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M
ånga läsare minns nog 
den första stegräknaren. 
Den gjorde det möjligt 
att objektivt mäta och 

följa sin fysiska aktivitet. Sedan dess 
har tekniken med kroppsburna minia-
tyrsensorer som registrerar fysiolo-
giska data utvecklats explosionsartat. 
Allt mindre apparater kan registrera 
allt mer och till allt lägre pris. 

Smarta klockor som Apple Watch 
kan mäta puls, blodtryck, syremättnad 
och kroppstemperatur, men också ta 
fram ett EKG när man registrerar en 
episod av misstänkt förmaksflimmer. 

USA:s läkemedelsmyndighet FDA 
som även godkänner medicinteknisk 
utrustning har godkänt Apple Watch 
som detektor för flimmer. En rad 
studier har visat att många  smarta 
sensorer kan tillförlitligt fånga upp 
asymtomatiskt flimmer på ett tidigt 
stadium. Det finns dock fler folkhälso-
vinster med självövervakning än 
enstaka avvikande mätvärden. Avan-
cerade algoritmer för de stora data-
mängder sensorerna samlar in kan 
användas för att identifiera tidiga 
tecken på ohälsa och uppmärksamma 

bäraren på att modifiera sin livsstil 
eller vidta åtgärder.  

Röstförändringar kan vara ett  
tidigt tecken på depression och en 
ökning av kroppstemperaturen kan 
ses långt innan ett positivt graviditets-
test. Den smarta sensorn kan påminna 
bäraren om att  ta sin medicin men 
även ge avancerade råd om skräddar-
sydd motion, styra ett individuellt 
anpassat träningsprogram mot artros, 
och ge kostråd då många sensorer  
kan registrera biomarkörer som blod-
socker och laktat.  

För teknikfrälsta kan möjligheten 
att avläsa sina kroppsfunktioner vara 
skäl nog att skaffa en smart klocka,  
men det finns bevis för att övervak-
ningen gör oss friskare, och kan man 
lita på mätvärden från dessa miniatyr-
sensorer? I USA har FDA som nämnts 
godkänt många sensorer för hälso-
övervakning vilket i sin tur ger 
forskare möjligheter att snabbt och 
enkelt samla in stora populationsdata. 
Försäkringsbolag i USA har insett möj-
ligheterna till hälsovinster och därmed 
minskade vårdkostnader. Flera stora 
bolag delar ut smarta klockor till sina 

kunder utan kostnad, men baksidan 
av denna generositet är att man måste 
dela sina data. Det väcker nya frågor 
kring integritet. 

Som bärare vill man bli påmind om 
att inte slarva med sina statiner, inte 
fuska med motionen och ändra dieten 
för att undvika förhöjda blodsocker-
värden. Men vill man att försäkrings-
bolaget ska få samma information?  
Det är troligt att den snabba utveck-
lingen av sensortekniken kommer att  
öka gapet mellan vad vi kan mäta och 
vad vi ska göra med denna informa-
tion.  

Under 
Covid-
pandemin var 
det enklare. 
För egen del 
hade jag gärna 
haft en sen-
sorklocka med 
inbyggd satura-
tionsmätare för 
att tidigt hitta de låga syremättnads-
värden som signalerar ett allvarligare 
förlopp.  

Josef Milerad

redaktören har ordet

Fo
to

: L
ot

ta
 L

ju
ng

be
rg

.

2 Seniora Läkare | 2 2022

Seniora Läkares redaktionskommitté
Torsten 
Mossberg 
Anestesiolog,  
f.d. medicinal-
råd i Social-
styrelsen.  
Ordförande i 
Seniora Läkare. 
Medlem i Läkar-
förbundets 
styrelse. 
 

Marianne 
Ors 

  
Klinisk 
neurofysiolog 
vid Skånes 
universitets -
sjukhus. 
Webbansvarig 
för Seniora 
Läkare.

Josef 
Milerad 

 
Redaktör  
för Seniora 
Läkare och 
ordförande 
för  
Skolläkar-
föreningen.

ors.marianne@gmail.com 

t Tidningen Seniora Läkare ges ut av Seniora 
Läkare, intresseförening i Sveriges läkarförbund. 
Tidningen ges ut med fyra nummer per år. 
 
 
 
 
Återstående utgivningsdagar 2022 
Nr 3: 14 oktober. Manusstopp 23 september. 
Nr 4: 16 december. Manusstopp 25 november.

 
Redigering: Christer Barkjosef.milerad@gmail.com 

torsten.mossberg@gmail.com

gnothi seauton – känn dig 
själv genom din pulsklocka 



ledare

Har vi evigt liv?

H
äromdagen blev jag 
uppringd av en förtvivlad 
och upprörd man som 
berättade att sjukvården 

hade gjort stora misstag när de 
behandlade hans far som nu avlidit. 
Jag bad mannen berätta vad som 
hänt.  

Det visade sig att hans far, patien-
ten, var 95 år, hade haft en stroke för 
12 år sedan och nu hade hjärtsvikt och 
diabetes. Patienten hade försämrats 
med sänkt medvetande och ansträngd 
andning.  

Ambulans tillkallades och man åkte 
till akutmottagningen. Där konstate-
rades att en åldrad medvetandesänkt 
man med låg syresättning, hjärtsvikt, 
kvarstående svaghet i ena kroppshal-
van inkommit.  

Snart märktes att insatt behandling 
mot, i första hand hjärtsvikten, inte 
hade någon märkbar effekt och att 
patienten var döende. Läkaren på 
akutmottagningen sade då enligt 
sonen att patienten nu skulle få pallia-
tiv vård och att han befann sig i livets 
slutskede.  

Sonen berättade nu för mig att han 
då blivit väldigt upprörd och talat om 
för akutläkaren att detta var vanvård, 
allt skulle göras för pappan. Sonen 
ville till en början ta hem pappan men 
eftersom han snabbt försämrades var 
det inte genomförbart. Pappan avled 
inom första dygnet på sjukhuset.  

Mannen ansåg att vården hade 
begått stora misstag i behandlingen 
av hans pappa och ville nu ha hjälp att 
anmäla ansvariga för polis. Jag rekom-
menderade i först hand tillsynsmyn-
digheten, IVO och undrade samtidigt 
vad han trodde han skulle åstad-
komma med en anmälan. Bättre vård 
och en ursäkt, upprättelse blev svaret. 

Det måste varit fantastiskt att ha 
sin pappa i livet så länge, ända till 
hans 95 år. Sorgen och förtvivlan kan 
vara mycket stor när man inser att 
man nu är äldst i familjen. Döden av 
en kär anhörig blir svår att acceptera.  

Men vi måste alla inse att livet är 
ändligt. ”Livet är en dödlig sjukdom” 
var rubriken på ett seminarium om 
livets slut i Margit Sahlin-akademins 
regi. Barbro Westerholm, Elisabeth 
Sandlund och jag diskuterade 
dödshjälp i olika former men framför 
allt hur livet kan få sluta med den 
goda döden. Palliativa insatser kan 
göra livets sista skede mycket bra, 
lindra besvär, ångest och smärta.   

Det får inte vara så att brist på pal-
liativ vård är en anledning till att söka 
dödshjälp. Det får inte vara så att pal-
liativa insatser uppfattas som likvär-
diga med att man ger upp all behand-
ling som den inringande mannen upp-
fattade dem.  

Vården skiftar inriktning, från att 
bota till att i första hand lindra, en 
stor mängd av behandlingsåtgärder 

finns att tillgå. Det visar sig att flerta-
let som önskar dödshjälp i t.ex. 
Oregon gör det eftersom man är rädd 
för att förlora sin värdighet, sin 
autonomi, rädd för att inte få tillräck-
lig hjälp för eventuell smärta och 
ångest i livets slutskede. 

Den palliativa vården måste få 
större uppmärksamhet, de kollegor 
som arbetar med denna måste träda 
fram och beskriva den rika mängd av 
insatser som kan erbjudas i stället för 
att vi ska betrakta dödshjälp som en 
utväg när lidandet blir för stort.  

Jag har tagit initiativ till ett samar-
bete mellan Etik- och ansvarsrådet i 
Läkarförbundet och Svensk förening 
för palliativ medicin (SFPM) för att vi 
gemensamt ska kunna arbeta för att 
sprida kunskap om palliativ medicin 
som en värdefull motvikt i dödshjälps-
diskussionen.  I första han kommer 
detta att ske vid ett gemensamt semi-
narium på Läkarförbundet under 
hösten. 

Nej, vi har inte evigt liv men det liv 
vi har kan vara 
fantastiskt – 
särskilt den tid på 
året vi nu har 
framför oss, 
sommaren. Njut! 

 
Torsten Mossberg,  
ordförande för 
Seniora Läkare.
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Väst-SÄL 
Torsdag den 22 september kl 12. Prof. Curt Svärdsudd 
föreläser om 1913 års män. Lunch efteråt.  
Lokal: Örgryte församlingshem. 
Torsdag den 27 oktober kl 12. Guidad tur på  
Göteborgsoperan. Därefter lunch. 
Torsdag 24 november kl 12. Prof. Hain Rebas föreläser om 
kriget Ukraina-Ryssland. Lunch efteråt. Örgryte församlingshem. 
 

 
Skåne-SÄL 
Tisdagen 20 september kl 14, AF Sandgatan Lund. Staffan Olander berättar om 
Beatles. Sedvanligt mingel.  
Tisdagen 18 oktober kl 14, AF Sandgatan Lund. Föreläsning. Sedvanligt mingel.  
Fredagen 11 november hoppas vi bli inbjudna till traditionell gåsamiddag med 
SMHS.  
November, exakt datum ännu inte fastställt. Meddelas senare. Tips om bästa 
julklappsböckerna med bokhandlare Anna Lindh.  
 

FÖRENINGSNYTT | AKTIVITETER HÖSTEN 2022



t Seniora Läkares redaktör Josef 
Milerad har intervjuat Göran Stiern -
stedt som var den ende läkaren i 
Corona-kommissionen (SOU 2022:10) 
som lade fram sitt betänkande den 25 
februari.  

Coronakommissionens utredning 
belyser mer generellt  sjukvårdens 
katastrofberedskap och Stiernstedt 
har lång erfarenhet som utredare av 
vårdens effektivitet och organisation. 
Han har bl.a. varit chef för vård och 
omsorg på SKR (SKL) och ledde utred-
ningen Effektiv vård (SOU 2016:2) som 
påtalade behovet av att kraftigt 

stärka primärvården och minska en 
ineffektiv detaljstyrning.  

I svallvågorna efter Macchiarin i -
skandalen valdes Stiernstedt till Karo-
linska Institutets styrelseordförande i 
maj 2020. 
Seniora Läkare:  

>>> Utifrån Coronakommissionens 
rapport – hur bedömer du Sveriges 
förmåga att hantera stora medicinska 
katastrofer och kriser? 

 
Göran Stiernstedt: 

<<< Bra fråga som ingen ställt på 
det viset tidigare. Väger man in sjuk-

vårdens förmåga att helt ställa om 
inför en kris och inte minst att hantera 
det ekonomiskt så bedöms sjukvår-
dens förutsättningar att hantera 
kommande kriser som ganska god.  

Det ligger i sjukvårdens natur att 
man är bra på att hantera kriser och 
akuta tillbud och främst om man 
dessutom ger professionerna mer fria 
händer att organisera och anpassa 
verksamheten. Det som behöver bli 
bättre är bl.a. den nationella styr-
ningen och uppbyggnad av bered-
skapslager för materiel och läkemedel. 
Men styrkan är professionernas enga-
gemang – något att bygga vidare på.  

Mitt uppdrag i kommissionen var 
att analysera de medicinska konse-
kvenserna av pandemin. Till min hjälp 
hade jag en stab och en expertgrupp 
av infektionsspecialister. Jag är själv 
infektionsläkare i botten så på det 
sättet hade jag bra förutsättningar att 
leda och förstå gruppens analyser och 
resonemang.  

intervjun
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Hur väl är svensk sjukvård rustad för att hantera stora och 
oväntade kriser? 
Erfarenheterna från pandemin har satt strålkastarljuset på 
sjukvårdens katastrofberedskap både i Sverige och globalt. 
Kommer vi att kunna klara kommande kriser som stora 
pandemier samtidigt som man kan få avbrott i leveranser 
av sjukvårdsutrustning?

Göran 
Stiernstedt
Hur är vår medicinska katatrofberedskap?
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Det vi kanske inte hann med var att 
utvärdera genomförandet  av mass-
vaccinationerna. Det är kanske något 
som man borde se närmare på senare. 

  
Seniora Läkare:  

>>> Mer konkret – var ansåg 
kommissionen   att den stora förbätt-
ringspotentialen inom vården finns? 

 
Göran Stiernstedt: 

<<< Det är framför allt äldrevården 
som måste förbättras organisatoriskt, 
när det gäller kompetens och möjlig-
heter till mer avancerade vårdinsatser 
som dropp eller syrgas. Detta måste 
kunna ges på plats.  

Att flytta en multisjuk äldre person 
från sitt boende till ett akutsjukhus är 
ett stort ingrepp och det gagnar inte 
alltid den äldres hälsa. Man behöver 
därför ge mer och bättre vård på 
boendena och för det behövs en ökad  
bemanning av sköterskor i den 
dagliga vården.  

Det behövs också mer läkartid, ett 
tydligare läkaransvar och bättre sjuk-
vårdsutrustning.  

