockholm med
cirka 250 medlemmar, en mellanre-
gion med Örebro som centrum skulle
få cirka 150 medlemmar, en nordre-
gion med Sundsvall som huvudort,
cirka 50 medlemmar, Göteborgsregio-
nen cirka 100 med lemmar och en syd-
region med Växjö(!) som huvudort
cirka 150 medlemmar. Vi vet hur det

föreningsnytt | Jubileumsmötet på Djurö

Välkommen till 
jubileum på Djurö!
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Det skiljer 50 år mellan bilderna, men 
devisen är fortfarande densamma:
”Nytta och nöje så länge det varar!”
Till vänster Seniora Läkares förste ordförande
Nils Liedberg och sekreterare Valdemar Brolin.
Till höger nuvarande ordföranden Anders
Dahlqvist och sekreteraren Torsten Mossberg.

1967 2017

Seniora Läkare kallar till årsmöte
lördagen den 27 maj 2017 kl.11.15 
på Djurönäsets kursgård, Djurö

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika
rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det
gångna verksamhetsåret (se Seniora Läkares
hemsida www.slf.se/senior).
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för Seniora
Läkare och kamratfonden för 2016.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Information från styrelsen: facklig informa-
tion, medlemsutveckling, resor, antal förenings -
möten per år etc.
11. Behandling av motioner väckta av
medlemmar.
12. Budget för innevarande verksamhetsår.
13. Fastställande av årsavgift.
14. Val av ordförande och ytterligare en
ledamot för två år.
15. Val av två revisorer och en 
revisorssuppleant för ett år.
16. Val av valberedning, tre ledamöter och en
suppleant för två år.
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas.

Snart dags
att fira 50 år
av nytta och nöje!
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blev, endast Väst-SÄL och Skåne-SÄL
blev livskraftiga grenar av föreningen.
Kanske det är dags att försöka bilda
fler regionala föreningar nu när vi är
över 2900 medlemmar.

Idérikt redan från början
Många idéer strömmade in från med-
lemmarna under de första åren. Bildan-
det av en arbetsgrupp för miljövård,
förslag om att pensionerade läkare bör
delta i svensk missionssjukvård, förslag
till modernisering av brottsbalkens
bestämmelser om rus mm. 

1969 fick styrelsen ta ställning till
ett trevligt förslag om bildandet av en
koloni för pensionerade läkare någon-
stans i södern. Men styrelsen koncent-
rerade sig på ekonomi (pensioner och
avgifter) och möjligheter till vikariat
samt på att ordna innehållsrika och
trevliga möten. Redan 1968 hölls två
möten per år pga. starka önskemål
från medlemmarna.

”Nytta och nöje”
Och det är just ett innehållsrikt och
trevligt möte med både nytta och nöje
vi nu inbjuder till på Djurö när vi

rustar för föreningens 50-årsjubileum.
Allt om vår/årsmötet på Djurönäset
finns att läsa i förra numret av Seniora
Läkare, nr 4, 2016 som finns på vår
hemsida, men vi vill gärna friska upp
minnet här:

Alla aktiviteter och logi sker på
eller utgår från Djurönäsets gård på
Djurö i Stockholms skärgård. En fan-
tastiskt vacker plats med utsikt över
skärgården. Gården har moderna och
trevliga rum i stugor runt huvudbygg-
naden. Alla rum kan nås med hiss. Det
finns en fin spa-anläggning med 25-
metersbassäng. Jubileumsprogram-
met ser du här intill. 

Till Djurö kan du ta dig med buss
från Slussen men det trevligaste alter-
nativet är att du följer med den båt
som avgår kl. 12.30 på fredagen den
26 maj från Skeppsbron i Gamla Stan,
nedanför Gustav III:s staty. Du får en
guidad tur genom skärgården ut till
Djurö. Tillbaka till Stockholm på
söndagen tar du dig med buss alt.
delar på en taxi med några vänner.

Vi ordnar trevliga utflykter i skär-
gården på söndagen, en till Möja med
Roland Svensson-muséet samt en

glimt av ytterskärgården, en till
Sandhamn med guide samt en skär-
gårdspromenad med guide på Djurö

Det är redan nu så många som
anmält sig till vårt jubileumsmöte så
utflykten till Möja är redan fullbokad
(80 personer). Ett bra alternativ är
utflykten till Sandhamn, också den en
färd till den yttre skärgården. Det
finns fortfarande platser kvar till
Sandhamn men först till kvarn…

Vi får inte plats med fler än 280
personer på Djurö så anmäl dig nu
med hjälp av anmälningsblanketten
på vår hemsida www.slf.se/senior. 

Där kan du också läsa mer om
mötet, fr. allt i Seniora Läkare nr 4
2016.

Vi ser fram emot att träffa dig på
Djurö!

Styrelsen/Torsten Mossberg

Hela mötet inklusive måltider äger rum på
Djurönäsets kursgård på Djurö i Stock-
holms skärgård. Rum finns reserverade för
alla som vill övernatta på kursgården. 

t Registrering fredag från kl. 14.00, 
samt lördag från 08.00.

Fredag 26 maj
Förmiddag
Möjligheter till golf, tennis eller boule
Eftermiddag
14.30–16.00 eftermiddagskaffe 
och registrering.
16.00 Jubileumsmötet öppnas. 
16.20 Glimtar av sjukvården under 50 år, Bo
Hjern, docent f.d. VD på Läkarförbundet.
17.00 Seniora Läkares roll nu och i framtiden,
Barbro Westerholm, riksdagsledamot, f.d. ordf. i
SÄL.
19.00 Mingel med buffémåltid och dryck.

Underhållning av Skärgårdsduon från Sundskär.

Lördag 27 maj
09.00 Ordförande Anders Dahlqvist hälsar
välkommen och informerar om Seniora Läkare.

Tema kvinnohjärtat
09.15 Förebyggande vård för kvinnohjärtsjuk-
dom Anders Dahlqvist.
09.45 Det brustna kvinnohjärtat – Maria Daniel,
spec. i kardiologi, doktorand vid Karolinska 
Institutet.
10.15 Årsmöte i föreningen Seniora Läkare.
11.00 Kaffepaus.

Tema hjärnan
11.30 Äldres sömn – Eva Svanborg, professor
emerita i neurofysiologi, Linköpings universitet.
12.15 Den musicerande hjärnan – Fredrik
Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid
Karolinska Institutet, pianist.

13.00 Lunch.

Paneldebatt
14.30 Framtidens sjukvård – vad innebär den
för dig som senior läkare/senior patient? Paneld-
iskussion under ledning av Peter Larsson,
docent och ledamot i Seniora Läkares styrelse.
Deltagare: Anders Dahlqvist, ordf. i Seniora
Läkare, Anders Lönnberg, nationell samordnare
för Life Science, Johan Styrud, överläkare, ordf.
i Stockholms Läkarförening,
Barbro Westerholm, riksdagsledamot, ledamot i
socialutskottet, f.d. ordf. i SÄL.
16.00 Kaffepaus.
16.30 Skärgårdshistoria – Katarina Schoerner,
kulturhistoriker, etnolog.
20.00 Jubileumsmiddag med underhållning.

Söndag 28 maj
Utflykter för föranmälda.

t För mer information kontakta 
Torsten Mossberg
torsten.mossberg@gmail.com 
Tel: 072 5431333 
eller Ulla-Britt Höjer. ulla-britt.hojer@allt2.se
Tel: 070 5888967

Här är hela jubileumsprogrammet 26-28 maj



S
veriges Seniora Läkare får
ännu en gång möjlighet
att fara till fjälls på konfe-
rens. Den här gången till
den lilla men ack så stora
fjällbyn Arjeplog! Byn är

omgiven av sjöar. Hornavan är mest
berömd för sitt djup och på avstånd
ser man fjälltopparna avteckna sig. 

Kommunen är till sin yta stor som
Skåne och Blekinge och har en befolk-
ning på ca 2 900 personer. Under bil-
testsäsongen på vintern fördubblas
nästan befolkningen och biltestare
från hela världen bor och arbetar i
denna underbara fjällvärld.

En legendar, som inte längre finns
med oss, hade sin livsgärning i denna
fjällby – lappmarksdoktorn Einar Wall-
quist. Tack vare hans berömvärda
insats blev Silvermuseet verklighet.
Där kan man se den mest förnäma
samlingen av samiskt silver, som idag
lockar besökare från hela världen. 

Intendenten på Silvermuseet –
docent Ingela Bergman – driver arkeo-
logisk forskning av klass och lockar till
sig doktorander. Förutom Silvermu-
seet är Einar Wallquists bostad – Dok-
torsgården – även den värd ett besök.

Rikt kulturliv
I Arjeplog förekommer ett rikt kultur-
liv och många minns fortfarande
Arjeplogs Festspel med berömda
musiker från alla världens hörn. I
februari, sedan mer än tio år, lockar
Arjeplogs Filmfestival, som många
kallar ”världens minsta”. Festivalen

tar upp nyare svenska filmer och skå-
despelare och regissörer närvarar och
gör festivalen synnerligen välbesökt. 

Musiklivet i Arjeplogs vackra kyrka
blomstrar.  Mariakören ger bejublade
konserter och är synnerligen hörvärd.
GRUS, som består av fyra arjeplogare
har specialiserat sig på konserter med
musik och sång från berömda filmer. 

Konstnären Bengt Lindström var ofta
en kär gäst på Vuoggatjålme fjällgård.
Idag är ett besök hos den berömde vild-
markskonstnären Roland Pantze väl
värd resan genom ödemarken.

Biltestarnas Mekka
I Arjeplogs utkanter har ett flertal bil-
testföretag etablerat sig. Vintertid
servar dessa testföretag olika bilfabri-
kanter från hela världen. Testare och

ingenjörer är i full aktivitet och arje -
plogsborna höjer inte ens ögonbrynen
om det står ett par Rolls Royce på
Konsums parkering medan fem Lambor-
gini susar förbi. Språk från hela världen
hörs och samhället blomstrar. Sjöarnas
tjocka isar används för slingrande test-
banor. Världsföretaget Bosch har byggt
upp en magnifik test anläggning – en av
de många. Att se dessa anläggningar
från luften ger ett overkligt intryck.

Flera hotell att välja bland
Som en följd av testverksamheten har
ett flertal hotell vuxit upp. I hotell
Lyktan centralt i samhället finns vår
konferenssal med plats för 160 delta-
gare. Hotell Simloc är ännu nyare och
ligger ett par hundra meter bort medan
det invid Hornavans strand belägna
nybyggda Hornavan hotell ligger
knappa 500 meter bort. 

Fredagens lunch i detta hotells stora
tältkåta rymmande 200 personer
erbjuder samiska delikatesser med den
gängse drycken lingondricka alternativt
äkta Hornavan. Samtliga hotell har ett
bra ”paketpris” för hela konferensen.
Deltagarna väljer och ringer själv och
beställer sitt rum eller lägenhet/svit.

Mingel och festmiddag
Mingelkvällen tillbringar vi på Kraja
(betyder platsen dit jag vill komma!),
där vi får njuta en buffé med närpro-
ducerade delikatesser. Berömd
Arjeplogs trio underhåller oss. Höjd-
punkten – lördagens festmiddag –
bussas vi upp på Öberget för att i den

föreningsnytt | höstmötet i Arjeplog
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Njut av fantastisk
lappmark i september!

t För Dig, som önskar flyga, finns 100 flyg -
biljetter reserverade Arlanda – Luleå fvb
med buss till Arjeplog för 2.130 kronor ToR.
Anmälan snarast!
Maria Henriksson på RESIA i Kristianstad
hjälper till med anslutningsflyg från
framförallt    Malmö och Göteborg. 
Telefon 044-208273 eller 
maria.henriksson@resia.se
Beställ själv ditt boende! Alla hotellen –
Hornavan, Simloc och Lyktan – är bra.
Titta in på respektive hemsida. 
Vid rumsbeställning ange kod ”SÄL 2017”
för konferenspris.  
Telefonnummer till hotellen finns på anmäl-
ningsblanketten på sidan 20!

Tips på flyg 
och hotell
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fantastiska matsalen på hotell Silver-
hatten med milsvid utsikt över fjäll-
världen bli serverad Silverhattens
bästa trerätters. GRUS levererar dans-
musik lämpad för gamla sälar. 

Många utflyktsalternativ
Konferensens utbud av utflykts -
alternativ är exklusivt. Ett guidat
besök på Silvermuseet är att rekom-
mendera för alla deltagare. Ett besök
bör gå väl att kombinera med något
av de olika utflyktsalternativen.

Om man önskar åka vägen västerut
till fjällgården Vuoggatjålme får man
en fin guidad tur i en tjusig fjällvärld,
god lunch och gårdens historia
berättad av Björn Helamb. En kortare
helikoptertur rekommenderas över
den vackra fjällvärlden!

Att se testanläggningar från heli-
koptern kan locka – inte minst med
landning vid lyxiga Silver Lodge på

fjället Galtispuoda för speciallunch.
Ett lyxhotell för VIP-folket för de
finaste bilmärkena! 

En busstur norrut i vildmarken för
ett möte och lunch med konstnären
Roland Pantze i hans magnifika ateljé
på ödemarksgården är en oförglömlig
upplevelse. Lunch ingår också vid ett
besök i samebyn Båtsuoj med samen
Lotta Svensson som berättare. Att
kliva in i hennes stora kåta och slå sig
ner på renskinnen med den spra-
kande elden som enda lyse – en oför-

glömlig upplevelse!!! Hon bjuder på
en fin inblick i den samiska kulturen. 

Lördagens utflyktsprogram
avslutas i Arjeplogs vackra kyrka från
drottning Kristinas tid – målad i
”lingon och mjölk” enligt Einar Wall-
quist. Kyrkoherde Ingrid hälsar väl-
kommen och Mariakören bjuder på
häftig skönsång. GRUS spelar några
klassiska filmlåtar. Countrysång fram-
föres till gitarr av lokal trubadur. Gäst-
artist levererar solosång innan Maria-
kören och orgelsolist avslutar. Arran-
gören leder det hela och väver in
episoder ur Arjeplogs verklighet. 

Konserten varar cirka en timme och
vi hinner byta om inför kvällen fest-
middag på Silverhatten med utsökt
meny och underhållning av GRUS med
svängom för den som så önskar.  

Välkommen tll lappmarken!
Göran Wemmenborn.

Epost: wemmenborn@telia.com 

TORSDAG
t Ankomst under eftermiddagen. Incheckning
på respektive hotell. Enkel måltid serveras på
hotell Lyktan kl. 16 – 21

FREDAG
Kl. 8.30 Konferensen öppnas av ordföranden
Anders Dahlqvist. 
Kl. 8.40 Landstingsrådet Maria Stenberg NLL.
Kl. 8.45 Landstingsdirektör Anders 
Sylvan – VLL.
Kl. 8.50 Välkomna till Arjeplog – mitt Paradis på
Jorden! – Kommunalrådet Britta Flinkfeldt.
Kl. 9.15 En 20-åring presenteras (Nationella
Diabetesregistret).  Prof. Christer Andersson
Umeå.
Kl. 9.45 Fika med fralla och kaffe.
Kl. 10.15 Silvermuseet, forskningen och lapp-
marksdoktorn Einar Wallquist – docent Ingela
Bergman Arjeplog.
Kl. 11.00 Nya rön vid Glesbygdsmedicinskt
Centrum – DL Peter Berggren Storuman.
Kl. 11.45 Lunch i tältkåtan vid Hornavan.
Kl. 13.30 Kärlkirurgin i Norrbotten idag och i
morgon – min vision – överläkaren Mattias

Andersson Sunderbyn.
Kl. 14.15 Arjeplog – Sveriges mest interna-
tionella plats vintertid! – Dir. Michael Lindeman
Arjeplog.
Kl. 15.00 Fruktpaus.
Kl. 15.15 Diskrimineras gamla människor i
Sverige?  – professor Yngve Gustafson Umeå. 
Kl. 17.00 Enskild promenad på byn för
shopping.
Kl. 19.00 Mingelmiddag. Buss till Kraja från
torget. Underhållning av lokala förmågor.

LÖRDAG
ALLA: Guidad visning på Silvermuseet – grupper
om 20 personer  kl 09.00, 10.00, 11.00 och
13.00 med två grupper varje klockslag – se
gruppindelning!.
1. Doktorsgården visas för grupp om 20
personer och kostar 50:- 
2. Med helikopter från samhället  – en tur över
Arjeplog, biltestanläggningar och landning vid
Silver Lodge på fjället Galtispouda (lyxigt hotell
för BMW och Mercedes) med lunch och
bussresa tillbaka. Minst 25 och max 50
personer.

3. Utflykt till samebyn Båtsuoj för berättande
och lunch. Njut kokkaffet vid elden i den stora
kåtan.  25 platser x 2. 
4. Utflykt till vildmarkskonstnären Roland
Pantzes ateljé med konstutställning, kåseri och
lunch. 20 platser x 2.
5. Utflykt genom den underbara fjällvärlden
västerut. Lunch på fjällgården Vuoggatjålme.
Möjlighet till helikoptertur över de vackra gräns-
fjällen. Guidad resa. 50 platser
Kl. 12.00 Lunch på hotell Lyktan för ”hemma -
varande” som vill njuta det lilla samhället med
besök på Kafé, Viltaffären, Ninas dammode och
slöjdaren Edholm på Tundra.
Kl. 16.30 Konsert i Arjeplogs kyrka med Maria -
kören, GRUS, hemlig solist mfl. Kyrkan rymmer
300 personer varför även allmänheten hälsas
välkomna.
Kl. 19.00 FESTMIDDAG på hotell Silverhatten
med dans till välkända GRUS.

SÖNDAG
Hemresa – alternativ att stanna ett par dagar i
Arjeplog och  till exempel hyra bil och besöka
Laisvall och Adolfström

Här är hela konferensprogrammet  7-10 september

<<< Bilden till vänster: 
Kraja där det på fredagskvällen
blir mingelmiddag.

<<< Lördagens festmiddag äger
rum på hotell Silvherhatten, uppe
på Öberget, med milsvidd utsikt
över fjällvärlden!



Namn deltagare 1 .............................................................................................................................................

Namn deltagare 2 / följeslagare ......................................................................................................................

Adress ................................................................................Postnr och ort........................................................

E-post .................................................................................Telefon...................................................................

Antal Summa SEK

FLYG SAS Arlanda/Luleå ToR  + buss ToR Arjeplog        2.130 kr .........                                        ............
(100 platser avgång kl. 11.30 resp. kl. 14.15  SAS 7/9)

KONFERENSAVGIFT (konferens, måltid torsdag, 
kåtalunch, mingelafton, festmiddag, Silvermuseet)     1.850 kr .........                                        ............