Denna högre kompetens finns 
exempelvis i våra nordiska grannlän-
der som i Norge där man har en högre 
sköterskenärvaro. Däremot är den 
totala bemanningen där inte högre.  

När det gäller pandemin i sin helhet 
hade en starkare primärvård gjort 
skillnad. Det lokala smittskyddsarbetet 
hade blivit bättre.  

Om alla haft ”sin” läkare hade 
belastningen på bl.a. 1177 minskat 
och för många kroniker hade de 
negativa hälsokonsekvenserna 
troligen blivit mindre. Att sköta hälsan 
på distans fungerar bäst i ett kontinu-
itetsbaserat system. 

 
Seniora Läkare: 

>>> Varifrån ska man hämta det 
ökade kompetensbehovet till den 
kommunala äldrevården? Vems är 
ansvaret? 

Göran Stiernstedt: 
 <<< Det är primärvårdens ansvar helt 
klart. Sedan är det utan tvekan så att 
primärvården är alldeles för lågt 
resurssatt, inte minst när det gäller 
läkartid och läkarbemanning. Hur 
man konkret ska klara av att rekrytera 
fler läkare till primärvården är en 
egen fråga som jag skulle kunna säga 
mycket om, men det får vi ta i ett 
annat sammanhang. 

Det jag skulle vilja lyfta fram här är 
att regionerna borde ha ett starkt 
egenintresse av att förstärka äldrevår-
den och primärvården. Det skulle 
minska många dyra och ofta onödiga 
inläggningar av multisjuka äldre på 
akutsjukhus.  

Att ge denna grupp adekvat vård 
nära har också betydelse för diskussio-
nen om bristen på vårdplatser i 

Fortsättning nästa uppslag >>>

Foto: Stefan Nilsson



Sverige. Jag påstår inte att vi inte har 
en brist på vårdplatser men vi måste 
bedöma behovet av antalet 
vårdplatser   i relation till inflödet av 
patienter.  

Jag är övertygad om att ett bättre 
omhändertagande på äldreboenden, 
nära de multisjuka, skulle minska 
behovet att sjukhusinläggningar. 
Stora akutsjukhus är dessutom inte 
den bästa platsen för vård av denna 
grupp patienter. Det handlar både om 
risken för multiresistenta infektioner 
men även att patienter med kognitiv 
svikt mår sämre av den typen av miljö-
byten. Sjukhusvård och specialistvård 
kan naturligtvis behövas men kanske 
inte i den utsträckning som sker idag. 

 
Seniora Läkare: 

>>> Du har lyft fram behoven av en 
förstärkt primärvård och vinsterna 
med detta länge. Känner du till några 
primärvårdsområden eller regioner 
där man genomfört detta och vem har 
ansvaret för ett genomförande? 
Göran Stiernstedt: 
 <<< Det finns alltid enstaka goda 
exempel men generellt sett har vi inte 
hunnit så långt. Detta är en fråga för 
politiker på regional och kommunal 
nivå som man måste ta tag i och 
genomföra förslagen till starkare pri-
märvård och bättre samverkan med 
regionen. Man kan pressa på 
nationellt   men besluten ligger hos 
regionens och kommunens politiker. 

 
Seniora Läkare: 

>>> Om man talar om regionernas 
ansvar för den slutna vården så 
lyckades man på ett imponerande sätt 
ställa om till Covidvård samt bemanna 
och upprätthålla verksamheten under 
lång tid. Vems förtjänst var det? 

 
Göran Stiernstedt: 
<<< Professionernas förstås! skrattar 
Stiernstedt men tillägger att så 

faktiskt var fallet.  
Ger man professionerna ganska fria 

händer att lösa problemen i samband 
med akuta kriser så blir det ofta löst. 
Hade något sagt till mig innan att vi 
skulle lyckas fyrdubbla antalet 
intensiv vårdsplatser på kort tid hade 
jag bara skrattat åt prognosen, men 
det lyckades ju.  

Jag nämnde tidigare att bristen på 
vårdplatser är en ganska komplex 
fråga att analysera, eftersom den 
hänger ihop med bristen på möjlighe-
ter till att ge vård inom äldrevården.  

Bristen på intensivvårdsplatser är 
högst reell och det lyfte vi fram i Coro-
nakommissionen. Professor Bengt 
Gerdin i Uppsala kunde visa hur över-
flyttningarna mellan intensivvårds -
avdelningar har ökat kontinuerligt 
under det senaste decenniet.  

Att flytta på kritiskt sjuka intensiv-
vårdspatienter är det ingen som vill 
och att det sker är en indikator på att 
platserna är för få. Flaskhalsen är inte 
lokaler utan brist på specialistsjukskö-
terskor. 

Att slutenvården lyckades så väl 
med denna krävande omställning till 
Covidvård trodde jag från början på, 
tillägger Stiernstedt. Det ligger på 
något sätt i akutsjukvårdens natur att 
kunna klara akuta kriser. Det är vad 
man är bäst på och i de svåra akuta 
situationerna fungerar svensk vård 
som bäst. Alla skärper sig, samverkar 
och gör rätt saker. 

Att vi nu dras med en vårdskuld och 
längre sjukvårdsköer efter pandemin 
har drabbat alla länder. Vårdköer har 
vi haft i Sverige sedan lång tid tillbaka 
och det har man försökt att komma åt 
på olika sätt. 

 Politiker har skjutit till pengar och 
resurser men köerna finns kvar, vilket 
tyder på att det inte bara handlar om 
resursbrist utan strukturella problem 
som man behöver komma åt på annat 
sätt.  

Seniora Läkare: 
>>> Kan man tolka det du säger 

som att man kan få en god krisbered-
skap genom att ge professionerna fria 
händer att organisera vården?  

 
Göran Stiernstedt: 
<<< Kanske inte fria händer men väl 
friare händer. Under pandemin hade 
man inga budgetrestriktioner, det fick 
kosta vad det ville bara man tog hand 
om patienterna. Så kan man inte 
arbeta i den kliniska vardagen. Men 
nog är detaljstyrningen av vården ofta 
ett onödigt hinder.  

 
Seniora Läkare: 

>>> Debatten  i media om den 
svenska strategin har varit extremt 
polariserad; helt för eller totalt emot. 
Kommentarerna   till kommissionens 
rapport har också varit mycket polari-
serade. Vad är din förklaring till denna 
för Sverige ovanliga splittring i opi-
nionen? 

 
Göran Stiernstedt: 

<<< Jag har inget bra svar förutom 
att jag uppfattar att debattklimatet 
generellt blivit mer polariserat. Gäller 
inte bara Covid. Sociala media har 
säkerligen bidragit, för tidigare 
pratade man med varandra och nu 
skriver man oftare till varandra.  

Jag hade önskat att debatten hade 
förts i en mer balanserad ton och med 
lite ödmjukhet med tanke på att 
Corona var ett smittämne ingen visste 
hur man bäst skulle hantera.  

Det enda man vet säkert när man 
konfronteras med kriser som man inte 
har någon erfarenhet av är att man 
inte kommer att göra allt rätt. Ställs 
man inför helt nya utmaningar så 
kommer man självklart att fatta en rad 
beslut som i efterhand visar sig vara 
mindre bra. Men det behövs ett facit i 
hand för att dra lärdomar och inte 
upprepa samma misstag.  

intervjun
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t Pinnstolen är känd sedan tidig 
medeltid och definitionsmässigt är det 
en stol som är sammansatt av till -
yxade, kanske svarvade pinnar eller 
stolpar. 

Sveriges äldsta stol som finns i 
Husaby kyrka i Västergötland bör 

räknas till denna stolfamilj. Under 
Gustav III:s tid hittar vi en stol, som 
påminner om stolen i Husaby, 
nämligen den så kallade stegstolen. 
Även denna bör ingå i samma familj. 

I böndernas hem fanns fram till 
början av 1800-talet möjligen en stol, 

om ens det. Man satt ofta på tillyxade 
pallar, väggfasta bänkar eller bara på 
huk. En egen stol kunde markera 
maktposition. Stolen var underförstått 
reserverad för husfar, framför allt om 
den hade armstöd. 

Pinnstolen i snävare bemärkelse 
såsom vi tänker oss den idag har en 
skålad massiv träsits, schablonsätet 
kallat, med solfjäderformat ryggstöd 
bestående av sju svarvade pinnar, som 
sluter sig i ett svängt toppstycke. 
Ryggstödet är svagt vinklat mot sitsen. 
Stolen ter sig robust men har ändå en 

Pinnstolen

Fortsättning nästa uppslag >>>

Vem har inte suttit på en pinnstol? Kanske förs tanken till 
mormors eller farmors kök?  Pinnstolen har värderats olika 
från tid till annan. Från att ha varit just en köksmöbel har 
den gjort en resa till finrummen. 

 Kanske är den åter på ingående till köket nu, men då mer 
som en exklusivare möbel jämfört med sin tidigare visit.

En stol för både vanligt folk och presidenter

 Thomas Jefferson satt i en windsorstol då han 1776 
undertecknade USA:s självständighetsförklaring



hantverksmässig elegans. 
I mitten av 1700-talet var den 

engelske kungen Georg III ute och red 
i trakterna kring slottet Windsor. Han 
lär ha sett en stoltyp i en stuga och 
blivit så förtjust i denna att han 
beställde en hel uppsättning av en 
snickare. I och med detta var Wind-
sorstolen som begrepp född.  

 
Succé i Amerika 
Windsorstolen följde med till de 
engelska besittningarna. Framför allt i 
Amerika blev den populär. Thomas 
Jeffersson sitter i en Windsorstol när 
han skriver under Förenta Staternas 
självständighetsförklaring 1776. 

I Amerika kom en enklare modell 
att utvecklas och denna stol är i stort 
identisk med den småländska pinnsto-
len. Utveckling av den traditionella 
pinnstolen sker alltså i Amerika!  

Ryggstödet får bland annat en 
enklare utformning med solfjäderfor-
mad utstrålning av pinnar från sits till 
överstycke. Intressant är att i Linnés 
Uppsalahem, som är tidstroget rekon-
struerat med 1700-talsmöbler, hittar 
man två pinnstolar som mycket väl 

kan härstamma från Amerika. 
Henriette Killander, född Gyllen-

haal var född 1816 och gifte sig 1838 
med hovintendenten Fredrik Killan-
der. Man bosatte sig på Hooks 
herrgård några mil utanför Jönköping 
i Svenarums socken. Fru Killander 
kallades ”Hennes nåd” av ortsbefolk-
ningen. I hennes dödsruna står att 
läsa: ”Henriette Killander gifvet 
upphovet till den för hela länet 
numera så betydelsefulla pinnstolsin-
dustrin, ty ritningen till den första 
pinnstolen är nämligen gjord af 
hennes hand”. 

 
De första pinnstolarna 
I Svenarums socken tillverkades den 
första svenska pinnstolen av ameri-
kansk modell i några få exemplar. 
Detta skedde någon gång på 1850-
talet. Snickaren Daniel Ljungquist från 
gården Lunden utförde hantverket. 
Antagligen utförde han detta efter 
”hennes nåds” ritning eller möjligen 
efter någon förlaga som en hemvän-
dande svensk-amerikan haft med sig. 
Hur som helst tycks Henriette Killan-
der helt klart varit pådrivande och 

initierat   tillverkningen.  
De första uppsättningarna stolar 

var i det närmaste identiska med de 
amerikanska pinn stolarna. 

Daniel Ljungquist insåg att han 
kunde tjäna pengar på tillverkningen. 
Efter att köpt en trampsvarv för att få 
fason på pinnarna började han under 
primitiva förhållanden en seriemässig 
framställning.  

 
Sådde fröet till den 
småländska möbelindustrin 
Fröet till den moderna pinnstols- och 
sedermera framgångsrika småländska 
möbelindustrin var sått. I grannskapet 
öppnade flera tillverkare. Någon 
större konkurrens tycks dock ej varit 
fallet till att börja med. I stället hjälpte 
man varandra på ett sätt som seder-
mera blev utmärkande för Gnosjö -
andan.  

Redan 1863 hade man förstått att 
man måste utnyttja vattenkraften för 
att driva svarven. Detta år grundades 
även Hagafors Stolfabrik i Svenarums 
socken som med tiden kom att bli en 
av Sveriges äldsta stolfabriker.  

Den ena efter den andra fabriken 

möbelhistoria
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Sveriges äldsta pinnstol som finns i Husaby 
kyrka i Västergötland.

Hagafors stolfabrik med en del av arbetarstaben 
1906. Direktör Thunander längst fram i hatt.

Henrietta Kilander.
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växer upp i rask takt. I flera små-
ländska tätorter blir tillverkningen av 
stolar den huvudsakliga sysselsätt-
ningen. Man stoltserar på flera orter 
inte bara med en utan med två, 
kanske tre tillverkningsställen. Till-
verkningen blir så pass stor att export 
till Tyskland, Holland och England 
kommer att ske. Stolar utgör en inte 
oväsentlig del av Sveriges export i 
slutet av 1800-talet och bidrar till 
positiv handelsbalans. 

Hur kunde denna explosionsartade 
utveckling ske? Jag tror förklaringen 
är flera. Som alltid när man har god 
efterfrågan, måste man se till att ha 
en bra produkt att erbjuda och det 
hade man. Fram till svenska pinn -
stolens födelse var gemene man inte 
van vid att ha ett ryggstöd på sin stol 
eller pall.   

Visst fanns det stolar med ryggstöd 
redan före pinnstolen men den typen 
av stol hörde vanligtvis hemma i de 
finare salongerna. Ofta gav det deko-
rativa ryggstödet på dessa ”finare” 
stolar föga avlastning åt ryggen då 
det var fel- eller rätvinklat mot sitsen. 
Här erbjöd pinnstolen med sitt nästan 

omfamnande ryggstöd och den rätta 
vinkeln på bästa möjliga sätt vila åt en 
trött rygg. Ville man avlasta rygg-
musklerna än mer valde man en stol 
med armstöd. Just för att vila ryggen 
fanns det tidigare ofta vid sidan om 
köksspisen en kortare dyschatell. Här 
kunde i alla fall husfadern halv -
sittande ta sig en ”tupplur” dagtid. 
Pinnstolen kunde nu delvis ersätta 
denna. I en pinnstol sammanfaller 
nästan den sittandes tyngdpunkt med 
stolens tyngdpunkt vilket innebär att 
stolen upplevs bekväm och stadig. 

 
Fotogenlampan bidrog 
till pinnstolens succé 
 Den främsta anledningen till den 
stora efterfrågan tror jag dock är att 
ungefär samtidigt som pinnstolens 
födelse kom fotogenlampan i allmänt 
bruk i Sverige. Dessförinnan var den 
öppna spisen den väsentliga ljuskällan 
för hushållet.  

Fotogenen var ekonomiskt över-
komlig. Man kunde till och med kosta 
på sig några stycken lampor. Talg -
ljusens och osande oljelampors tid var 
förbi. De mer lätthanterliga stearin -

ljusen hade redan Karl XIV Johan 
bittert konstaterat blev för dyra för 
vardagsbruk.  

Med fotogenlampans introduktion 
hade man råd att ha flera rum 
upplysta samtidigt och därmed ökades 
efterfrågan på fler sittplatser. Pinn -
stolen var lätt att flytta. Den var billig 
att tillverka i sin enkelhet. Björkråvara 
hade man rikligt av just utanför 
knuten.  

Stoltillverkningen klarade hyggligt 
av att möta svängningarna i efterfrå-
gan ute i Europa. Största konkurren-
ten till pinnstolen sågs i slutet av 1800-
talet när österrikiska stolen Thonet 
lanserades i Sverige av Nordiska Kom-
paniet. Den blev dock aldrig riktigt 
populär i vårt land. 

För några år sedan blev en pinn -
stolsliknande soffa årets möbel i 
Tyskland. Hennes nåds, Henriette 
Killander  s, ande och idé svävar 
tydligen inte bara över Småland utan 
även över stora delar av Europa.  

Sven Lindholm                      
Referenser:” Mellan Härån och Rasjön, 
Årskrift  2017”, Sven Lindholm;  
”Träsmak” 2018, Mats Palmquist.  

Pinnstolar i Linnés rekonstruerade 1700-talshem i 
Uppsala. Sannolikt stolar av amerikanskt ursprung.

George den tredje såg en stol i området Windsor. 
Han beställde en hel uppsättning....

...Windsorstolen med sin elegans och skönhet var 
född. 



 
 
 
Äntligen kunde vi ses igen. 
Karlstadmötet 20-22 maj 
lockade hela 220 seniora 
läkare, säkert var det många 
som nu längtade efter att få 
träffas. 

t Sola i Karlstad lät vänta på sig – 
först på söndagen gav hon staden och 
landskapet ett gyllene sken. Arrangö-
rerna, en åtta man och kvinna stark 
grupp med paret Wadsten i spetsen 
hade lyckats boka det stora stads -
hotellet där vi både kunde bo och 
konferera. En och annan regnskur 
spelade då ingen roll. Vi bjöds på ett 
förnämligt program.  
 
70 är det nya 50 
Efter invigningen på fredags -

 eftermiddagen berättade professor 
Ingmar Skoog om vad ”70 är det nya 
50” egentligen innebär.  

Ingmar Skoog är professor i 
psykiatri   och chef för Age Cap, 
Centrum för åldrande och hälsa vid 
Göteborgs universitet med inriktning 
på multi  disciplinär forskning för ett 
gott och värdefullt åldrande.  

Människans överlevnad ökar i hela 
världen. 1950 fanns det cirka två mil-
jarder människor på jorden, idag cirka 
åtta miljarder. Vi blir också allt äldre. 

I Sverige är 25 procent av befolk-
ningen över 65 år, varav cirka 200 000 
har hemtjänst. Här inflikade Ingmar 
att bara fyra procent av våra riksdags-
ledamöter är äldre än 65! 

Det finns flera stora longitudinella 
studier av befolkningen i Sverige och 
Ingmar har varit delaktig i flera.  

Konklusionen utifrån dessa 
studier är att vanliga folksjukdo-
mar i regel har flera orsaker. 

Ingmar vill slå hål på myten om 
lineära associationer.  
Däremot kan man tala om riskfak-

torer och skyddsfaktorer och vad man 
kan göra för att förebygga olika sjuk-
domar och på så sätt öka chansen att 
dra en vinstlott beträffande hälsan. 

Frågan om vi blir friskade eller 
sjukare besvarade Ingmar med ett JA. 
Totalt sett har vi äldre blivit friskare 
och har en större reservkapacitet att 
klara sjukdomar. Samtidigt har 
behandlingsmöjligheterna vid många 
tillstånd blivit bättre. Exempelvis är 
förekomsten av stroke högre idag 
medan dödligheten minskat.  

En betydligt större andel av dagens 
70-åringar, både män och kvinnor, 
uppger att de känner sig friska 
jämfört med hur många det var i 
början på 1970-talet. Dagens 70-
åringar är också bättre fysiskt och kan 
t.ex. gå snabbare än vad 70-åringarna 
kunde för 15 år sedan.  

föreningsnytt | Vårmötet i Karlstad
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Text: Marianne Ors och Torsten Mossberg

70 DET  
NYA 20!

   FREDAGEN

Ingmar Skoog, professor i psykiatri   och chef  
för Age Cap Centrum om våra nya levnadsmönster:



11Seniora Läkare | 2 2022

På tester av intellektuella funktio-
ner som logiskt tänkande och rumslig 
förmåga presterar dagens 70-åringar 
bättre. Andelen kvinnor som själva kör 
bil vid 70 års ålder är idag 63 procent 
jämfört med 3 procent för 50 år sedan. 
Effekten av olika socioekonomiska 
förhållanden blir mer uttalade ju äldre 
vi blir och tyvärr är det så att äldre 
kvinnor med lägre utbildning fått det 
sämre.  

 
70 det nya 20! 
Man brukar ju säga att 70 är det nya 
50. Enligt Ingmar är 70 det nya 20.  

Dagens 70-åringar vill hinna 
med allting och ägnar sig mera 
åt risk drickande och sex, men är 
mindre deprimerade.  
I själva verket ägnar sig dagens 
20-åringar mindre åt alkohol och 
sex men är mera deprimerade, 
vilket fick Ingmar att dra slutsat-
sen att 20 är det nya 70! 
Ingmar Skoog avslutade med att ge 

auditoriet några nycklar till ett gott 
åldrande.  

Träna musklerna, träna hjärnan. Ät 
rätt. Behandla kärlsjukdomar. Sköt 
dina sociala kontakter och sov bra. 

Kort och gott, Håll igång knopp och 
kropp.  

Ingemar Skoogs föreläsning följdes 
upp av en diskussion mellan professor 
Bengt Starrin och biskop Sören Dalevi 
om ensamhet, med rubriken: 
Ensamhet – en hälsorisk. De betonade 
vikten av sociala sammanhang för att 
vi ska kunna upprätthålla hälsan. 
Seniora läkares möte är ett bra 
exempel på hälsosam samvaro.

Iklädd ungdomliga jeans, på en scenuppsättning på bilden liknande en rockkonsert, berättade  
Ingmar Skoog om våra levnadsmönster och att 70 nu har blivit det nya 20 och tvärtom, på gott 
och ont.

Fortsättning nästa uppslag >>>

t På fredagskvällen fick vi en 
fantastisk konstupplevelse på 
Lars Lerins konsthall Sand-
grund, det gamla danspalat-
set. Dels beundrade vi de stora 
akvarellerna av Lars men också 
Lars stora samling av Inge 
Schiölers verk.  

Här fanns otroligt fina färg-
sprakande oljor. Man förstod 
verkligen varför han kallas 
Göteborgskolorist. Många 
tavlor var målade under de 27 
år Inge vistades på mentalsjuk-
hus. 

Fantastisk 
konstupplevelse
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Överläkare Karl-Johan 
Hellgren (bilden) redo-
gjorde för dagens kun-
skapsläge beträffande 
åldersbetingade föränd-
ringar i gula fläcken, den 
mest energi- och syrekrä-
vande delen i hela vår 
kropp.  

t AMD, age-related macular 
degeneration, föreligger i någon 
form hos 25 procent av alla över 
80 år. Två former förekommer. 
Den torra formen är vanligast 
med en långsam synförsämring 
av det centrala seendet när syn-
cellerna atrofierar. Du får allt 
svårare att läsa, raderna ser 
krokiga ut och du börjar få svårt 
att känna igen folk du möter. 

Den andra formen är våt AMD 
som ofta har ett snabbt förlopp. 
Näthinnan är irriterad och när 
nya tunna blodkärl bildas som 
läcker vätska eller blod svullnar 
epitelet. Med hjälp av OCT, 
optisk coherence tomografi, kan 
man kartlägga exakt var i 
näthinnan   de sjukliga föränd-
ringarna sitter.  

Det finns ingen etablerad 
behandling mot torr AMD. 
Behandlingen av våt AMD syftar 
till att bromsa förloppet men 
sjukdomen kan inte botas. Vid 
fokal laserbehandling destrueras 
blodkärlen. En nyare metod är 
att spruta in antikroppar mot 
VEGF, Vascular Endothelial 
Growth Factor, i glaskroppen. 

Behandlingen måste upprepas 
flera gånger om året och i 
Sverige utförs 84 000 sådana 
injektioner årligen.  

Karl-Johan Hellgren berättade 
om framtida behandlingsmöjlig-
heter, exempelvis implantat i 
ögat med påfyllning av anti-
VEGF var sjätte månad. Gente-
rapi med adenovirusvektorer är 
en annan framtida behandlings-
möjlighet. 

Vi fick också höra om olika 
riskfaktorer för AMD. Att röka 
medför en 2-5 gånger ökad risk, 
liksom hereditet för sjukdomen. 
Många av oss hajade nog till över 
att tidigare kataraktoperation 
faktiskt medför en ökad risk, om 
än marginell.  

Tyvärr har effekten av olika 
förebyggande medel med exem-
pelvis vitaminer visat sig vara 
extremt svag. 

Vad är möjligt att göra nu  
och i framtiden mot AMD? 

Överläkare Karin Hallén (bilden) 
berättade på ett fängslande och 
begripligt sätt om nya möjlighe-
ter vid behandling av cancer.  

Karin har lovat skriva en 
sammanfattande   artikel till nästa 
nummer av Seniora Läkare så vi  
inskränker oss här till att säga att 
den största och mest intressanta 
framgången har nåtts med 
monoklonala antikroppar och 
immunterapi. Förlängd överlev-
nad, ibland bot, kan uppnås.  

Det aktiva immunsvar man vill 
uppnå och som kan bekämpa 
cancercellerna kan ibland ge 
svåra inflammatoriska biverk-
ningar, inte alltid lätta att 
förutse.

   LÖRDAGEN

t Lördagen inleddes av ordförande 
med några välkomnande ord. 
Därefter följde många intressanta 
föredrag.

Många nya  
möjligheter  
till framgångsrik  
cancerbehandling
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 I år är det 100 år sedan 
insulin kunde fram -
ställas och användas 
till patienter. 

 
t  Professor Peter 
Nilsson (bilden)  bjöd 
på en rikt illustrerad 
exposé över diabetes-
sjukdomens historia, 
allt ifrån tidiga beskriv-
ningar i papyrusrullar 
från omkring år 1500 
före Kr. till beskriv-
ningar av mer eller 
mindre märkliga dieter 
som ”icke-irriterande 
mjölk- och kolhydrats-
diet”, Bockhornsklöver 
eller Härsket djurfoder.  
Det fanns även olika 

kurer. Vid Rockefeller-
institutet i New York 
rekommenderades 
svältkurer vid svår 
diabetes och sir 
William Osler rekom-
menderade opium, 3 
droppar dagligen.  

Studier i länder runt 
Persiska viken, i Söder-
havet och i indianreser-

vat där befolkningen 
tidigare varit mycket 
fattig och utsatt för 
svält visar att ändrade 
levnads- och kostvanor 
i samband med för-
bättrad ekonomi 
påverkar förekomsten 
av diabetes.  

Vad ska man då äta 
för att undvika 
diabetes?  

Den s.k. medelhavs-
kosten anses vara 
gynnsam men är dyr. 
Peter Nilsson, som ofta 
får frågan om vad som 
är rätt mat, brukar 
svara ”Ät mycket av 
det som är nyttigt så 
tål du resten”.

t Seniora Läkares 
årsmöte gick lugnt av 
stapeln. Nuvarande 
styrelse fick fortsatt 
mandat. Nästa 
årsmöte, våren 2023 
kommer att äga rum i 
Lund.

t Kvällens bankett i hotellets 
ståtliga festsal förgylldes av ett 
uppträdande av Västanå teater 
på Fryksdalsmål. 
Hela mötet var fantastiskt fint 
och välorganiserat, en fin 
balans mellan kultur och veten-
skap. Glädjande nog hade det 
attraherat många medlemmar 
som inte hade varit med på 
våra möten eller resor tidigare. 
Hoppas vi ses igen i Oslo och 
Lund.   
/Torsten och Marianne.  
 