GUIDAD VISNING SILVERMUSEET    Prio
(ingår för alla deltagare) 

1. Doktorsgården med guide 50:/pp (minst 25 pers.)        50 kr            .........              .......                  ............

2. Helikoptertur över biltestanläggningar och samhället till 
fjället Galtispuoda och Silver Lodge för lunch   
5 pers/tur och minst 25 pers. Buss i retur.                     1.600 kr             .........              .......                  ............

3. Busstur till samelägret Båtsuoj med lunch             
Grupp om 25 pers (ev både fm och em)                           800 kr            .........              .......                  ............

4. Busstur till konstnären Roland Pantze och hans exklusiva 
ateljé med lunch. Grupp om 20 pers (ev x 2)                  750 kr .........              .......                  ............

5. Busstur till fjällgården Vuoggatjålme med guide med lunch
och möjlighet till kortare helikoptertur (500:- ) över                                               
gränsfjällen (minst 20 pers)                                                850 kr            .........              .......                  ............

6. Konsert i Arjeplogs kyrka (frivillig gåva till kyrkans musikliv vid utgången)

SUMMA SEK .............

TOTALSUMMAN sätts in på bankgiro 501-1598 Handelsbanken
Märk med namn!

ANMÄLAN och TOTALSUMMAN INSATT senast 15 juni 2017

ANMÄLAN och UPPLYSNINGAR: Göran Wemmenborn, Kvistatorpet Pl 1250             
280 64 Glimåkra  Tel 044-43227    E-post: wemmenborn@telia.com

BOKA SJÄLV DITT BOENDE!

• Hotell Lyktan: 0961-612 10

• Hotell Hornavan:  0961-77 71 00

• Hotell Simloc:  0961-70 08 50

Anmälan till Seniora Läkares 
höstkonferens i Arjeplog 7-10 september 2017

VG TEXTA



info@favoritresor.se 
WWW.FAVORITRESOR.SE

Tel 08-660 18 00

OPERAFESTIVAL I RIGA 
UNDER DEN INTERNATIONELLA OPERAFESTIVALEN I RIGA får vi vara 
med om fyra operakvällar på Operahuset som bjuder på Gounouds 
”Faust”, Tchaikovskys ”Eugene Onegin”, Wagners ”Tannhäuser” 
och Bizets ”Carmen”. Förutom stadspromenader i den charmiga 
staden och besök på både Art Nouveau och Etnografiska museet, 
är utflykten till det imponerande 1700-tals slottet Rundale, ett 
av landets främsta monument i rokoko- och barockarkitektur en 
upplevelse. Ciceron är NIKLAS LINDBLAD.

8/6 • 5 DAGAR

SARDINIEN FRÅN INSIDAN
VÄLKOMMEN TILL MEDELHAVETS NÄST STÖRSTA och mycket vackra 
ö där vi gör en spännande upptäcktsfärd från både land och hav. Vi 
utforskar staden Algheros charmerande centrum, den flera tusen 
år gamla nuraghkomplexet Palmavera och de vackra kusterna 
med sina ändlösa sand- och klippstränder. Vi hinner också med 
en heldagsutflykt till den franska grannön Korsika och staden 
Bonifacio på öns södra spets. Guider är MONICA JOHANSSON och 
sambon GIOVANNI MASALA.

20/5 • 8 DAGAR
FLER RESOR TILL…

Franska och Spanska Baskien | 23/4

Portugals hjärta | 29/4

Opera & Gastronomi i Paris | 29/5

WWW.FAVORITRESOR.SE

FJÄRRAN FÄRÖARNA 
”SO LANGT BURTUR, OG TÓ SO NÆR”. Dramatiska vilda öar mitt i Atlanten där naturen bjuder på karga bergsformationer, rikt fågelliv och 
storslagna naturupplevelser. Färggranna trästugor med gräsbelagda tak ramas in av böljande kullar. Res till en genuin, orörd atlantisk 
ögrupp, mitt i Golfströmmen där vi upplever natur, kultur- och gastronomiupplevelse utöver det vanliga. Vi beundrar ögruppen från land 
och hav och utforskar Torshavn. Vår omtyckte guide är skandinavisktalande PER HANSEN.

20/8 & 9/9 • 7 DAGAR



8-15 april 2017 
Gastronomi, trädgård, konst 
och arkitektur 
t Resa med Spanienexperten Cathe-
rine Urwitz och trädgårdsmästare Lars
Krantz. 

Vi ser Gaudís organiska former i
Parc Güell och Casa Milá, stadsförny-
else i området Diagonal Mar med
modern form, ljus, vatten och
grönska. Modernismens Eixample,
rosenträdgård, koloniodling, saluhal-
len La Boquería, spännande butiker
och historiska stadsdelen Borns kyrka
Santa Maria del Mar. 

I eleganta kvarteren Pedralbes
besöker vi en palatsträdgård och
klostret El Monasterio. Unikt besök
görs i den berömde spanske arkitek-
tens Oscar Tusquets privata villaträd-
gård på Villa Andrea. 

En dag tillbringas vid kusten norr
om Barcelona med stadspromenad i
Girona, botaniska trädgården i Blanes
och i Lloret del Mar besöker vi parken
Santa Clotilde. Fyrstjärnigt boende
mitt emot katedralen La Seu. 
n Information och bokning: 
Favoritresor på telefon 08-660 1800
eller e-post info@favoritresor.se 
www.favoritresor.se/lakarebarca

13-19 september 2017
Historia, grönska och keltisk kultur
t Resan börjar med litterära Dublin
med St Patricks katedral och dess
georgianska arkitektur. 

Vi beser Trinity College och träd-
gårdshalvön Wicklow utanför Dublin,
med imposanta Powerscourt Castle.
Joyce Tower och klosterruinernas
Glendalough.

James Joyce, Jonathan Swift,
Thomas Moore och Oscar Wilde är lit-
terära storheter som vi lär känna på
en promenad i författarnas spår,
liksom det nya irländska kvalitets -
köket under en gastronomisk
promenad. 

Den gröna västkusten med Conne-
mara, Aran Islands och Cliffs of Moher.
Svensk ciceron är Eva Ward bosatt på
Irland sedan över 30 år.

n Information och intresseanmälan till
Favoritresor på telefon 08-660 1800
eller epost info@favoritresor.se,
www.favoritresor.se/lakareirland

16-22 oktober 2017
Konst- och kulturresa 
t Kulturrådet och italienkännaren
Hans Lepp tar oss med till sina favorit -

platser i Venedig, Vicenza och
Ravenna. Vid sidan av klassiska
besöksmål som Markuskyrkan och
Dogepalatset besöker vi bl a Scuola di
San Rocco med Tintorettos målningar
och kyrkan Santa Maria Gloriosa dei
Frari med konst av bl a Donatello och
Bellini. 

Från Venedig tar vi oss till Vicenza,
renässansarkitekten Palladios hemstad.
I denna vackra stad med synliga spår
från romartiden ser vi bl a Palladios
berömda teater och hans villor vilka
ligger i stadens omgivningar. 

En av dagarna gör vi en heldagsut-
flykt till Ravenna där vi tar del av
stadens rika bysantinska arv med bl a
San Vitale kyrkan med de berömda
mosaikerna av kejsar Justinianus och
hans gemål Teodora. Vi avslutar vår
resa med vinprovning hos contessa
Camerini i hennes vackra Villa Mon-
truglio.
n Reseinformation och bokning: Ola
Olsson på Mejtresor, telefon 0704-
220174,  info@mejtresor.se tel. 0704-
220174. Komplett reseprogram
http://mejtresor.se/resor/venedig.html

På Seniora Läkares hemsida
www.slf.se/senior får du alltid färsk
information om våra resor.
n Kontaktpersoner för resorna:
Kerstin Strömland.
kerstinstromland@gmail.com 
Christina Berntsson.
christina.berntsson.cb@gmail.com

resor
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Kerstin Strömland och 
Christina Berntsson jobbar
med resorna för Seniora
Läkare. 

t Kerstin är barnögonläkare och
forskare inom fosterskador av alkohol
och läkemedel och bor och verkar i
Göteborg. Hon har rest mycket till
skilda platser i världen inom speciali-
teten och forskningen. 

Christina har obstetrik och gyneko-
logi som specialitet och från början av
90-talet blev det fackliga engage-
manget allt större. Hon är bosatt strax
utanför Göteborg och tillbringar som
pensionär sommaren i Bohuslän. Hon
har varit bosatt i Singapore och
Toronto med sin familj.

Seniora Läkare ställde frågan till
dem hur de tänker när de väljer
resmål. Så här svarade de:

Vi anordnar resor med upplevel-
ser inom kultur, natur, mat och

konst runt om i världen för medlem-

mar i Seniora Läkare och deras följe-
slagare. 

Resorna går till nära och fjärran
platser. Det har de senaste åren blivit
färre möjligheter att resa österut i
världen pga. alla oroligheter. 

Vi reser till intressanta platser i
lagom takt och med måttlig fysisk
ansträngningsgrad, bor på komfor-
tabla hotell, äter god mat och får möj-
ligheter till trevlig samvaro. 