 

Efter lunch vidtog en 
diskussion    om erfaren heterna 
av Covid-19-pandemin med 
två infektionskollegor från 
Karlstad och en representant 
från Coronakommissionen, 
professor Ann Enander. 
 
t Det framgick klart att man 
varit förutseende i Värmland 
när det gäller smittspårning 
och effektiva åtgärder och på 
det sättet fått kurvan av 
insjuknade att plana ut när 
andra län i landet hade en 
accelererande dödlighet.  

Coronakommissionen leve-
rerade ju ganska stark kritik 
när det gäller landets krisbe-
redskap, styrning av åtgärder 
och brist på dokumentation i 
regeringskansliet. 

 En trevlig diskussion följde 
på inslagen där auditoriet 
bland annat ifrågasatte statis-
tiken från Sverige; den var mer 
noggrann än andra länders 
och inkluderade dödsfall där 
den primära dödsorsaken var 
en helt annan än Covid.  

De stora skillnaderna i 
landet beträffande dödlighet 
diskuterades också – den 
initiala smittspridningens 
olikhet var sannolikt den 
väsentliga förklaringen. 

Trubaduren Björn  
Sandborgh (bilden) 
bjöd på sång och en 
initierad   och balanse-
rad bild av poeten 
Gustaf Fröding. 
 
t Fröding var en bildad 
karl, dock utan examina 
från studietiden i 
Uppsala.  

Han hade otur med 
flickor mest för att han 
var lite ”särskild” och 
drog sig undan. 

 Fröding står för 
bland de vackraste 
kärleksdikter   vi har på 
det svenska språket.  

Tråkigt nog utlöste 
dikten En morgondröm 
en starkt polariserad 
debatt som sårade 
Fröding djupt. Han 
avled bara 51 år 
gammal på Djurgården 
i Stockholm, väl vårdad 
av syster Signe Trotzig. 

Erfarenheter av  
covid-19-pandemin

Ann Enander.

Exposé över diabetessjukdomens historia

Vem var Gustaf Fröding? Styrelsen fick 
fortsatt mandat

Slutet gott,  
allting gott!
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Operio är ett effektivt hjälpmedel att skydda mot postoperativa infektioner 
- skapar en steril zon kring sårområde och instrument oberoende ventilationssystem

Operio är ett mobilt sterilzons 

aggregat med integrerat eller 
avtagbart assistansbord, avsett för 
användning i den sterila 
operationszonen. 
Med ett riktat ultrarent* luftflöde 
skyddar Operio både sårområde 
och sårnära sterila instrument 
mot bakteriebärande partiklar. 
Den renar även den omgivande 
luften effektivt. 
Det finns idag över 800 
installationer i EU inom alla typer 
av kirurgi, som också har 
resulterat i en mängd kliniska 
studier med fantastiska resultat. 

Toul Meditech AB . Tunbytorpsgatan 31 . 721 37 Västerås

Tel: 021-13 50 00 . info@toulmeditech.com .

www.toulmeditech.com 

t Fredagens program öppnas av 
ordförande  n i Eldre Legers Forening, 
Rolf Kirschner.  

Föreläsningarna vill förmedla en 
ökad insikt i vårt grannlands hälso- 
och sjukvårdssystem som skiljer sig 
betydligt från den svenska modellen.  

Missa inte att anmäla dig till höstmötet i nya Olso den  
8-11 september där du får vara med  om intressanta 
föreläsningar  , möjlighet att njuta av spännande arkitektur 
och ett inspirerande utflyktsprogram.
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Presidenten i Norsk Legeforening, 
Anna Karin Rime presenterar tillsam-
mans med kollegorna Axel Rød och 
Petter Brelin det norska systemet, spe-
ciellt Fastlegeordningen som infördes 
juni 2001 med syftet att minska läkar-
bristen i primärvården. 

 
Stod i frontlinjen efter 
terrordådet på Utöya 
t Vi blev alla djupt berörda av de för-
färliga händelserna den 22 juli 2011 
med bombexplosionen i regerings-
kvarteren i Oslos centrum följt av mas-
sakern på Utöya.  

Hur klarade vården den urakuta 
situationen och hur tog man hand om 
överlevande och anhöriga? Möt 
Stephen Solling samt Barbro Lindhe 
som var med i frontlinjerna och 
berättar om sina upplevelser men 
också om behovet av efterföljande 
traumabehandling. 
 
Norska polarexpeditioner 
tEn väsentlig del av den norska iden-
titeten är traditionen som sjöfarare 
och utforskare av Nord- och Sydpo-
lerna. Joar Svanvik, prof. em. i kirurgi, 
har som skeppsläkare erfarenheter av 
Antarktis och Norra ishavet och 
kommer också att berätta om de 
legendariska norska polarexpeditio-
nerna. 
 
Norge och oljan 
t Helge Ryggvik ger ett brett per-
spektiv på de norska oljefyndigheter-
nas betydelse för det norska samhäl-
let.  Hösten 2009 väckte hans bok ”Til 
siste dråpe” uppståndelse i medierna 
och 2021 kom ”På kanten”, striden om 
den norska oljeverksamheten i Barents 
hav.  

Oslos  spännande arkitketur 
t Den som besöker Oslo idag slås av 
den enastående förvandling som den 
norska huvudstaden genomgått, från 
en lite tillbakadragen stad med 
vackert läge i Oslofjorden till en själv-
säker stad med en hisnande vacker 
och spännande arkitektur med kaxiga 
museer och trestjärniga restauranger.  

Det nya Munchmuseet lämnar 
ingen oberörd; är det vackert, spän-
nande eller fult? Richard Klingspor 
berättar om museet och framför allt 
om Munchs konst. Konstnärens hälsa 
och ohälsa belyses av Erlend Hem. 
Bakom museet ligger det supermo-
derna Barcode-området som vi 
vandrar igenom under en kvällspro-
menad på ankomstkvällen.  

 
Se baletten Giselle 
t Alldeles intill vårt hotell ligger det 
nya operahuset som invigdes 2008. På 
lördagskvällen den 10 september ges 
tillfälle att avnjuta den klassiska 
baletten Giselle och samtidigt se det 
arkitektoniskt eleganta operahuset 
från insidan.  På vägen till operan kan 
man gärna titta in i det stora 
nybyggda folkbiblioteket Deichman 
som öppnade våren 2020, även det en 
arkitektonisk upplevelse.  

 
Sy ihop dina egna utflykter  
t På lördagen och söndagen finns 

flera utflyktsalternativ att välja 
mellan, både hel- och halvdagsturer. 
Du kan sy ihop ett program efter egen 
smak. Kanske vill du även vandra runt 
ett tag på egen hand.  Läs mer om 
utflykterna i Seniora Läkare 2022 Nr 1 
på sidorna 10-17.  
 
Så bor du 
t Mötet är förlagt till ett modernt 
och bekvämt hotell, Hotel Thon 
Opera, vägg i vägg med Centralstasjo-
nen i Oslo och ett trafikljus från den 
nya Operan. Vi bor och äter tillsam-
mans på hotellet och det finns en 
trevlig bar för en öl framåt kvällskvis-
ten. 
 
Resan till Oslo 
t Avresedag är torsdagen den 8 sep-
tember. Vi har valt att åka miljövänligt 
med bekväma långfärdsbussar till Oslo 
som utgår från Stockholm respektive 
Malmö med möjlighet att gå på längs 
vägen. Vi pausar för en god lunch på 
ditvägen och middag på hemvägen. 
Bussresorna med måltider ingår i 
totalpriset för mötet på 9 980 kr. 

 
Så anmäler du dig 
t Anmälan snarast via e-post till Norr-
telje resebyrå:  info@nrbs.se eller per 
telefon 0176-125 00, referens Lars-Åke 
Radojewski. Ange namn, födelseda-
tum (inte person-nr!), adress, mobilte-
lefon samt var du vill stiga på bussen. 
Ange önskemål om enkel- eller dub-
belrum, vilka utflykter du vill delta i 
och om du vill stå som intresseanmäld 
till balettföreställningen på Operan. 
 
Välkomna till Oslo! 
Christina Berntsson, Margareta Linder 
och Marianne Ors. 



Text: Torsten Mossberg 

E
n dag i november ringde en 
god vän och kollega, Hans 
Rutberg, och frågade om jag 
ville sjunga några sånger av 

Ferlin i samband med ett evenemang 
då han skulle presentera en ny bok om 
poeten Nils Ferlin.  

Det visade sig att Hans är dotter-
dotterson till Ferlin och har skrivit en 
ny bok tillsammans med Jenny Wester-

ström som tidigare skrivit en doktors-
avhandling om poeten. Boken heter 
”Efterskörd, Ferlinfynd från en spån-
koffert”. 

 I boken lyfter de fram mindre 
kända delar av Ferlins skapande, åter-
funna i spånkoffertar, resväskor och 
kartonger på släktingars vindar och 
källarförråd. Ett omfattande material 
som inte kom med i hans dikt- och vis-
samlingar presenteras. Boken är 

mycket vackert formgiven och 
omfattar nära 400 sidor med hittills 
okänt material.  

För att förbereda evenemanget då 
jag lovat sjunga besökte Hans och han 
fru Kristina mig. Med sig hade de en 
bunt med noter och förslag till vilka 
sånger som skulle passa.  

Jag hade förstås en hel del Ferlin-
noter men några speciella nothäften 

kultur
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Nils Ferlin och 
”skandalartisten” 
Johnny Bode 
Fynd från en spånkoffert avslöjade ett okänt samarbete

Fortsättning nästa uppslag >>>
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väckte mitt särskilda intresse.  
Tonsättaren kallar sig Rickard Ritzi, 

en pseudonym för Johnny Bode. Det 
visade sig att Johnny Bode hade 
tonsatt över trettio dikter av Ferlin, 
publicerade i tre häften; dikter ur sam-
lingarna En döddansares visor, Barfo-
tabarn och Med många kulörta lyktor. 

För de seniora är Johnny Bode ett 
känt namn med ganska tvivelaktig 

klang. Bode var en begåvad ton -
sättare född 1912. Han skrev en 
mängd schlagers och gjorde över 400 
grammofoninspelningar. Den första 
succén var Den gamla spinnrocken, 
1934, den mest kända En herre i frack 
som sjöngs in av Gösta Ekman d.ä.  

Hans son Hasse Ekman och Johnny 
var skolkamrater och blev vänner. När 
det visade sig att Bode hade stulit 
silver i det Ekmanska hemmet 
upphörde vänskapen. Senare greps 
han av polis på grund av omfattande 
checkbedrägerier och stölder. Han 
dömdes till psykiatrisk vård på Ryhovs 
sjukhus utanför Jönköping.  

Efter den psykiatriska vården åkte 
han på en väldigt populär turné i folk-
parkerna 1939.  

När han förklarade sig vara nazist 
och vid Karl Gerhards antinazistiska 
revy Tingel Tangel visade sig i publiken 
prydd med ett hakkors greps han av 
polis igen. 

 Sen sökte han sig till Norge och 
nazisternas propagandaverksamhet 
där, men det gick inte heller så bra. 
Gestapo grep honom 1942 och satte 
honom i Grinifängelset i fem veckor.  

Efter Norgevistelsen vårdades han 
åter på psykiatriskt sjukhus, nu S:t 
Sigfrid i Växjö och blev dessutom 
tvångssteriliserad. Under vårdtiden 
tonsatte han Ferlindikterna. 

1946 gifte sig Bode med Kerstin 
Hansson och bosatte sig i Solna. Nu 
bojkottades hans musik i Sverige. 
Ferlin tonsättningarna blev aldrig 
framförda.  

När bland andra Sigge Fürst och 
Sigurd Ågren fick reda på att det var 
Bode som låg bakom tonsättningarna 
ville de inte medverka. Det blev inte 
heller några grammofoninspelningar.  

Johnny och Kerstin blev så små-
ningom mycket goda vänner med Nils 
Ferlin och hans fru Henny. Nils Ferlin 
var, enligt henne, mycket förtjust i 

Bodes tonsättningar. 
1951 tog sig Bode till Österrike och 

skrev flera operetter under namnet 
Juan Delgada. Operetterna sattes upp 
i Wien och blev mycket omtyckta.  

1955 var det åter dags för en 
fängelse vistelse i Sverige på grund av 
handel med stulna obligationer. När 
han återvände till Wien skrev han i 
samarbete med Jules Sylvain 
operetten   Keine Zeit für die Liebe, en 
stor succé. 1961 greps Bode igen för 
checkbedrägeri och återvände till 
Sverige.  

Nu upphörde framgångarna och 
Bode gick ner sig men 1968 efter utgiv-
ningen av Bordellmammans visor med 
mycket ekivoka texter följd av Styrman 
Janssons frestelser och Bordell -
mammans dotter blev han populär 
igen och fick råd att åter leva det goda 
livet några år. Han avled 1983. 

Bode var osannolikt produktiv, 
gränslös och med tidvis stora psykiska 
besvär. Idag skulle han säkert fått flera 
diagnoser, åtminstone bipolär 
sjukdom (manodepressivitet). Man 
måste komma ihåg att den psykia-
triska vården på Bodes tid hade få 
verktyg. Oftast handlade det om 
avgiftning om man blivit alkoholbero-
ende, behandlingar med vitaminer 
och bra mat, insulinchocker och ECT 
(elbehandlingar). Det fanns få läkeme-
del som minskade svängningarna 
mellan mani och depression.  