Vi väljer tiden mellan september
och maj, men inte sommaren, då de
flesta har annat för sig. En kunnig och
trevlig ciceron på resan är ett måste.
Det finns bara enstaka platser kvar

i de resor vi gör 2017. Men misströsta
inte – även fulltecknade resor kan ge
dig en chans att följa med.

Resorna bestäms långt i förväg,
oftast minst ett år. Eftersom det
händer mycket i vår ålder som gör att
man måste ändra sina planer blir det
en del avbokningar. Om intresset är
stort repriseras också en del resor. 

Vi frågar ständigt medlemmarna

om nya resmål. År 2018 har vi långt
gångna planer på en resa till Berlin
och kanske gör vi en resa till Estland,
som många efterfrågat. Det blir
troligen också en ny avgång till Marra-
kech i februari-mars. 

Hur håller man sig uppdaterad om
de populära resor ni arrangerar?

– Vi rekommenderar verkligen
hemsidan www.slf.se/senior, där man
får färska uppgifter om våra resor och
där nya resmål annonseras mellan tid-
ningens utgivningar. 

n Vill du komma i kontakt med
Kerstin Strömland och Christina
Berntsson så går de bra att mejla dem
på dessa adresser:
kerstinstromland@gmail.com 
christina.berntsson.cb@gmail.com

MinMedicinApp håller dig uppdaterad när du ska skriva ut 
läkemedel. 
Appen är CE märkt. Appen innehåller bland annat:
• Fass • Interaktionskontroll • Synonymer • Visar vilka 
läkemedel som är olämpliga till äldre, gravida och 
ammande kvinnor. 
MinMedicinApp finns att ladda ner på Appstore och Google Play.
Mer information finns på evidos.se. Där kan du också läsa om 
läkemedelsstödet EviDos.

MinMedicinApp
håller dig uppdaterad!

Kvinnorna bakom Seniora Läkares 
succéresor till när och fjärran platser

”

”



U
nder de senaste åren
har antibiotikaresi-
stenta bakterier både
utvecklats och spridits
i en takt som vi

tidigare inte skådat. Bakteriers liv
går ut på att överleva och föröka
sig. Detta gör att dessa mikroorga-
nismer genom årmiljonerna blivit
mästare på att anpassa sig till nya
miljöer som salta hav, varma källor
och nu också antibiotikaintensiv
sjukvård.  

Sedan introduktionen av antibio-
tika i slutet av 30-talet utvecklades i
rask takt alla de antibiotikaklasser
som vi idag lutar all vår antibiotika-
användning på: sulfapreparat,
penicilliner, aminoglykosider, mak-
rolider mfl. 

Flemming förutsåg redan 1945
risken för resistensutveckling i sin
Nobelföreläsning och tidigt under
utvecklingen av andra antibiotika -
klasser såg man att resistens kunde
utvecklas. Dock gjorde den snabba
utvecklingen av antibiotika och nya
varianter som cefalosporiner och
karbapenemer under 70-talet att
man från många håll ansåg slaget
mot bakterieinfektionerna vunnet. 

Denna ogrundade optimism
gjorde att många läkemedelsföre-
tag bromsade sin utveckling inom
antibiotikasidan, ett beslut som vi
idag ser konsekvenserna av.  

Bakterier kan utveckla resistens
på två principiella sätt: genom

mutationer och genom upptag av
resistensgener som utvecklats i
andra arter, sk. Horisontell gen-
transfer. 

I båda fallen leder utvecklingen
av resistens till en initial metabol
kostnad för bakterien vilket gör att
det krävs ett visst antibiotikatryck i
bakteriernas omgivning för att den
nya resistensmekanismen ska
”fästa” i bakteriepopulationen. 

Den initiala kostnaden kommer
sedan vanligen att ha kompense-
rats av andra mutationer vilket är
en bidragande orsak till att när resi-
stens väl har utvecklats så kommer
bakterierna oftast hålla kvar den.
Bakterierna är då bereda att klara
sig i ytterligare en miljö. 

Fortsatt förekomst av just detta
antibiotikum i omgivningen
kommer leda till att den nya resi-
stensta stammen selekteras fram
från de andra känsliga bakterierna
som kommer dö. Detta innebär i ett
vidare perspektiv att den nya resi-
stenta bakterien också kommer att
ha större chans att spridas vidare till
andra värdar och även till nya
världar genom våra moderna sätt
att leva med högintensiv sjukvård,
matimport, resor och internatio-
nella kontakter. 

Bland de resistensmekanismer vi
just nu talar mest om: Betalaktam -
resistenta gula stafylokocker
(MRSA), Vankomycinresistenta
Enterokcoker (VRE) och Gramnega-

medicin | Antibiotikaresistens
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t Resistensbestämning med diskdiffu-
sion och gradienttester samt screen-
ingtester för multiresistenta bakterier
utförs idag på samtliga svenska mikrobi-
ologiska laboratorier  . 

EUCAST-laboratoriet i Växjö utvecklar
under ledning av Gunnar Kahlmeter den
Europeiska resistensbestämningsmeto-
den och arbetar för att samordna meto-
dologin med övriga världen. 

Många universitetslaboratorier bedri-
ver dessutom högklassig forskning kring
antibiotikaresistens för olika patogener. 

Vetenskapsrådet och andra forsknings-
finansiärer har de senaste åren skapat
möjlighet till långsiktiga projekt inom
detta område.
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Antibiotikaresistens

Överläkaren Martin Sundqvist skulle
också kunnat vara dyster när han gav
oss en översikt över ett av sjukvårdens
stora problem idag – antibiotikaresi-
stensen. 

Redan Alexander Fleming förutsåg
problemet med utveckling av
resistens utveckling i sin Nobelföreläs-
ning 1945. 

Efter att den amerikanske hälso-
vårdsministern 1970 deklarerat ”Nu
kan vi behandla alla infektioner”
bleknade industrins intresse för
utveckling av nya antibiotika och där
är vi fortfarande idag. 

Eftersom Martin lovat sammanfatta
sin föreläsning i kommande nummer
av Seniora Läkare vill jag bara återge
hans slutord: Använd basal hygien,
behandla inte med antibiotika i
onödan och antibiotika med helt nya
mekanismer behöver utvecklas.

Vår nyttiga tarmflora

Docenten Torbjörn Norén informerade
oss sedan om en fantastisk medicinsk
behandlingsframgång, bot av clostri-
dium difficile enterit med faecal mikro-
biotatransplantation, förkortad FMT. 

Efter tuff antibiotikabehandling kan
clostridier ta över tarmfloran och en
pesudomembranös kolit utvecklas. Efter
bara 10 dagars antibiotika behandling
kan det ta två år innan mikrobiomet
(den samlade mängden mikroorganis-
mer) i tarmen återhämtar sig. 

FMT har visat sig ge läkning i 90
procent av de som drabbats av clostri-
dieenterit. Faeces kan tillföras i olika
beredningar både uppifrån och
nerifrån. Lovande studier finns även
när det gäller tillstånd som IBD,
ulcerös colit, diabetes, fetma – ja
tarmens bakterieflora visar sig vara
oerhört viktig för vår hälsa. Mer om 

FMT kommer att beskrivas i
kommande nummer av Seniora Läkare.

Professor Lars Engstrand,Karolinska
institutet, berättade sedan mer utför-
ligt om microbiomet – ett nygammalt
organ med oviss framtid.

Ett mikrobiom är en term som
många av oss nog inte har i sin aktiva
vokabulär. Ett mikrobiom omfattar
alla mikroorganismer i en viss miljö. 

Bakterierna i vår magtarmkanal är
ett exempel på ett mikrobiom och som
Lars Engstrand betecknade som ett av
de mest “tättbefolkade” ekosystemen
på jorden, med mer än 100 triljoner
celler och med en vikt på ca 2 kg. 

Även om de flesta bakterierna inte
kunnat odlas fram på vanligt sätt vet
man att flertalet är våra vänner och
bidrar till vår hälsa. Man känner också
till mer än 3 000 olika genkluster som
kodar för läkemedelsliknande “small
molecules”.

En spännande fråga är om vi kan
finna nya läkemedel i vår egen bakte-

föreningsnytt | Höstmötet i Örebro
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rieflora. Tarmfloran påverkar
upptaget av näring och vätska, utövar
ett försvar mot infektioner, och har
betydelse för immuntolerans och
allergi. En balanserad tarmflora spelar
alltså en väsentlig roll för hälsan
medan en störd tarmflora, s.k.
dysbios, kan ligga bakom flera sjukdo-
mar och kanske också bidra till
övervikt.

Hur utvecklas vår bakterieflora? 
Vid födseln är vi sterila, men kolonise-
ras med moderns tarmflora vid för-
lossningen. 

Under de två första levnadsåren
fortsätter exponeringen för omgiv-
ningens olika bakterier. Kolonise-
ringen påverkas av vilken livsstil
barnet möter. Kring två-årsåldern är
tarmfloran stabilt etablerad.  

Under resten av livet påverkas
tarmfloran av en mängd olika
faktorer som Lars Engstrand samman-
fattade under rubrikerna diet, miljö-
faktorer samt, inte minst, okända
faktorer. 

Han passade också på att citera
Martin Blasers uttalande att “överan-
vändandet av antibiotika har förvand-
lat våra kroppar från trädgårdar till
slagfält”. 

Aktuell forskning inom mikrobio -
tiken rör skillnaderna i tarmfloran hos
barn som fötts med kejsarsnitt jämfört
med barn födda vaginalt. 