Men utan Bodes maniska perioder 
hade det nog inte blivit denna stora 
mängd sånger. Många melodier är 
intressant hopkomna, andra mer för-
utsägbara, som standardschlagers från 
1930-talet.  

Jag har nu valt ut sju av de bästa 
Ferlintonsättningarna och hoppas på 
en inspelning, för flera av sångerna 
för första gången. 
Källor: • Hans Rutberg, Jenny Westerström: 
Efterskörd. Carlssons. • Wikipedia. 
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kultur

Johnny Bode uppskattade att synas ordentligt. 
Här på en affisch uppslagen på en hel husvägg  
i Oslo 1942.

Gränslösheten har uppskattats långt in i vår 
samtid. I den här graffitin hyllas han som 
kungen av punk. 

Bode en gränslös svindlare med tidvis stora psykiska problem



lästips

M
ot slutet av första världs-
kriget hade Albert 
Einstein kommit att bli 
världsledande inom den 

nya vetenskapen teoretisk fysik, samti-
digt som han hade fått en del kraft-
fulla fiender.  

En av dessa fiender, Nobelpristaga-
ren i fysik Philipp Lenard, ägnade sin 
senare karriär åt att misskreditera 
honom. Historien om deras konflikt, 
som ställde Tysklands mest berömda 
jude mot den nazistiske vetenskaps-
man som skulle komma att bli Hitlers 
huvudrådgivare i fysik, kom via atom-
bombsutvecklingen att ha ett infly-
tande som kraftigt överskred vad 
vetenskapsvärlden då trodde. 

Sålunda påverkade deras ömsesi-
diga antagonism den vetenskapliga 
utvecklingen långt efter 1933, då 
Einstein flydde till Amerika och för-
ändrade både USA:s och Tysklands 
historia. 

Lenard var mycket negativ till det 
populära erkännande som tillerkänts 
den 17 år yngre Einstein, vars teorier 
utbasunerades som om de rubbade 
status quo, ett status quo som tidigare 
passat Lenard mycket väl. Lenard kom 

att betrakta Einstein som en charlatan 
vars självglorifierande teorier saknade 
grund. För att bevisa ”fusket” och 
attackera Einsteins popularitet, 
startade Lenard en serie aktiviteter 
som var utformade för att förnedra 
och förneka Einstein och hans teorier. 

Den kvicke, engagerade Einstein 
och den ofta arge, girige Lenard var 
vetenskapliga giganter vars konflikt i 
stort sett förbigåtts utan kommentar 
av författare i populärhistoria. Mot 
bakgrund av den dramatiska utveck-
lingen i Tyskland mellan världskrigen 
och ofta med de inblandade veten-
skapsmännens egna ord belyser ”The 
Man Who Stalked Einstein; How Nazi 
Scientist Philipp Lenard Changed the 
Course of History” av Hillman, Wagner 
och Wagner 2015 (ISBN 978-1-4930-
1001-1) relationen mellan en man som 
använde vetenskapen för att främja 
nazismens ideologi och den man som 
kom att bli Times ”Person of the 20th 
Century”. 

 

Fortsättning nästa uppslag >>>

Fysikern  
som förföljde 
Einstein

Historien om hur den  
nazistiske Nobelpristagaren  
Philipp Lenards hat  
mot Einstein ändrade  
historiens gång
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t Philipp Lenard (1862-1947) var en 
ungersk-tysk fysiker. Han blev 1896 
ordinarie professor i teoretisk fysik vid 
Universitetet i Heidelberg  , 1898 i 
experimentalfysik i Kiel och 1905 i Hei-
delberg.  

När Conrad Wilhelm Röntgen fick 
det första Nobelpriset i fysik 1901 
inkluderade nomineringslistan för 
Nobelkommitténs fysikpris Lenard 
ensam och tillsammans med Wilhelm 
Conrad Röntgen för upptäckten av 
röntgenstrålning och Philipp Lenards 
arbete med katodstrålerör.  

Lenard som sannolikt inte kände till 
nomineringarna var mycket negativ 
till Röntgens Nobelpris. Han betrak-
tade upptäckten av X-strålarna som 
sekundära till hans utveckling av 
katodstråleröret.  

Detta framgick klart när han fick 
Nobelpriset i fysik 1905 och inledde 
sin Nobelföreläsning (året därpå) med 
”jag skall nu tala inte bara om fruk-
terna, utan även om de träd som burit 
frukterna, och de som planterat 
träden”. Han fortsatte ”den angrepps-
vinkeln är mer passande i mitt fall, 
eftersom jag absolut inte räknats 
bland de som plockat frukten; jag har 
flera gånger varit den som planterat 
eller skött om fruktträden, eller hjälpt 
till att göra detta”. 

 
Avfärdade teoretisk fysik 
som ”judisk fysik” 
Efter första världskriget var Lenard 
1922 den förste erkände fysiker som 
solidariserade sig med Nationalsocia-
listerna. Han ansåg att den moderna 
teoretiska fysiken var felaktig och 

stred mot förnuftet. Hans åsikter fick 
dock allt färre anhängare med åren, 
men kom åter att uppskattas efter 
nazisternas maktövertagande 1933. 

 Hans institution i Heidelberg 
döptes 1935 om till Philipp-Lenard-
Institut. 1936 gav han ut en lärobok 
kallad Deutsche Physik där han 
framhöll att anlag för vetenskap 
följde med rasen och att arier var bäst 
lämpade, samtidigt som bland annat 
teoretisk fysik avfärdades som "judisk 
fysik". 

Efter 1922 hade Lenard börjat 
upprätta vänliga personliga relationer 
med ett antal naziledare inklusive 
Hitler själv. Under de följande åren 
blev han bekant med bland annat 
Goebbels och Hess.  

Som Nobelpristagare hade Lenard 
egenskaper som Hitler eftertraktade 
och hatet mot Einstein bevisade att 

han var en sann nazist. De hade båda 
sett farorna med det judiska intrånget 
i den tyska kulturen. 

 
Drog igång  
hatkampanj mot Einstein 
Lenards hätska skrivelse, ” Hundert 
Autoren gegen Einstein” (Hundra för-
fattare mot Einstein, 1931), en 
samling av de hätska motståndarnas 
syn på Einsteins teorier följdes upp av 
fler och fler angrepp fram till Hitlers 
maktövertagande 1933. Denna och 
andra åtgärder gjorde att Hitler 
betraktade Lenard som dels en sann 
nazist, dels som användbar för att få 
en ökad intellektuell acceptans för det 
Nationalsocialistiska partiet.  
 
Förföljelsen drabbade  
även icke judiska fysiker 
Förföljelsen av Einstein och ett stort 

lästips
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Philipp Lenard
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antal judiska tyska fysiker gjorde att 
ett flertal höga universitetstjänster 
blev lediga. Lenard själv var som 71-
åring inte intresserad av dessa tjänster 
men hans vän och yngre kollega 
Johannes Stark utnämndes i maj 1933 
till chef för Tyska Rikets Fysikaliska och 
Tekniska Institut. En tjänst som gav 
honom och Lenard möjligheten att 
avsätta och besätta de flesta högre 
akademiska tjänster i fysik. 

Lenard och Stark förföljde även 
icke judiska fysiker som försvarade 
Einstein genom att beteckna dem som 
”vita judar”. Han namngav exempelvis 
Nobelpristagarna Werner Heisenberg, 
Max Planck, Max von Laue och fysik-
professorn Arnold Sommerfeld i detta 
sammanhang. Hans angrepp på Hei-
senberg gjorde att Heinrich Himmler 
ansåg sig vara tvungen att ingripa för 
att inte riskera att även Heisenberg 
skulle lämna Tyskland. 
 
 
 
 
t Albert Einstein 
publicerade 1905 
bland annat sin 
artikel om den 
fotoelektriska effekten. Denna effekt 
hade många år tidigare beskrivits av 
Lenard men han hade inte kunnat 
beskriva de fysikaliska lagar som för-
klarade effekten.  

Användande sig av Max Plancks år 
1900 beskrivna konstant kunde 
Einstein förklara sambanden mellan 
våglängd eller frekvens hos det ultra-
violetta ljus som föll in mot en 
metallplatta och den rörelseenergi 
som de utsända elektronerna repre-
senterade. Det var för detta arbete 
som Einstein mer än 15 år senare fick 
Nobelpriset i fysik.  

Einstein beskrev 1905 även Relativi-
tetsteorin som han ju är mest berömd 
för. Genom åren nominerades han till 

Nobelpris i fysik för detta arbete cirka 
50 gånger men bara två gånger för 
den fotoelektriska effekten. 
Nobelpriskommittén     i fysik ville 
tydligen inte belöna en teoretisk 
insats, trots att den övriga vetenskap-
liga världen insåg teorins betydelse.   

 
Flydde till USA för att  
aldrig återvända till Europa 
1932 reste Einstein till USA för två 
månaders arbete vid Cal Tech i Kalifor-
nien. På väg tillbaka till Europa fick 
han kännedom om att hans sommar -
stuga utanför Berlin genomletats efter 
vapen och att hans segelbåt beslag -
tagits för att förhindra vapen -
transport. I USA hade Einstein erbju-
dits en tjänst i Princeton och på grund 
av de hot som nu vilade över honom 
och hans fru, accepterade han att 
återvända till USA fyra till fem 
månader. När han återkommit till USA 
återvände han inte någon gång under 
sina återstående tjugotvå år till 
Europa.  

 
2 000 judiska vetenskapsmän 
avskedadeds från sina jobb 
Einstein var den förste av de cirka 
2000 judiska vetenskapsmän, matema-
tiker och tekniker – inkluderande 14 
Nobelpristagare – som avskedades 
från sina jobb. De kunde inte försörja 
sina familjer och hotades av deporta-
tion till något koncentrationsläger. 
Lenard och nazismen hade lyckats för-
skjuta den vetenskapliga och intellek-
tuella balansen i världen från Tyskland 
till motståndarna, framför allt till USA. 

Det gjordes ett antal försök av 
framstående icke judiska vetenskaps-
män att förhindra denna utveckling. 
Max Planck vände sig direkt till Hitler, 
men utan att lyckas. Hitler svarade 
”Vår nationella policy kommer inte att 
återkallas eller ändras, inte ens för 
vetenskapsmän. Om avskedandet av 
judiska vetenskapsmän innebär förin-

telsen av tysk vetenskap, då får vi 
klara oss utan vetenskap i några år.” 

Dessa år ”utan vetenskap” gjorde 
att tyska försök att klyva uran med 
den enorma energiutveckling som 
enligt Einsteins teorier borde vara 
möjligt, försenades cirka fem år.  

En månad före krigsutbrottet skrev 
Einstein ett brev till President Roose-
velt, och varnade för att Heisenberg 
hade lyckats klyva uran och att 
Tyskland skulle kunna utveckla en 
atombomb. Detta ledde till två 
åtgärder från Roosevelt. Dels för att 
begränsa Tysklands tillgång till uran, 
dels tillsattes en kommitté av militärer 
och fysiker vilket senare ledde till att 
Manhattanprojektet, med syfte att 
framställa den första atombomben, 
startades 1942. 

Lenards kampanj mot Einstein och 
hans Relativitetsteori och dess 
anhängare ändrade kanske världshis-
torien. Hade de tyska fysiker som 
accepterade Einsteins teori startat 
arbetet med uranklyvning och atom-
bombsutveckling 1933 i stället för 
1938 hade en tysk atombomb kanske 
vänt utvecklingen under andra världs-
kriget. 
Hans Ringertz 
Professor emeritus i Radiologi vid 
Karolinska Institutet och vid Stanford 
University.t

Albert Einstein

Tyskland kunde kommit 
först med atombomben



 
 

8-13 februari 2023 
t Välkommen till en spännande 
vinterresa   till finska Tavastland med 
opera, konst och kultur i centrum – 
det finns mycket att upptäcka i denna 

för oss ganska okända del av Finland. 
Med båt och buss tar vi oss till Tam-
merfors, där vi får uppleva premiären 
av Richard Wagners Den flygande hol-
ländaren. 

I Tammerfors besöker vi domkyrkan 
i nationalromantisk stil med Hugo 
Simbergs fresker, bl.a. den sårade 
ängeln. Mer modernistisk-brutal är 
Kalevakyrkan. De museer vi ser i 
Tammerfors   är Muminmuseet till 
vilket Tove Jansson donerade ett stort 
antal verk samt Sara Hildéns konst -
museum med modern konst. 

Tavastehus slott förflyttar oss till 
medeltiden då slottet grundades av 
Birger Jarl, sedan följd av ett stort 
antal mer eller mindre kända slotts-
herrar – Bo Jonsson Grip  och Karl 
Knutsson Bonde var några.  

Under Vasatiden var Tavastehus 
administrativt centrum men senare 
har slottets historia präglats av vad 
som hänt i omvärlden. Efter en period 
som spannmålsmagasin och kronoba-
geri blev det senare fängelse, en bra 
bit in på 1900-talet. Jean Sibelius 
föddes i Tavastehus och i hans födelse-

hus bjuds vi på pianospel. 
Familjen Serlachius hade stor bety-

delse för utvecklandet av trä- och 
pappers  industri i bruksorten Mäntää. 
Dessutom samlade man konst som nu 
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Text: Christina Berntsson

Tavastehus slott.

Emil Wikströms ateljéhem i Vistavuori.