Skillnaderna kvarstår långt efter
nyföddhetsperioden och utjämnas
inte helt förrän i 2-årsåldern. Frågan
är om den ökade risken för allergi som
påvisats hos barn som fötts via sectio
går att härleda till skillnaderna i
tarmfloran och kan i så fall den ökade
risken förebyggas genom att tillföra
“rätt” tarmflora från början? 

En annan fråga är hur proton-
pumphämmare som utövar sin effekt
genom att hämma produktionen av
magsyra påverkar tarmfloran. Kan en
störd tarmflora ligga bakom ökningen

av magcancer som rapporterats vid
behandling med dessa medel? Frågan
är viktig eftersom protonpumphäm-
mare tillhör de läkemedel som säljs
mest i hela världen. 

Avslutningsvis uppmanade Lars
Engstrand oss allesammans att ta
hand om vår tarmflora och se bakteri-
erna som våra vänner.

Vad är en biologisk moder?

Carina Zetterberg återkom på efter-
middagen med en problematisering
av modersbegreppet. Nu när ända
upp till fem individer kan vara inblan-
dade i ett barns tillblivelse behöver vi
definiera en biologisk moder. 

Vi har juridiska, sociala, genetiska
föräldrar, vi har surrogatmödrar. Även
om vi i Sverige inte ännu godkänt
surrogat moderskap finns det redan
många barn i landet som tillkommit
genom sådana i andra länder. 

Det kan ta flera år innan ett sådant
barn får personnummer i Sverige.
Carina bad oss alla gilla läget och
bidra till en öppen diskussion om
dessa komplicerade förhållanden. 

Hennes inlägg väckte viss diskus-
sion, bl.a. kommenterades att Läkar-
förbundets Etik- och Ansvarsråd med
representanter från hela landet har en
pågående diskussion om dessa ämnen
till vilken alla är välkomna.

Prostatacancer

Professor Jan-Erik
Johansson (bilden)
berättade sedan att
han nu ser ljuset i
tunneln när det
gäller behandling
av prostatacancer. 

Vi har nu ca 10
500 nya fall om
året, en stor ökning från 1970-talets 
5 000          nya fall årligen, men behand-

lingsarsenalen har utvecklats betydligt
under åren från endast hormonell
behandling till strålbehandling samt
radikaloperationer och resultaten är
goda. Senast har kombinationer av
ant iandrogen behandling med cyto-
statika gett god effekt på livslängd
med bibehållen livskvalitet. 

Jan-Erik har lovat utveckla ämnet i
kommande nummer av Seniora
Läkare. Vi hoppas då på rykande
färska råd beträffande screening. Som
bekant har råden förändrats genom
åren, från att Socialstyrelsen har
avrått helt till mer nyanserade råd fr.a.
för män över 50 år.

Örebro i Europas historia

Som en härlig avslutning på dagen
fick vi en målande beskrivning av
freden i Örebro 1812 av översten av
1:a graden
Einar Lyth
(bilden).
Vafalls säger
ni- vad för
fred? Vilka
länder var vi
i krig med
då? Jean
Baptiste Ber-
nadotte
hade utsetts
till kronprins
i Örebro
1810. Ryssland hade erövrat Finland
1808-1809. Flera tongivande svenskar
som Tegnér och Ling ville att
Napoleon skulle hjälpa Sverige att
återerövra Finland, men kronprins
Carl Johan ville annorlunda. Han ville
samarbeta med Ryssland för att med
brittiskt stöd tvinga Danmark släppa
Norge. Napoleon hade påbörjat sin
marsch mot Moskva i juli 1812. Nu var

Fortsättning nästa sida >>>

”Överanvändandet av antibiotika 
har förvandlat våra kroppar från trädgårdar till slagfält” 
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        Sammanfattning av föredrag hållet på höstmötet i Örebro

Svenska insatser
mot antibiotikaresistens

t I nummer 3/2016 av Seniora Läkare
refererade   vi kort de föredrag som hölls på höst-
mötet i Örebro. I det här numret sammanfattar
överläkaren Martin Sundqvist sitt föredrag om
antibiotikaresistens.

Har vi någon chans mo  
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tiva tarmbakterier med resistens även
mot intravenösa cefalosporiner (ESBL)
och ibland även karbapenemer
(ESBLcarba) så är de, de sistnämnda
som vi nog trots allt oroar oss allra
mest för idag.

Bakterier som E.coli och Klebsiella
pneumoniae med dessa resistens -
mekanismer har oftast (i 60-80
procent av fallen) även resistens mot
kinoloner, trimetoprim-sulfa, amino -
glykosider mfl. vilket har lett till en ny
osannolik vår för colistin. Ett antibioti-
kum som ju utkonkurrerades för länge
sedan av karbapenemer då det var
mindre effektivt och var förknippat
med fler allvarliga biverkningar. 

Behandlingen av multiresistenta
bakterier är således inte lika effektiv
som den behandling vi ger de patien-
ter som är infekterade med känsliga
bakterier. Dessa multiresistenta bakte-
rier orsakar idag i vissa fall mer än
hälften av sepsisepisoderna i Indien,
men även på vissa sydeuropeiska IVA-
avdelningar. På många amerikanska
sjukhus är dessa bakterier idag så
vanliga att all empirisk behandling av
allvarliga infektioner tvingas inne-
hålla en cocktail av olika antibiotika
vilket i sin tur selekterar fram en flora
av allt mer multiresistenta bakterier i
dessa miljöer. 
Hur ska vi då undvika att hamna i

en allt snabbare utförsbacke? 
För det första måste de företag som

producerar antibiotika sluta att släppa
ut antibiotika orenat i miljön i de låg-
inkomstländer där man producerar
dessa. 

För det andra behöver samma

företag (och regeringar runtom i
världen) lägga allt mer resurser på
utveckling av helt nya antibiotika som
bakterierna ännu inte hunnit utveckla
resistens emot. 
Vad kan vi göra i mellantiden?
De multiresistenta bakterierna

finns ju redan i vår närmiljö. Att vi i all
sjukvård använder oss av basala
hygien rutiner är sannolikt det vikti-
gaste i vår egen miljö, men internatio-
nellt är det kanske minst lika viktigt
att alla människor får tillgång till rent
vatten och god sanitet. Inte bara
begränsar dessa åtgärder spridning av
multiresistenta bakterier utan de
bidrar också till minskad sjukdoms-
börda av antibiotikakrävande infek-
tioner och därmed minskar behovet
av antibiotika vilket i sig är en viktig
åtgärd. 

Strategier för att uppnå mer ratio-
nell och minskad antibiotikaanvänd-
ning är ju i kölvattnet av STRAMA
idag en svensk exportprodukt och allt
fler länder har ett mycket välfungerat
arbete med antibiotikapolicy. 
Har vi då någon chans? 
Mänskligheten har ju en lång

historia av att lösa de problem som
uppkommer och i detta fall måste vi
också vara optimistiska. Ökade samar-
beten mellan världens länder exempli-
fierat av FN:s senaste generalförsam-
ling som behandlade antibiotikaresi-
stens som ett internationellt hot är
kanske det viktigaste tillsammans med
uppfinningsrikedom. Vi måste vara
positiva att hitta lösningar på detta –
för alternativet är nattsvart.

Martin Sundqvist

Det är dags för den 26:e Nordiska
Medicinhistoriska Kongressen i
Uppsala i vår!

t Det är femtio år sedan det
nordiska sällskapet bildades. Sedan
dess har man hållit kongress vart -
annat år, senast 2015 i Reykjavik,
Island. 

Nu är det äntligen Sveriges tur.
Vi hälsar alla som är intresserade
av medicinens historia välkomna
med anmälan och eventuella
abstracts på hemsidan
https://nmhc2017.se

Kongressen inleds den 31 maj
med guidad tur och mingel i Linne-
trädgården i Uppsala. Det veten-
skapliga programmet är som
vanligt brett med keynote-föreläs-
ningar om den moderna farmako-
logins historia, om framväxten av
neuropsykofarmakologin med
nobelpristagaren Arvid Carlsson,
och kvällsföredrag på Uppsala slott
om Kung Eriks galenskap.  

Nästa dag avhandlas föremålens
betydelse för att förstå medicinens
historia och i ett seminarium
speglas utvecklingen från rasbio-
logi till modern genetik. På kvällen
är det galamiddag på Östgöta
nation.

Programmet avslutas lördagen
den 3 juni med visning av Waller-
samlingen på Carolina och därefter
bussutflykt till Sätra brunn med
föredrag och visning av den gamla
kurortsmiljön samt lunch.
Hemresan planeras gå via Härke-
berga kyrka.

För att underlätta kommunika-
tionen med våra nordiska och
baltiska deltagare är kongressprå-
ket engelska. 

Välkomna till Uppsala och en
minnesvärd inledning på
sommaren!
Kerstin Hulter Åsberg

    ot bakterierna?

Sverige värd för
medicinhistorisk
kongress



Den naturvetenskapligt
grundade medicinens största
triumf är att kunna
kontrollera   bakteriella
infektioner   med antibiotika.
Vi har med dem fått en
hälsostandard  , som vi inte
kan tänka oss vara utan. 

t Det första läkemedlet med denna
för all sjukvård avgörande effekt var
den nu litet bortglömda sulfonami-
den, ”sulfa”, det första medlet med
selektiv effekt mot sjukdomsalstrande
bakterier. 