 
 

18-22 oktober 2022  
t Valencia – utsedd till världens 
designhuvudstad 2022 – är vårt resmål 
i höst. Mognande apelsiner och sen-
sommartemperatur bjuder oss denna 
pärla vid Medelhavet. 

Valencia visar upp en fascinerande 
blandning av arkitektur från medelti-
den fram till våra dagar. De senaste 
trettio åren har mycket av den 
moderna och mycket spektakulära 
arkitekturen där utformats av 
Santiago Calatrava, född och utbildad 
i Valencia och i Sverige känd för 
Turning Torso i Malmö. 

När floden Turia svämmade över 

sina bräddar 1957 beslutades att leda 
om floden till söder om staden och då 
kunde den ursprungliga flodbädden 
användas till att bygga upp Konst- och 
vetenskapsstaden. Vi kommer att 
besöka detta komplex där ett flertal 
objekt ritats av Calatrava. Där finns 
plats för konst, film, opera och teater, 
musik, sport och kongresser.  

Vi kommer att bese operahuset där 
vi en kväll också får möjlighet att se 
en föreställning. Europas största ocea-
nografiska park finns också här, kon-
struerad av en annan arkitekt, 
Candela.  

Valencia som plats har varit känd 
sedan mer än 2000 år. Först som 
romersk koloni, sedan härskade 

goterna och på 700-talet kom den 
muslimska invasionen söderifrån. 
Morerna introducerade citrusfrukter 
och ris, vilket betytt mycket för pro-
vinsen Valencia. Paellan sägs här-

  Valencia

Bilden till höger: 
Tammerforshusets 

 konsertlokal.

Panorama över Plaza de la Virgen.



stamma härifrån och själva namnet 
har släktskap med patella, som den 
tallrik eller flata skål som rätten 
tillagas i.  

Handel och sjöfart har varit viktigt 
för Valencia vars nu restaurerade 
hamn är mål för en av våra utflykter 
och vi kommer att avnjuta en härlig 
paella till lunch där. 

Den moriska eran var definitivt slut 
på 1200-talet. Valencia har därefter 
omväxlande varit ganska självständigt 
eller under den spanska centralmak-
ten. Rester av den gamla stadsmuren 
(1300-talet) och Silkesbörsen från 
1400-talet, ett av UNESCO:s världsarv, 
är platser som vi kommer att besöka 
under vår stadsrundtur, liksom den 

stora saluhallen i jugend från 1914. 
Framför katedralen, där den äkta (?) 
Graal finns, äger en gång i veckan den 
s.k. vattendomstolen rum.  

Keramikmuseet med en anslående 

exteriör besöker vi för att se keramik 
och dekorativ konst. Den berömda 
blåvita keramiken blev inspiration till 
Arabias serie Valencia. 

En av dagarna inleds med att 
besöka Spaniens äldsta botaniska 
trädgård, grundad 1567, varefter 
kosan styrs till lagunen La Albufera, en 
stor våtmark med rikt fågelliv och 
platsen för de första risfälten – och 
här föddes väl paellan?  Här gör vi 
också en timslång båttur. 

 
n Information och anmälan: 
BK Travel Solutions 
Tel: 040-60 60 220  
(månd – torsd 09-14) 
E-post: info@bktravelsolutions.se
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kan ses i deras prisbelönta konstcen-
ter, såväl äldre verk av gamla mästare, 
konst från Finlands guldålder samt 
moderna konstverk.  

Andra höjdpunkter på vår resa är 

skulptören Emil Wikströms ateljéhem 
från förra sekelskiftet och glasbruket 
Iittala. Ciceron på resan är konstkriti-
kern och museimannen Pontus 
Kyander, född i Tammerfors.    

n Information och anmälan: 
Ola Olsson Mejtresor 
Tel: 0704-220174 
Mail: info@mejtresor.se 
Hemsida: www.mejtresor.se

Risfält i La Albufera där paelllan ska ha fötts.



 
1990 for jag på mitt 
första utlandsupp-
drag för Röda 

Korset till ett litet sjukhus i 
norra Etiopien. Där pågick 
sedan många år ett 
lågintensivt   väpnat uppror.  
Uppgiften var att operera de 
krigsskadade som kom till 
sjukhuset. Oftast var vi ett 
par stycken, ibland ingen.  
 

t Sjukhuset hade 145 platser: en 
medicinsk avdelning, en barn -
avdelning och en gynekologisk 
avdelning  . Inhemska läkare skötte 
dessa men det saknades kirurg.  

I mån av tid skulle jag operera 
vanliga kirurgfall som bråck och blind-
tarmsinflammation men också under-
visa några unga läkare. 

Mitt uppdrag var på tre månader 
och när det bara återstod en knapp 
vecka var det så få patienter att jag 
kontaktade organisationen och sa att 
jag inte tyckte jag behövde ersättas. 

Men någon dag senare vaknade vi 
till häftig skottlossning, dovt muller 
från stridsfordon och snabba plan i 
luften. Bomber föll, fönster spräcktes, 
skrik och skrän från gatan. Till sjukhu-
set kom en jämn ström av sårade, 122 
första dagen, 95 nästa och efter tre 
veckors strider i området fanns det 

ungefär 1000 sårade på det lilla sjuk-
huset. 

Det som också hände var att 
strömmen försvann och i och med det 
fanns heller inget vatten. Många ur 
personalen och alla patienter på alla 
avdelningar lämnade sjukhuset.  

Under tre och en halv månad hade 
vi ingen kontakt med yttervärlden och 
fick ingenting till våra förråd utan vi 
fick hushålla med det som fanns. Jag 
gjorde ungefär 1000 operationer. 

Under dessa tre och en halv månad 
förundrade det mig att det inte kom 
in en enda kvinna som behövde 
kejsarsnitt   eller en skrapning, ingen 
med blindtarmsinflammation – som vi 
haft någon varje vecka tidigare – och 
inte ens någon civil som skadats i tra-
fikolycka eller barn som fallit från 
träd. 

 
Vanlig sjukvård försvinner 
Att den vanliga sjukvården och pri-
märhälsovården kommer att 
åsidosättas   när sjukhusen fylls av 
skadade är väl känt. Vaccinationer blir 
inte utförda, gravida kontrolleras inte, 
huvudvärk utreds inte osv. Under 
långdragna konflikter påverkas 
förstås folkhälsan avsevärt. Så är det i 
många låginkomstländer som 
Somalia, Etiopien och Afghanistan. 

Sjukvården kommer att lägga alla 
resurser på att ta hand om skadade 
och för kirurger innebär det oftast ett 
helt nytt sjukdomspanorama. Skott -
skador, minskador och skador efter 
andra slags explosioner kräver andra 

sjukvård i krig
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n Kirurg, på 80-talet överläkare i 
Kalmar.  
n 1990 första internationella 
uppdraget för Röda Korset.  
n 1994-2002 arbetat på Interna-
tionella rödakorskommitténs 
huvudkonto   i Genève med många 
uppdrag som kirurg, behovsbedömare, 
samordnare mm.  
n 2002-2011 medlem av Svenska 
Röda Korsets styrelse. 2007-2011 
vice ordförande. 
n Har i Sverige arbetat på Försvars-
maktenssjukvårdscentrum och på 
Socialstyrelsens Enhet för Krisbered-
skap.  
n Under senare år hållit kurser i 
krigskirurgi i bl.a. Ukraina, Tadjikistan, 
Azerbadzjan, Vietnam och Sydkorea. 
/Redaktionen.

FAKTA | Åsa Molde

Hur är det att arbeta 
som läkare i krig? 
Kirurgen Åsa Molde  
vet, hon har varit med 
– här berättar hon  
om sina erfarenheter

”
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insatser än skador efter fall och bil-
olyckor.  

 
Krigskirurgi kräver 
nytänkande av kirurgen 
För den enskilde kirurgen gäller det 
att ställa om från de metoder som 
används dagligen till andra och i den 
uppkomna situationen säkrare 
metoder. Det finns böcker och artiklar 
som beskriver detta – men det är inte 
alltid erfarna kirurger inser att de 
behöver lära något nytt. Eller som 
egentligen är gammalt och tyvärr 
oftast bortglömt. Det finns dock 
mångåriga erfarenheter att falla 
tillbaka på. Redan Avicenna skrev på 
1000-talet att allt dött måste tas bort 
och det är grunden för att genomföra 
krigskirurgi med gott resultat. 

Målet för all krigskirurgi är att sår 
ska läka snabbt utan infektion, att 
patienten ska mobiliseras och skrivas 
ut från sjukhuset och för soldater att 
de ska kunna återgå i tjänst och de 
som har bestående men som t.ex. 
efter en amputation ska få hjälp att 
klara av sitt dagliga liv. 

Inte bara själva det kirurgiska 
ingreppet påverkar utgången utan 
t.ex. vad det finns för möjligheter till 
första hjälpen på plats och transport-
möjligheter. Liksom vilka vapen som 
används och om strider sker i bebyg-
gelse eller på öppna fält.  

Det är lätt att föreställa sig att alla 

kommer att ha svåra skador i thorax 
och buk men i de flesta väpnade kon-
flikter är skador i armar och ben det 
vanligaste och det ska man inte 
behöva dö av.  

Ligger sjukhuset en bit ifrån själva 
striderna kommer de med svårast 
skador att avlida innan de kommer till 
sjukhuset, det som kallas naturligt 
triage. De som kommit till sjukhuset 
har en god chans att överleva även om 
resurserna är begränsade. 

 
Andra grundprinciper 
för operationerna 
Grundprincipen för operationerna är 
att all skadad vävnad måste tas bort 
för att undvika infektion. Denna 
första operation görs i full narkos och 
tar ofta lång tid men är helt avgö-
rande för utgången. 

Sår får inte sys ihop utan de läggs 
om och bandagen rörs inte förrän 
efter cirka 5 dagar då den skadade tas 
tillbaka till operationsavdelningen, 
sövs och då bör såret ha renat upp sig 
så att det går att sy ihop med s.k. 
fördröjd primärsutur. Om det är stora 
vävnadsdefekter får hudtransplanta-
tion tillgripas. Antibiotikaprofylax och 
stelkrampsvaccination ges. 

Vid skelettskador får inte spikar, 
skruvar eller cerclage användas för det 
utgör en främmande kropp och kan 
dra till sig infektioner, utan man får 
använda gips, sträck eller extern -

fixatorer. Som vid alla kirurgiska 
metoder finns det för-och nackdelar 
med dessa behandlingar och det 
gäller att lära sig dem samt vara 
beredd på de komplikationer som kan 
uppstå. 

 
Triage i skarpt läge  
kräver att någon tar befälet 
Men problemet är inte bara nya ope-
rationsmetoder, de flesta väpnade 
konflikter håller på i dagar, veckor, 
månader och år. Varje dag kan det 
komma mängder av sårade och det 
gäller att ställa om sitt tänkesätt från 
det civila där vi gör allt för alla till att 
göra det bästa för så många som 
möjligt.  

Att plötsligt hamna en situation där 
det är helt nödvändigt att välja mellan 
patienter är för de flesta nytt och 
dessutom svårt, både kunskapsmässigt 
och etiskt.  

Även om många deltagit i 
katastrof övningar under lugna förhål-
landen och där fått öva sig på triage 
är det något annat i skarpt läge. Det 
gäller att någon tar befälet, någon 
som har kunskap om sjukhusets kapa-
citet, dvs hur många bäddar, opera-
tionssalar, IVA-platser, narkosläkare 
osv det finns och även vet hur det är 
med övriga resurser. Finns det blod, 
antibiotika, dropplösningar, narkos-

Fortsättning nästa uppslag >>>

Första uppdraget i Etiopien där det var brist på allt. Triage i Kabul  1992. Åsa i mitten.



medel och finns det personal av alla 
kategorier?  

Ofta känner chefskirurgen sig 
kallad att göra detta men kanske är 
det bättre att han/hon opererar och 
låter någon annan leda triagearbetet. 
På våra rödkorssjukhus har det ofta 
varit chefssjuksköterskan som skött 
detta. 

 
Alla måste operera 
oavsett specialitet 
Strider kan hindra både sårade och 
personal att ta sig till sjukhuset. Det 
kan bli omöjligt att skicka någon 
patient till ett annat och bättre 
sjukhus och förråden kan inte fyllas 
på. Personal kan också skadas eller 
dödas och det är förståeligt om 
personal flyr till säkrare platser. De 
som stannar kvar kommer att ha långa 
och tunga arbetsdagar utan chans till 
återhämtning.  

Eftersom de flesta skadade behöver 
någon form av kirurgi behöver de 
läkare som är kvar ställa in sig på att 
operera, oavsett vilken specialitet man 
har. 

 
Oro och rädsla skapar 
svåra sociala situationer 
Att arbeta under en pågående väpnad 
konflikt är inte bara annorlunda och 
svårare rent tekniskt jämfört med civil 
sjukvård, utan man kan inte undgå att 
känna oro och rädsla. Att detta 
påverkar omdöme och beslutsfat-
tande är självklart. Det är lätt att 
känna hopplöshet inför hela situatio-
nen, tvivla på sina kunskaper, bli själv-
kritisk och också kritisk mot medarbe-
tarna. Onödiga dispyter gör inte saken 
bättre, men inträffar tyvärr. 

Att klara sig igenom sådana situa-
tioner kräver kunskap och erfarenhet, 
personlig mognad, att kunna ta emot 
kritik och ge både konstruktiv kritik 
och beröm till medarbetarna. 

Enligt första Genèvekonventionen 

får inte sjukhus, medicinsk personal 
eller ambulanser angripas. Det har alla 
länder skrivit under och därmed för-
bundit sig att följa och informera t.ex. 
militären om vilka regler som gäller i 
väpnad konflikt. Just nu ser vi många 
brott mot denna konvention. 

 
Balkan igår, Ukraina idag 
Kriget i Ukraina kan delvis påminna 
om Balkankrigen på 90-talet. Där var 
vägarna ofta blockerade och det var 
svårt för både patienter och personal 
att ta sig till sjukhuset. Inga patienter 
kunde flyttas till andra sjukhus och 
resurserna tog slut. Personal flydde, 
skadades, dödades och de som till-
hörde en etnisk grupp som inte var i 
majoritet i ett visst område lämnade 
platsen. 

2016 var jag och en kollega i 
Ukraina och höll ett par kurser i krigs-
kirurgi för civila och militära läkare. 
Då hade kriget i de östra delarna 
pågått i två år och dagligen kom 
skadade in till sjukhusen. Läkarna var 
oerhört intresserade av vårt budskap 
och tacksamma för vår bok som finns 
översatt till ryska. 

Det som händer i Ukraina nu är att 
många kvinnor flyr till andra länder 
och många av dem har arbetet på 
vårdcentraler och sjukhus. Männen är 
kvar och ännu har Ukraina inte begärt 
hjälp med personal, men det kan 
naturligtvis ändras med tiden. Vi är 
många som är beredda att hjälpa! 

 
 
 
 

Åsa Molde 
 
 
 
Litteratur: Kan laddas ner fritt som pdf från 
ICRC.org:  War Surgery: Working with Limited 
Resources in Armed Conflict and Other Situa-
tions of Violence 
Volume I Giannou, Baldan 2020 
Volume II  Giannou, Baldan, Molde 2021

sjukvård i krig läkaretiken
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Läkarförbundets  
etiska regler: 
Regel nummer    17 

L
äkarförbundets etiska regel 
nr 17 säger ”Läkaren ska i 
sin gärning bidra till att 
medicinska resurser används 

på bästa sätt till gagn för patien-
terna. Läkaren ska aldrig medverka 
till otillbörlig prioritering av 
enskilda patienter eller patient-
grupper eller till att ge dem otill-
börlig ekonomisk eller annan 
fördel". 

Denna etiska regel har blivit 
aktuell i och med den ryska invasio-
nen av Ukraina och alla som flyr 
det grymma kriget. En del av dem 
som kommit till Sverige har ett 
sjukvårdsbehov, hur ska dessa med, 
ibland för Sverige ovanliga vårdbe-
hov, balanseras mot regionernas 
egna patienter.  

Med begränsade resurser, otill-
räckligt antal vårdplatser både på 
vårdavdelningar och IVA måste vi 
prioritera. Resurserna måste 
användas etiskt riktigt. 

I lagen Lag (2013:407) om hälso- 
och sjukvård till vissa utlänningar 
som vistas i Sverige utan nödvän-
diga tillstånd myntas begreppet 
”vård som inte kan anstå”.  

På Socialstyrelsens hemsida 
försöker man klargöra hur regio-
nerna ska ställa sig till de ukrainska 
flyktingarnas vårdbehov. De som 
flyr från kriget i Ukraina kan vistas i 

”

Begreppet  
”Vård som inte kan  
anstå” bör utmönstras
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Sverige viseringsfritt i 90 dagar, få 
tillfälligt uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet eller söka asyl.  

Det framgår att regionernas skyl-
dighet att erbjuda hälso- och 
sjukvård och tandvård till personer 
som vistas viseringsfritt är begrän-
sad. Regionen ska erbjuda ”omedel-
bar vård, vad som är omedelbar vård 
får prövas i det enskilda fallet av den 
som ansvarar för vården”.  

Gällande personer med uppehålls-
tillstånd enligt massflyktsdirektivet 
ska barn erbjudas hälso- och 
sjukvård i samma omfattning som 
barn som bor i Sverige inklusive 
vaccinationer  . Vuxna ska erbjudas 
”vård som inte kan anstå”. Utöver 
detta ska regionerna erbjuda ”ome-
delbar hälso- och sjukvård”.  

Personer som flytt från Ukraina 
kan också ha ansökt om asyl i 
Sverige. För asylsökande gäller 
samma skyldigheter för regionerna 
som beskrivits ovan, d.v.s. ”vård som 
inte kan anstå” och eventuellt ”ome-
delbar vård”. 

Begreppet ”vård som inte kan 
anstå” är ett svårt och bedrägligt 
begrepp som tolkas på olika sätt i 
våra regioner. Att vården inte kan 
anstå betyder ju ordagrant att vård 
måste beredas snarast. Hur skiljer sig 
denna vård från ”omedelbar vård”?  

I World Medical Association har 
alla ingående länders läkar -
föreningar enats om en policy om 
vård för migranter: Vård ska alltid 

ges utifrån medicinskt behov, 
oavsett om den vårdsökande är med-
borgare i det land den befinner sig.  
Vi kan inte göra skillnad på våra 
patienter. Den individuella perso-
nens vårdbehov måste alltid vara 
avgörande vid prioritering av 
insatser.  

 Utgångspunkten för prioritering i 
svensk hälso- och sjukvård är den 
etiska plattformen från 1997 (prop. 
1996/97:60, HSL). Där fastställs tre 
principer för prioritering, de förtjä-
nar att upprepas: 

Människovärdesprincipen: 
Vården ska erbjudas på lika villkor 
till alla, oavsett personliga egenska-
per, livsstil, bostadsort, kön, religion, 
kronologisk ålder med mera.  

Behovs- och solidaritetsprincipen: 
De som behöver vården mest ska få 
företräde – patienter med de 
svåraste sjukdomarna och den 
sämsta livskvaliteten. Samtidigt tar 
man hänsyn till hur stor patientnytta 
som vården ifråga kan ge. 

Kostnadseffektivitetsprincipen: 
Det ska finnas en rimlig relation 
mellan kostnaden och effekten av en 
behandling. Om till exempel två 
behandlingar ger samma effekt så 
bör den väljas som kostar mindre. 
Kostnadseffektivitetsprincipen är 
underordnad de övriga principerna.  

Begreppet ” vård som inte kan 
anstå” bör utmönstras.  

Endast om vi utgår från den 
enskilde patientens vårdbehov 

oavsett om denne är boende i 
regionen eller migrant från Ukraina 
och använder prioriteringsprinci-
perna sköter vi vår uppgift på ett 
etiskt acceptabelt sätt. På så sätt får 
ingen patient en otillbörlig fördel.  

Vår etiska regel nr 17 är en också 
uppmaning till oss läkare att undvika 
att prioritera vård på ovid -
kommande grunder som icke medi-
cinska, undvika att ge fördelar till 
anhöriga och vänner eller att ge 
efter för påtryckningar från media, 
politiker m.fl. 

Slutligen är etisk regel nr 17 en 
uppmaning till oss läkare att arbeta 
på samhällsnivå för att hälso- och 
sjukvården ska få tillräckliga 
resurser. Detta kan vi göra genom 
att engagera oss, debattera, hålla 
fram goda argument för att skapa 
en hälso- och sjukvård som är 
flexibel och har god tillgång till 
vårdplatser. 

 Vi har ett stort ansvar för att de 
resurser som tilldelas sjukvården 
används för bästa kvalitet och 
säkerhet. Vi vill 
ge våra patienter 
oavsett var de 
kommer ifrån en 
god vård.  

 
 
 
 

Torsten 
Mossberg.

 Vår etiska plikt är att ge patienter  
vård oavsett om de är boende i regionen  
eller är migranter från Ukraina”

”



Text: Marianne Ors 
 

Tillsammans med Folkhälso-
myndigheten har Livsme-
delsverket ett uppdrag från 
regeringen att ta fram 
förslag till nationella mål för 
en livsmedelskonsumtion 
som är hållbar för hälsan, 
miljön och ekonomin och 
som kan ge vägledning för 
arbetet med offentliga 
måltider. 

 
t Livsmedelsverket gör regelbundet 
kartläggningar av den offentligt 
finansierade måltidsverksamhet som 
bedrivs i landets kommuner i förskola, 
skola och äldreomsorg. Syftet är att ge 
en mera heltäckande bild men även 
jämförelser mellan olika kommuner.  

Statistiken kan också lyfta upp 
frågan om måltidernas betydelse för 
hälsan och samhället och öka medve-
tenheten hos beslutsfattare på lokal, 
regional och nationell nivå.  

Den kartläggning som nu publice-
rats är en uppföljning av en tidigare 
kartläggning från 2018.  Den nya 
rapporten   baseras på uppgifter från 
en nationell enkätundersökning år 
2021 där 238 av Sveriges 290 
kommuner deltagit och omfattar 
ungefär 80 procent av landets 
förskole barn, elever och boende på 
äldreboenden.  

 

Varje dag äter omkring en tredjedel 
av Sveriges befolkning måltider i vård, 
skola och omsorg. De offentliga mål -
tiderna finansieras av skattemedel och 
har ett viktigt signalvärde för vad som 
är hälsosam mat och därmed stor 
betydelse för samhällsutvecklingen. 
Måltiderna påverkar samhällsnormen 
om mat- och ätande – matgästens 
uppfattning om vad som anses 
”normalt” och hur maten värderas.  

Kartläggningen visar att bara sex av 
tio kommuner erbjuder minst sex 
måltider dagligen på samtliga sär-
skilda boenden. Det är en liten ökning 
jämfört med 2018 men bedöms ändå 
vara för få med tanke på att nedsatt 
aptit och undernäring är vanligt bland 
sköra äldre. Ju mindre portioner den 
äldre orkar äta, desto fler små 

måltider behövs.  
Undernäring leder till ökad risk för 

fallskador, ökat vårdbehov och 
minskad livskvalitet. Undernäringspro-
blematiken börjar ofta i det egna 
boendet där måltiderna förenklas och 
den äldres aptit minskar.  

Enligt Livsmedelsverkets kart -
läggning erbjuder tre av fyra 
kommuner stöd i form av en matlåda. 
En matlåda täcker vanligtvis bara en 
fjärdedel av dagsbehovet av energi 
och näring och erbjuder sällan en 
måltid i ett socialt sammanhang. 
Matlådan skulle därför behöva kom-
pletteras med andra former av mål-
tidsstöd.  

Måltiderna kan vara ett medel för 
att bryta ensamheten. Allt för få 
kommuner erbjuder måltidslösningar 

nutrition

Tydlig målsättning 
saknas för måltider för äldre
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Färdigmat från livsmedelsbutikFärdigmat från livsmedelsbutik

Matlagning i hemmet 
(upp till 20 minuter)

Matlagning i hemmet 
mer än 20 minuter)

Ledsagning till nära restaurang 
servicehus, särskilt boende

Anpassad matkasse med delvis 
förberedda måltidskomponenter

Färdigmat från restaurang

Matlåda från kommunalt kök

Planerade mellanmål

Måltidsvänner

Matlåda från privat 
livsmedesföretag
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 Andel kommuner som erbjuder respektive typ av måltidsstöd i ordinärt boende. 
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som innebär någon form av socialt 
sammanhang. Samtidigt innebär det 
kommunala måltidsstödet en mer-
kostnad för den äldre själv. En tydlig 
målsättning behövs för hur målti-
derna i äldreomsorgen kan användas 
för att förhindra ohälsa, undernäring 
och bryta ensamhet.  

Livsmedelsverkets rapport lyfter 
fram att det finns betydande hälso-
skillnader mellan män och kvinnor och 
mellan olika socioekonomiska 
grupper. Skillnaderna kan t. o. m 
förstärkas   i hög ålder.  

I den årligen publicerade Fattig-
domsrapporten från Sveriges Stads-
missioner som belyser människors 
utsatthet lyfter man fram pensionärer 

som en av de grupper som löper större 
risk att inte ha råd med eller som prio-
riterar bort mat av ekonomiska skäl. 
Medvetenheten om matfattigdom 
bland äldre behöver ökas, liksom vilka 
konsekvenser det kan få för individen 
och samhället. 

Det finns en vanlig vardag bakom 
Livsmedelsverkets rapport med 
berättelser   på olika sociala medier om 
bristfällig mat på äldreboenden.  

Kolumnisten Britta Svensson 
undrade i tidningen Aftonbladet hur 
hon skulle kunna överleva på ett 
äldre  boende. Utifrån citerade utlåtan-
den på Twitter och Facebook från 
vänner på äldreboenden ställde hon 
sig frågan ”Hur får det fortgå? Varför 

inte ge dem som inte själva kan 
handla, laga mat och styra över sina 
måltider, goda och aptitliga saker, fint 
serverade? ” I rättvisans namn lyftes 
även goda exempel fram.   

En undersköterska mailade att när 
hon bytte ut kvällsmålets smörgåsrån 
med ostskiva och nyponsoppa mot 
fina snittar, fruktyoughurt och vindru-
vor möttes hon av glädje och fick om 
och om igen förklara att ingen fyllde 
år. 

 Källor: 
Livsmedelsverket. Eriksson, E, Barbieri, HE. 
2022. L 2022 nr 01: Fakta om offentliga 
måltider 2021. Livsmedelsverkets rapportserie. 
Uppsala. L 2022 nr 01 ISSN 1104-7089. 
Britta Svensson, kolumnist. Aftonbladet torsda-
gen 12 maj 2022.
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Författare: Bengt Järhult 
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Författare: Åke Reimer 
Recension av: Torsten Mossberg 
 

Det är trevligt att som 
medlem i Seniora Läkares 
redaktion få ta del av kol-

legors böcker. Flera seniora läkare 
känner ett behov av att reflektera 
över sitt liv som läkare. Under våren 
har jag fått dessa två mycket olika 
böcker att begrunda. 