Det första sulfapreparatet, Pronto-
sil rubrum, var ett kemiskt syntetiserat
färgämne, som av läkaren och patolo-
gen Gerhard Domagk visades utöva
effekt mot bakterieinfektioner hos
djur.

Domagk observerade så tidigt som
1932, att möss som peritonealt infek-
terats med streptokocker kunde
skyddas mot peritonit med detta
medel. Hans iakttagelser publicerades
1935 i Deutsche medizinische Wochen-
schrift. 

Domagk var verksam vid institutet
för experimentell patologi, som var en
del av I.G. Farbenindustrie i Elberfeld i
Tyskland. En idétradition rådde där om

att färgämnen som togs upp av
levande vävnader, kunde ha terapeu-
tisk effekt. Det blev snart klart, att den
aktiva komponenten av Prontosil var
sulfanilamid som frisattes från Pronto-
sil in vivo. Sulfanilamid, med många
derivat, med det sammanfattande
namnet sulfonamider, kom att
användas mot streptokocker, stafylo-
kocker, meningokocker och flera andra
svårt sjukdomsalstrande bakterier. 

Idag kan vi konstatera att sulfona-
mid  inte är ett antibiotikum i sann
mening, utan en laboratorieproduce-
rad substans, ett kemoterapeutikum.
En term som idag mest kommit att
användas om cytostatika. Många av
dagens antibiotika är för övrigt indu-
strisyntetiskt modifierade, som gör det
svårt att dra en gräns mellan kemote-
rapeutika och antibiotika, som
kommit att bli den sammanfattande
termen. 

Domagk är idag orättvist
bortglömd, hans arbete värderades
mycket högt av sin samtid, och han
nominerades i slutet av 1930-talet till
Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Han var dock politiskt illa sedd av
den tidens naziregim i Tyskland. En
regim som också på grund av tidigare
Nobels fredspris (Carl von Ossietzky,
1935) motsatte sig att någon tysk
skulle komma ifråga som pristagare.
Den politiska ledningen i Tyskland
utsatte den tidens nobelkommitté vid
Karolinska Institutet med sin ordfö-
rande patologiprofessor Folke
Henschen för starka påtryckningar
dels, via utrikesdepartementet i Berlin,

och dels via sin ambassad i Stockholm,
att inte föreslå Domagk till Nobelpri-
set. Men professor Henschen stod
emot de nazistiska påtryckningarna
och föreslog Karolinska Institutets
Nobelförsamling att tilldela Domagk
Nobelpriset. 

Folke Henschen som personligen
kände Domagk har i sina memoarer
från 1957 berättat, att när priset till-
kännagavs en dag i oktober 1939
fängslades Domagk samma kväll i sitt
hem i Wuppertal av nazisoldater och
fördes till fängelse. När fängelsedirek-
tören dagen därpå kom på sin dagliga
rond frågade han”Vem är Ni?” ”Jag är
professor Gerhard Domagk vid univer-
sitetet i Münster” ”Weshalb sind Sie
hier denn? Domagk svarade:”Ich habe
den Nobelpreis bekommen”. 

Förvägrades utresetillstånd
för att ta emot Nobelpriset
Naziregimen förvägrade Domagk
utresetillstånd för att motta priset i
Stockholm i december 1939. Han kom
till Stockholm först 1947 och fick då ta
emot medalj och diplom, men inte
prispengar, eftersom Nobels testa-
mente föreskriver att priset förfaller
om det inte tas emot vid den ordinarie
prisutdelningen.

Sulfonamider, med vardagsnamnet
”sulfa” kom att få mycket stor
användning i flera decennier. Verk-
ningsmekanismen blev snabbt
klarlagd som  kompetitiv hämning av
ett led i bakteriers folsyrasyntes, där
paraaminobensoesyra utkonkurreras
av den strukturlika sulfonamiden. Ett

medicin | Sulfonamider

Nobelpristagaren Domagk
med ”sulfan”orättvist bortglömd
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Av Ola Sköld,
professor emeritus, 

institutionen för medicinsk biokemi 
och mikrobiologi, Uppsala Universitet
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stort antal sulfaderivat framställdes
industriellt och kom till vidsträckt
användning. De olika derivaten är
identiska ur mikrobiologisk synpunkt,
men varierar i sin farmakokinetik,
vilket fick stor betydelse för dosering
och klinisk användning.

Sulfonamider används just inte alls
idag. Distributionen för systemiskt
bruk är nu praktiskt taget noll. Det
trefaldiga skälet till detta är dels peni-

cillinets ökade användning på 1950-
talet och framåt, och dels ökande resi-
stens mot sulfonamider hos patogena
bakterier, men framför allt sulfonami-
ders allvarliga biverkningar. Dessa är
av allergisk natur, och visar sig som
bloddyskrasier inklusive aplastisk
anemi. Den senare biverkningen har i
Sverige förekommit med en frekvens
av 5,3 fall per miljon definierade
dygnsdoser av sulfonamid och med en

mortalitet om 17% i den affekterade
gruppen.  

Studiet av bakteriers resistens mot
sulfonamid har fått många mikrobio-
loger att häpna över bakteriers märk-
värdiga förmåga att manipulera sin
egen arvsmassa för att, via sinnrika
mekanismer skydda sig mot våra läke-
medel. 

Resistens mot sulfonamider blev
snabbt vanlig och har tagit sig många
biokemiska och genetiska uttryck.
Även om sulfonamider just inte
används nu, kan studier av resistens
mot dem ge viktiga kunskaper om hur
resistens i allmänhet uppstår och sprids
bland sjukdomsalstrande bakterier.

Sulfonamider verkar genom att
hämma ett enzym, dihydropteroatsyn-
tetas, som medverkar till att bilda den
livsviktiga folsyran, nödvändig för
bakterieväxt. Enzymet bygger in
paraaminobensoesyra vid folsyresyn-
tesen, och sulfonamiden verkar
genom att via sin strukturlikhet kon-
kurrera ut den normala komponen-
tens inbyggnad. 

Den enklaste formen av sulfaresi-
stens vore då en mutation som
minskar det nämnda enzymets käns-
lighet för sulfa. Sådana mutationer
kan lätt observeras hos mikrobiologer-
nas gamla arbetshäst, kolonbakterien,
Escherichia coli, om den sås ut på en
petriskål med agar innehållande sulfo-
namid, och till ett antal av ett par
hundra miljoner. De flesta av de
utsådda bakterierna hämmas då av
den tillsatta sulfan och kan inte växa,
men något tiotal kolonier kan iakttas.
De är spontana mutanter som står
emot sulfonamiden. De mutationer
som uppstått förändrar det enzym
(dihydropteroatsyntetas), som sulfo-
namider verkar mot, så att det blir
mindre känsligt för sulfahämning.
Kolibakterien får dock betala ett pris

Fortsättning nästa uppslag  >>>

”Resistensen ingen nackdel för bakterien 
i den evolutionära kampen om livsutrymmet”

Gerhard Domagk, Nobelpristagare 1939.



för sin resistens, dess
muterade enzym är
mindre effektivt än den
vanliga bakteriens. Det
betyder att i frånvaro av
sulfa växer den sämre och
kommer snabbt att selek-
teras bort. 

Det ger upphov till en intressant
fråga, är antibiotikaresistens i all-
mänhet en belastning för bakterien
och kommer den därmed att försvinna
när det antibakteriella medlet satts
ut? I så fall borde antibiotika kunna
användas cykliskt, det vill säga sättas
ut och ersättas med andra i avvaktan
på att resistensen mot det först insatta
selekteras bort. 

Bakterierna är dock betydligt
smartare än så, för att uttrycka sig
antropomorfistiskt. Genom att idag
undersöka patogena streptokocker
och meningokocker i flödet på ett
kliniskt bakteriologiskt laboratorium
är det lätt att i ett stort antal isolat
finna sådana som är resistenta mot
sulfonamider, trots att sulfonamider
inte använts för systemiskt kliniskt
bruk på decennier. Det betyder att
resistensen inte är till någon nackdel
för bakterien i den evolutionära
kampen om livsrummet. 

I sin tur betyder det att det enzym
som sulfa riktar sin verkan mot hos
dessa bakterier inte låter sig påverkas
av medlet och fungerar lika effektivt
som motsvarande enzym hos sulfa-
känsliga bakteriesläktingar. 

Närmare studier som vi gjorde på
vårt laboratorium för länge sedan
visade att meningitbakterier från pati-
enter som behandlats med sulfa
visade sig vara sulfaresistenta genom
att i sin gen för dihydropteroatsynte-
tas ha tagit upp genfragment från
avlägsna släktingar inom Neisseria-
familjen och bildat sulfaresistenta
mosaiker, vars bärare visade total resi-

stens mot sulfonamider, och med helt
normal växtförmåga. 

Den sulfaresistens vi kan se idag hos
isolerade meningokocker kan ses som
ett ärr från sulfaeran. Motsvarande
observationer har gjorts hos pyogena
streptokocker, mot vilka sulfa förr
kom till stor och ofta livsräddande
användning. 

Patogena bakterier kan ackvirera
ytterligare egenskaper, som gör dem
praktiskt taget okänsliga för behand-
ling med sulfonamider. Hos urinvägs-
infekterande bakterier är sulfaresi-
stens mycket vanlig också idag, trots
att sulfonamider inte använts på
länge mot sådana infektioner. 