Bengt Järhult är en för läsare av 
Allmän medicin och Läkartidningen 
välkänd debattör och skribent. 
Bengt har aldrig gjort någon hem-
lighet av vad han tycker. I den här 
skriften går han hårt åt både kom-
mersialisering av vården och New 
public management.  

Sju-kronorsreformen 1970 för-

ändrade vården och villkoren för 
läkare i grunden. Bristande följsam-
het till prioriteringsutredningen 
och Hälso- och sjukvårdslagen hos 
nätläkarna, ett fegt och passivt 
läkarförbund som inte kritiserat 
den efterfrågestyrda vårdens 
dåliga etik luftas.  

Man behöver inte hålla med 

Bengt, men boken utgör förutom 
en provkarta på klara åsikter en 
beskrivning av vårdens på många 
sätt mindre bra utveckling. Kanske 
skulle Bengts bok haft samma titel 
som Åke Reimers bok: Förlorade 
illusioner. 

Åke Reimer är docent och öron-
näs- och halsläkare från Malmö. 
Hans självbiografi är väldigt per-
sonlig. Titeln antyder en nedstämd 
och kanske bitter skildring av ett 
liv, en karriär.  

Tvärtom, det är en berättelse om 
hur man trots motgångar i form av 
sjukdom och dessutom motarbe-
tare i forskningsvärlden lyckas göra 
en spännande   och mångskiftande 
karriär i Sverige och utomlands.  

Läs mer om den läsvärda boken i 
Jan Östergrens recension i Läkartid-
ningen januari 2022.

Intressant skrivet av två kollegor
lästips



Skolläkaren och skolbarnens  
hälsa – 100 år med  
Svenska Skolläkarföreningen.                                                                                                                                              
Redaktörer: Lars Cernerud, Carl Lindgren och 
Josef Milerad. 
Recensent: Nils O. Sjöstrand,  
Medicine jubeldoktor, professor  

 

S
venska Skolläkarföreningen 
konstituerades i oktober 1921 i 
Svenska läkaresällskapets 
lokaler vid Klara Östra Kyrko-
gata 10. Året därpå antogs för-

eningen som sektion i Sveriges läkarför-
bund. Det är sålunda dags för 100-års -
jubileum och jubileumsskrift.  

Den senare är desto mera angelägen 
som en modern sammanfattning av 
skolhälsovården och skolläkarnas verk-
samheter med utblickar bakåt mot det 
historiska och framåt mot det 
kommande har saknats.  

När skolobligatorium införs blir 
skolan i ett modernare samhälle inte 
bara väsentlig för kunskapsinhämtande 
utan den blir även väsentlig för vad som 
förr kallades social hygien eller social 
patologi och numera allmänt betecknas 
som socialmedicin. Skolan får likaledes 
en central roll i samhällets välfärdsar-
bete. 
Det har blivit en välmatad skrift om 31 
artiklar grupperade i tre avsnitt:  
1. Om skolläkaren. 
2. Att främja skolbarns  
och ungdomars   hälsa. 
3. Skolbarns hälsa i ett  
samhällsperspektiv.  

Sexton författare har medverkat. De 
tre redaktörerna är alla specialister i 
pediatrik. Docent Lars Cernerud är 
välkänd i sammanhanget. Han har bl.a. 
varit skolöverläkare, rektor vid Hälso-
högskolan i Jönköping och vid Nordiska 
hälsohögskolan i Göteborg samt 
Svenska skolläkarföreningens ordfö-
rande. Han har skrivit inte mindre än 
elva av artiklarna. De andra två, med.dr. 

Carl Lindgren och docent Josef Milerad, 
är likaledes välkända för sina medi-
cinska publicistiska verksamheter. Båda 
har bifogat fyra egna artiklar.  

Det är synnerligen god bredd i 
bokens ämnesval, här ges sammanställ-
ningar från skoltandvård, skolmat och 
friluftsundervisning över vaccinationer, 
tuberkulosbekämpning, fysisk fostran, 
skolpsykiatri och ordblindhet till neuro-
psykiatri, bokstavsdiagnoser, dyslexi, 
idrott och hälsa. Till allt detta kommer 
insatser mot rökning, skolans arkitektur, 
skolan i skönlitteraturen, barnets rättig-
heter och den synnerligen viktiga 
frågan om skolfrånvaro, som psykolo-
gen Malin Gren Landell behandlar 
insiktsfullt och brett i artikeln 
”Skolfrånvaro”. Utslagningen i vårt s.k. 
kunskapssamhälle får ofta sitt första 
uttryck i just skolfrånvaro. 

Under 1800-talet och de första åren 
kring sekelskiftet 1900 sker en mycket 
stor inflyttning till tätorterna, särskilt 
till de stora städerna, inte minst till 
huvudstaden.  

Detta tar sig uttryck i ökningar av 

antalet territoriella församlingar, som 
inte blott var stadens kyrkliga utan även 
dess administrativa enheter, och i byg-
gandet av folkskolor. 1900 fanns sju 
innerstadsförsamlingar i Stockholm. 
1910 hade de genom avknoppningar 
blivit tretton.  

För att klara av skolgång för alla barn 
som föddes vid denna tid byggdes stora 
nya folkskolor i innerstaden; tre 
byggdes 1880–89; dessa tillbyggdes 
sedan 1890–1902 och ytterligare fem 
folkskolor, ofta mycket stora som Eng-
elbrekts folkskola, byggdes under dessa 
år. Ytterligare tre folkskolor byggdes 
1906–12. De som byggdes åt Adolf 
Fredriks och Sofia församlingar fick 
samma jättedimension som Engelbrekts 
folkskola.  

Den vackra nya folkskolan i Klara för-
samling blev litet mindre men ändå stor 
jämfört med de två gamla som den 
ersatte. Denna skola revs efter 50 år 
under Norrmalmsregleringen.  

 Men nu hade stadens innersta delar 
börjat avfolkas.  Med detta som 
bakgrund blir det lättare att förstå Lars 

Lästips

Ett skolexempel på en g
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givande jubileumsskrift 
Cerneruds uppgift i hans historiska 
översikt om den närmast exponentiella 
tillväxten av skolläkare för folkskolorna 
vid förra sekelskiftet i Stockholm.  

1896 inrättades tre undersökningslä-
kartjänster (det gamla namnet på skol-
läkare): en för Söders två folkrika för-
samlingar, Maria och Katarina, en för 
Klara, Adolf Fredriks och Ulrika 
Eleonora (Kungsholmens) församlingar 
och en för Hedvig Eleonora församling 
och Jakobs och Johannes fortfarande 
odelade församling. 1901 hade skollä-
karnas antal fördubblats och var nu sex 
och 1906 var de femton. Men Stockholm 
var inte först med skolläkare – det var 
Göteborg.  

I andra uppsatser redogör Cernerud 
för de organisatoriska problemen, vem 
skall vara huvudman för skolläkarna? 
Och för skolläkarverksamheten som 
medicinsk specialitet och för samver-
kansformer med andra organisationer.  

Sven Arne Silfverdal, docent och uni-
versitetslektor i Umeå, har författat ett 
väl avvägt och instruktivt kapitel om 
vaccinationer inkluderande den långa 
historiken och vaccinationsmotståndet.  

Han konstaterar att ”vaccinations-
program är en av de mest kostnads -
effektiva interventionerna för att 
befrämja hälsa och motverka sjukdom 
och död”.  

 Med dr Rutger Bennet och docent 
Margareta Eriksson behandlar det histo-
riskt så viktiga området, tuberkulos-
övervakningen i skolan.  

Förre cheftandläkaren Ingvar Alba 
bidrar med en talande artikel om skol-
tandvården, särskilt de preventiva 
åtgärderna. Kostens betydelse framhålls 
i de refererade under sökningarna och 
fluorprofylaxens genomgripande för-
ändring av skolbarnens tandstatus 
poängteras.  

Lars Cernerud återkommer med ännu 
en artikel, nämligen om tillväxtkurvan 

som instrument i skolhälsovården.  
En talande artikel är Carl Lindgrens 

”150 år med skolmat”. Matmodets väx-
lingar från förra sekelskiftets stuvad 
abborre, (en rätt som restaurang Blå 
porten på Djurgården som brann upp i 
slutet av 1800-talet var berömd för) 
över 1930- och 40-talens leverstuvning, 
sillpudding och kålsoppa till senare 
tiders Chili con carne och moussaka är 
talande. Men abborre är fin, god och 
närande mat fast dagens skolbarn, 
uppfödda på fiskpinnar, saknar nog till-
räckligt med tålamod att för rensa 
”nålbreven”, som många kallar de 
utsökta abborrarna. Som Lindgren 
framhåller lämnar dagens skolmat möj-
lighet till egna sammanställningar. Förr 
var all närande mat god mat och 
därmed basta. 

Ett område som varit föremål för 
strid är skolpsykiatrin. Efter en tämligen 
lång och lugn period, beskriven av pro-
fessor Per-Anders Rydelius under titeln 
”Den svenska skolpsykiatrin 1900-1970, 
en storhetstid”, där Ellen Keys Barnets 
århundrade samt pediatrikprofessorn 
Isak Jundells och läkarna Alfhild Tamms 
och Alice Hellströms tidiga insatser 
särskilt apostroferas, kommer så de 
häftiga stridig  heterna kring biologiskt 
orienterad hjärnforskning och psykiatri 
och antibiologiskt orienterad d:o i Josef 
Milerads ”Skolan och det stora hjärn -
kriget”. Här redogörs för konflikterna, 
särskilt den pressomhuldade mellan 
sociologen Eva Kärfve och den biolo-
giskt orienterade barnpsykiatern Chris-
topher Gillberg.  

I sig var väl dessa konflikter barnpsy-
kiatriska avläggare till motsvarande 
strider inom vuxenpsykiatrin. I dag är 
det väl mest litet ideologiskt morr som 
kvarstår av stridigheterna. De antibiolo-
giska lärorna har hamnat i bakvatten, 
framför allt på grund av att det biolo-
giska synsättet och tänkandet har fött 

effektiv, verksam terapi, vilket knappast 
det antibiologiska förmått. 

Neuropsykiatriska teman finns också i 
allmänläkaren Eva Nordins personligt 
talande artikel, ”Autism – ett historiskt 
perspektiv”, barnläkaren Björn Kadesjös 
”NPF i skolan – en personlig reflektion”, 
språkrådgivaren Annelie Westlunds ” 
Läs- och skriv svårigheter – från ord-
blindhet till dyslexi, där pionjären 
Alfhild Tamm åter nämns och i barnlä-
karen och verksamhetschefen Alf 
Kågsjös ”Skolhälsovård i glesbygd”.  

Josef Milerad berättar om skolbarns 
psykiska hälsa idag.  

Avslutningsvis redogör Lars Cernerud 
för några samtal. Bland annat med 
”höjdare som utbildningsministern 
Anna Ekström, Socialstyrelsens general-
direktör Olivia Wigzell och Skolverkets 
generaldirektör Peter Fredriksson. Föga 
förvånande säger de vackra ord om 
skolläkarna.  

Slutligen vill jag framhålla de 
inledande   orden av filosofiprofessorn 
och akademiledamoten Åsa Wikforss. 
Det är roligt att vi åter fått en filosof i 
upplysningens anda som talar klart och 
tydligt som en gång Hans Larsson och 
Ingemar Hedenius. Det har varit litet väl 
mycket av postmodernistisk humbug, 
alternativa sanningar och kunskapsrela-
tivism från humanister de senare åren. 

Jag har ovan givit lite axplock ur den 
rika skriften och mycket mera kunde 
skrivas; men det bleve nog litet tröt-
tande med allt beröm.  

Avslutningsvis vill jag säga köp 
boken! Redan bildmaterialet med bilder 
från gymnastiksalar, uteundervisning i 
friska luften på terrass i tuberkulospre-
ventivt och botande syfte för klena 
barn, stora tandvårdssalar, fina rogi-
vande skolfasader och stökiga oroande 
sådana är roligt och givande. 
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Det finns många namn
på hattar: plommonstop,
bahytt, kubb, pillerburk...
Men vad kallas Sherlock

Holmes välbekanta
huvudbonad? Och
den som Napoleon
bär på bl.a. Davids

kända målning? (svensk
stavning på den.)

Hon var dotter till Aiolos. P.g.a. övermod
förvandlades hon och hennes man till
isfåglar (kungsfiskare). Hon har givit
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vindstilla dagar runt vintersolståndet, då
kungsfiskare häckar bl.a. på Sicilien. Vad

heter hon? Och hennes man?

Vem då då?

Vad då då?
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När en meteo-
rolog börjar tala
om måttenheten
okta, vad är det

då han vill
ange?

Vad då då?

En sådan rymmer lika
mycket som en jungfru,
men är kanske mindre

kontroversiell att ta sig,
om man vill uttrycka sig

måttfullt.

Vad då då?

Grattis alla  
snabbtänkta  
korsordslösare!

Var så goda! 
Här är ett 
nytt kryss   
att gympa  
hjärnan med  
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t Ta chansen att bli omnämnd som vinnare i 
nästa nummer! Då måste vi ha korrekta 
lösningar   senast 31 augusti 2022. 
Skicka (eller ännu hellre mejla!) din lösning  
till Josef Milerad, josef.milerad@gmail.com 
eller Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.  