Dessa huvudsakligen gram-
negativa bakterier har i många fall en
totalresistent extraupplaga av det
enzym, dihydropteroatsyntetas, som
sulfonamider riktar sin verkan mot. 

Genen, resistensgenen, som uttryc-
ker detta enzym är oftast belägen på
en plasmid, det vill säga ett extrakro-
mosomalt genetiskt element, som
lever tillsammans med bakteriens
övriga arvsmassa, utan att på något
sätt i övrigt påverka bakteriens livsför-
måga. Under sulfabehandling kommer
alltså bakterien att leva med två dihyd-
ropteroatsyntetaser, ett som totalt slås
ut av den närvarande sulfan, men
också ett som bärs av en plasmid, och
som är totalt sulfaokänsligt. 

Hos urinvägsinfekterande bakterier

har vi och
andra funnit
tre olika

typer av detta
”extraenzym”,
vilkas ursprung
är okänt. Vi kan
föreställa oss, att
dessa resistensgi-
vande enzym före-

kommer någonstans i
naturen, och att de under

det starka selektionstryck som vår sul-
fabehandling tidigare medförde, via
plasmider har tagit sig in i kliniska
patogener, och sedan stannat där
eftersom de inte belastar bakteriernas
växt då vi upphört med vår sulfadistri-
bution. 

Toxisk chock tvingade fram
evolution av resistens
Vår distribution av antibakteriella
medel, antibiotika, inklusive sulfona-
mider har varit stor. Någon har sagt
att världen badar i en utspädd antibio-
tikalösning. För den mikrobiella
världen har detta inneburit en toxisk
chock och den har reagerat med evo-
lution av resistens. Den evolutionen
avspeglar sig på ett tydligt sätt i sulfo-
namidernas kliniska historia. De distri-
buerades intensivt under några decen-
nier från 1940-talets början och fram
på 1980-talet, för att sedan inte alls
komma till användning på grund av
de allt mer framträdande biverkning-
arna. De har emellertid lämnat ett
evolutionshistoriskt märke efter sig i
form av de än idag rikligt förekom-
mande resistensgener de en gång
selekterade fram. 

Referenser:
1. Domagk G. Chemotherapie der Bakteriellen
Infektionen. Deutsche Medizinische Wochen-
schrift 7, 250-253 (1935)
2. Sköld O. Antibiotics and Antibiotic Resist-
ance, John Wiley & Sons, Inc. Publication, 2011 
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debatt | etik

Nu är debatten igång igen.
Vill vi ha en ny lag som
tillåter s.k. läkarassisterat
livsslut? 

t Jag tror att bristande trygghet, bris-
tande stöd från läkare, en uppgiven-
het. ”Vem ska ta hand om mig, vart
ska jag vända mig” kan vara bakgrun-
den till att assisterat livsslut nu disku-
teras igen. Många sjuka och skröpliga
äldre känner sig övergivna, även så
yngre med svår invalidiserande
sjukdom.

Jag är övertygad om att om var och
en som har en svår sjukdom skulle
kunna ha en trygg medicinsk kontakt
som ger goda råd, anvisar möjlighet
till god vård och försäkrar den sjuke
om att ett tryggt och smärtfritt livsslut
kan ordnas, skulle diskussionen
knappt behövas.

Är det förenligt med läkaretiken att
underlätta för en patient att ta sitt liv? 

Vår etik säger att vi ska bota, kan vi
inte bota ska vi lindra och trösta. Vi
ska skydda människoliv och får aldrig
vidta åtgärder som syftar till att
påskynda döden. Men vi ska också ta
hänsyn till patientens vilja, all vård ska
ske i samråd med patienten enligt
hälso- och sjukvårdslagen. Kanske kan
det vara god vård och etiskt riktigt att
låta patienten bestämma vilket livsslut
hen ska ha förutsatt att allt sker under
strikt kontrollerade former så att s.k.
sluttande plan inte bildas.

Nyligen var jag på en debatt på
Läkaresällskapet i Stockholm med
rubriken ”Självvalt livsslut” – dags att
utreda läkarassisterat suicid. En bra
kväll utan upprörda övertoner. Med-
verkade gjorde Anna Lindblad, med

dr, överläkare, Centrum för hälso- och
sjukvårdsetik, Karolinska institutet
som studerat befolkningens och
läkares inställning i frågan, Barbro
Westerholm, riksdagsledamot och
välkänd för Seniora Läkare och
Mikaela Luthman, överläkare på ASIH
vid Stockholms sjukhem.

Frågan är så svår och komplicerad,
alla kategoriska och självsäkra
yttrande och debattinlägg förvånar
mig stort. 

Efter debatten var vi rätt överens
om att en utredning behövs, åtmins-
tone en insamling av fakta gällande
olika modeller för assisterat livsslut,
Oregonmodellen, den holländska
modellen, andra rutiner för medhjälp
till livsslut, fakta om vilka hjälpmedel
som används inom den palliativa
våren idag etc. 

Kjell Asplund, ordförande i Statens
medicinsk-etiska råd (SMER) berättade
att SMER nu beslutat ta fram en kun-
skapssammanställning om assisterat
döende, ett glädjande besked som
kan få fason på debatten. 

73 procent i befolkningen, men
bara 35 procent av läkarkåren är
positiva till läkarassisterat livsslut
kunde Anna Lindblad berätta. Majori-
teten i befolkningen anser inte att
förtroendet för läkare skulle minska
om en sådan lag införs, men vi läkare
har mycket svårt att acceptera en
läkarassisterad död.

Det är lätt att sympatisera med
Barbro Westerholm när hon talar om
värdet av självbestämmande. Vem vill
inte bestämma om sitt eget liv och hur
det ska sluta, men vem vet hur livet
ter sig när det är dags? Det är lätt att
bli både rörd och sympatisera med
Mikaela Luthman när hon beskriver

hur en väl utförd palliativ vård tillåter
den dödssjuke ta farväl av anhöriga
och förbereda sig för döden.

Suicid är relativt vanlig hos äldre.
Beror dessa självvalda livsslut på
kroppslig sjukdom och svårt lidande?
Enligt Margda Waern (Läkartidningen
volym 114, 2017) utgör äldres själv-
mord ungefär en fjärdedel av alla
självmord i landet. En hög siffra. 

Äldre som kommit under vård efter
suicidförsök svarar sällan att de
försökte ta livet av sig på grund av
kroppssjukdom eller smärta menar
hon. De är framföallt deprimerade
och har haft en suicidal problematik
tidigare i livet. Suicid/försök till suicid
på grund av kroppslig sjukdom är
således inte vanligt. 

Så, vilka patienter talar vi egentli-
gen om när det gäller självvalt och
läkarassisterat livsslut. Det har visat sig
i bl.a. Oregon att det inte rör sig om
många eftersom patienten ska vara
beslutskapabel, ha en terminal
sjukdom med förväntad död inom sex
månader. För de flesta dödligt sjuka är
nog ändå en trygg och säker terminal
vård mest önskad.

Men vem är säker på nu vad man
vill när tiden är inne? Jag tror att inte
någon som inte befunnit sig i dödens
omedelbara närhet, själv eller med
anhörig kan sätta sig in i problemet.
Det är troligare att någon av oss
seniorer har erfarenheter som bättre
kan fördjupa diskussionen än de
yngre ”tyckarna”. Men var är rösterna
från oss seniorer? Tycker vi alla som
Barbro? Vad tänker vi om den situa-
tion när vi är dödssjuka, kanske
plågade. Jag saknar seniora röster i
debatten. Hör av er!

Torsten Mossberg

Vilket livsslut vill du ha?



Vad handlar den om,
Mozarts opera Trollflöjten
med sin skenbart enkla
berättelse? 

t Frågan har ofta diskuterats, svaren
har varit många: allt från enkel
barnsaga till skarp politisk satir. Det
har ofta hävdats att operan är en
förtäckt frimurerisk initiationsrit.
Detta går inte att förneka; varje frimu-
rare, väl bevandrad i Ordens hemlig-
heter, finner många mer eller mindre
tydliga associationer till Ordens kärna.

Emanuel Schikaneder, som skrev
operans text, var frimurare endast
några månader och kan knappast ha
varit insatt i frimureriska mysterier.
Mozart, som initierades 1784, var
däremot en hängiven frimurare. Han

fascinerades av frimurarnas rika sym-
bolvärld och skrev en hel del ritualmu-
sik för Orden. Förvisso hämtade
Mozart stoff till Trollflöjten från de fri-
mureriska initiationsriterna. Men,
inspirationskällorna var många, bl.a.
frimuraren Naumanns opera Osiride
vars handling är mycket lik den i
Trollflöjten.

De frimureriska inslagen är på olika
sätt inkorporerade i operan. Talmysti-
ken är särskilt framträdande där talet
tre (tre damer, tre gossar som är tre år
gamla, tre portar till Vishetens tempel,
på var och en klappas tre gånger,
o.s.v.) eller multipler av talet tre kon-
sekvent genomsyrar operan. Som
exempel kan nämnas att överstepräs-
ten Sarastro uppträder först i scen 18.
Han är omgiven av 18 präster vars kör-
inslag är 18 takter långt, hans namn

nämns 18 gånger i den talade texten
och 18 gånger i den sjungna texten.
Detta har sin fördolda förklaring asso-
cierad till Rosenkreutzarna som alla
var frimurare. Även talen fem (ex.
Papagenos flöjt), sju (ex. den sjufal-

kultur | musik / litteratur

Trollflöjtens mystik
En opera för alkemister, frimurare och kabbalister
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Karl-Axel Ekbom och självbiografin
”Ett läkarliv – i skuggan av två världskrig”.

Min far Karl-Axel Ekbom
(1907-1977) var den förste
professorn i neurologi på

Akademiska sjukhuset. Hans namn är
förknippat med två sjukdomar:
”Restless legs” och ”Dermatozoen-
wahn” – vanföreställningar hos pati-
enten av att ha små ”djur” i huden
med åtföljande intensiv klåda.  
Min far skrev sin självbiografi runt

1970-71 och hade säkert tänkt sig att

publicera de,  men hälsotillståndet
de sista åren på 1970-talet hindrade
honom. 
Boken har nu getts ut på Läkartid-

ningen Förlag AB och innehåller
minnesteckningar från ett läkarliv i
tider av krig och fred och skildrar ett
stycke av svensk medicinhistoria,
neurologi och psykiatri under förra
hälften av 1900-talet.  

Karl-Axel föddes och växte upp i
Göteborg. Fadern Karl-Johan Ekbom
var en flitigt anlitad praktiserande
läkare med mag-tarmsjukdomar som

specialitet. Min far beskriver
skolåren, fotbollen (Örgryte!), kultur
– och nöjesliv i Göteborg på 1920-
talet, de medicinska studierna i
Uppsala och vid Karolinska institutet.
Färgstarka och humoristiska porträtt

ges av lärare (Israel Holmgren, Gösta
Häggqvist, Viktor Wigert m.fl.) och
kolleger under tjänstgöringar inom
psykiatri och neurologi. 

Som nylegitimerad läkare i början
av 1930-talet hyste min far och
många andra unga medicinare en
befogad oro för arbetsbrist, och i

t Eddie Persson, läkare, författare och
frimurare, har tidigare publicerat ”Opera
– död, dårar och doktorer”, en kombina-
tion av medicin- & operahistoria samt
”Drabbad av Venus – Gaetano Donizetti,
ett geni i sönderfall”, en skildring av ton-
sättarens neurosyfilis och presentation
av hans 15 olika läkare, alla mycket be-
römda. 

Eddie Perssons bok ”Trollflöjtens Mys-
tik – en opera för alkemister, frimurare
och kabbalister” har nyligen getts ut.
Böckerna är utgivna på Santérus förlag
Birkagatan 23, 113 39
(www.santerus.se). 

Ett läkarliv – i skuggan av två världskrig – m    
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diga solcirkeln) & åtta (ex. Sarastros
åttauddiga stjärna) är ingjutna i
Trollflöjten och hänför sig särskilt till
alkemin.

I slutet av 1700-talet fanns i Wien
en frimurerisk loge benämnd Mopses
orden som initierade såväl män som
kvinnor. Mozart, som var en man i den
liberala upplysningstidens anda,
omhuldade gärna detta varför han i
operan låter Pamina initieras tillsam-
mans med Tamino. 

Mozart älskade kortspel och var väl
förtrogen med tarotkortleken och dess
22 överordnade kort (arcana major)
som representerar människans fysiska
och andliga krafter. Han delade in
operan i 22 delar, varje del represente-
ras av ett kort. Dessa står i sin tur i för-
bindelse med den judiska kabbalans
”livsträd” med dess tio sefirot, som
alla är emanationer av Gud, och som
sammanbinds av 22 olika vägar till full-
komlig visdom, var och en av dem
representerad av ett kort ur arcana
major. På så sätt har Mozart oerhört
djupsinnigt smugit in en esoterisk hän-
visning i operan som ju handlar om
vägarna till Vishetens tempel.

De egyptologiska inslagen hänför
sig till den vurm för orientalism som
rådde under slutet av 1700-talet.
Sarastro (solen och guldet) är guden
Osiris medan Nattens Drottning
(månen och silvret) är gudinnan Isis,
men också hennes syster Nephtys. Här
finns dessutom tydliga hänvisningar
till zoroastrismen (Zarathustra eller
Sarastro) vilket bl.a. demonstreras av
Papagenos dräkt i tre lager av fjädrar
på samma sätt som Faravahar, zoro-
astrismens bild av människans ande.

Alkemi utgör kanske den väsentli-
gaste grunden för operan, de alk-
emiska metallerna och deras talmäs-
siga motsvarighet markeras på olika
sätt liksom de alkemiska grundele-
menten; Elden (Tamino), Vattnet
(Pamina), Luften (Papageno) och
Jorden (Monostatos). De agerande på
operascenen är alltså inte några
varelser utan fastmera alkemiska prin-
ciper, därom skvallrar deras inbördes
och högst genomtänkta interaktion. 

Alkemi handlar om förädling och
det är just vad operans initiationsriter
syftar till. Tamino (talet tre) och
Pamina (talet fem) ingår det alkemiska

bröllopet, motsatsernas förening.
Prövningarna sker genom himmelsk
eld (ignis caelestis – Sarastro) och
mystiskt vatten (aqua secreta – Nattens
drottning), d.v.s. den vatteneld som
genererar det eteriska, femte elemen-
tet (quinta essentia) som är själva kvin-
tessensen i operan enär 3+5=8 som är
evighetens tal. Nyckeln till detta får vi
redan i ouvertyrens inledning vars tre
första takter består av fem ackord. 

För en frimurare är det alldeles
klart att den frimureriska vandringen
inte är annat en alkemisk process så
som den presenteras i Trollflöjten. 

Trollflöjten är troligen den mest
komplicerade operan någonsin. Dess
intrikata väv i flera lager sammanvä-
ver frimureri, numerologi, alkemi,
egyptologi, zoroastrism, esoterism,
judisk kabbala och tarot på ett full-
komligt häpnadsväckande sätt. Allt
hänger samman och bottnar i den fri-
mureriska symboliken. Faktum är att
delar av Trollflöjtens symbolvärld
inkorporerades i den svenska frimura-
rordens ritualer vid 1800-talets början.

Eddie Persson

början var han tvungen att gå
arbetslös. Det första neurologiska
vikariatet fick han på Sahlgrenska
sjukhuset hos Gotthard Söderbergh,
på sin tid den främste kliniske neuro-
logen i vårt land. 

Efter vikariat på Psykiatriska sjuk-
huset (Gamla Konradsberg) i Stock-
holm och på Beckomberga sjukhus
kom han slutligen som underläkare
till neurologiska kliniken på Serafi-
merlasarettet i Stockholm. 
Samtidigt blev de storpolitiska pro-

blemen i Europa allt allvarligare under

30-talet. Karl-Axel beskriver sina och
kollegernas tankar under denna depri-
merande tid och det förödande krigs-
utbrottet. Inkallad som militärläkare
fyra gånger ger han – ur ett personligt
gräsrotsperspektiv - drastiska exempel
på den bristfälliga svenska beredska-
pen under de första krigsåren.   

Karl-Axel beskriver sitt avhandlings-
arbete i positiva ordalag men det
måste ha varit svårt att under de här
åren bedriva vetenskaplig forskning.
Hans förebilder var den klassiska
franska neurologin och genom att

noggrant lyssna på sina patienter
lyckades han isolera och beskriva en
dittills praktiskt taget okänd men
mycket vanlig sjukdom, som han
kallade ”Restless legs”. Han kunde i
sin avhandling beskriva 34 svåra och
120 lätta fall. Disputationen ägde
märkvärdigt nog rum just när kriget
tog slut – på V-dagen den 8 maj 1945! 

Karl Ekbom

”Ett läkarliv” är på 312 sidor och kan bestäl-
las på Lakartidningen.se/bocker. Se annons i
Läkartidningen 2017;114: sid. 27

        minnesanteckningar av Karl-Axel Ekbom
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Vad då då?
I versläran finns

massor av retoriska
figurer med underliga
benämningar. Vad
kallas t.ex. den, där
de sista orden i en
versrad utgör bör-
jan på nästa rad.

Vem då då?
Vad hette satyren som
med sin flöjt vågade
utmana självaste

Apollon på spelmans-
duell. Apollon avgick
med knapp seger men
straffade utmanaren
med att flå honom

levande.

         

Varsågod! Ett nytt kryss 
att gnugga geniknölarna med

t När du löst ut det så sänd din
lösning till: Josef Milerad, 
Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö . 

Märk kuvertet: 
Seniora Läkares kryss nr 1 2017.
Lösningarna ska vara  oss tillhanda
senast 31 april 2017.<<< Rätt lösning kryss nr 4 - 2016
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Och Döbeln talte: två
ting dock lärt mig akta

läkarns yrke: Min spräckta
panna och min vän....

Vem var von Döbelns vän
som efter sina

krigsupplevelser blev
chefskirurg på Serafimer-
lasarettet och ledamot

av Vetenskaps-
akademien.

Vem då då?

Appendikularier,
salper och

sjöpungar hör till
samma grupp. Men
vad i all sin dar är
dom? Och ingen
hjärna har dom

heller.

Vad då då?

          

t Grattis alla kluriga korsordslösare!
De först  öppnade rätta lösningarna kom från:
• Bengt Ljungström, Karlshamn.
• Ove Söderberg, Visby.
• Bengt Gunnar Olsson, Umeå.
Redaktionen gratulerar vinnarna och de 26
övriga kluriga korsordslösare som skickade in
rätt svar!


