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Inledning

Skönlitteratur har alltid intresserat mig och jag har läst – och läser – mycket. Småningom märkte jag 
att det fanns många läkare, som förenade sitt läkaryrke med författande.  Några, som t ex Dannie Abse 
(England), Louis Ferdinand Céline (Frankrike), Gottfried Benn (Tyskland), Oliver Sacks (USA), Anton Tjechov 
(Ryssland) och Ulf Durling (Sverige), verkade samtidigt som författare och aktiva läkare.  Tjechov har själv 
sagt:  ”Det finns ingen tvekan hos mig att mina medicinska studier har haft ett djupgående inflytande på 
min litterära verksamhet. De har på ett avgörande sätt vidgat området för mina iakttagelser och berikat 
mig med ett kunnande av ett så stort värde för mitt författarskap, som endast en läkare kan förstå på 
allvar”.  Berömt är också hans yttrande:  ”Medicinen är min lagliga hustru och litteraturen min älskarinna!” 
Andra läkarförfattare, här hemma t ex P.C. Jersild, Lars Gyllensten och Eva Ström har, när de börjat skriva 
på allvar, förr eller senare helt övergivit läkaryrket och blivit författare på heltid – även om de medicinska 
kunskaperna ofta tränger fram och gör sig synliga i det skrivna.

 
Jag kom tidigt i kontakt med böcker av W. Somerset Maugham, som hade läkarutbildning och 

läkarexamen, även om det endast var under mycket kort tid som han utövade sitt läkaryrke i Londons 
slumkvarter. Men han fick så starka erfarenheter av arbetet bland de sjuka och fattiga att de inte bara 
ledde till hans första roman (”Liza of Lambeth”, på svenska ”Gatans melodi”) utan påverkade hans framtida 
författarskap. Man kan nästan säga att det var Somerset Maugham som lärde mig läsa engelska.  Jag fick av 
en slump en av hans romaner – på engelska – i min hand och fann att han skrev en rak och lättförståelig 
engelsk prosa.  Det ledde till att jag köpte fler och fler av hans böcker och fick så en liten samling, som 
kanske kan sägas vara startpunkten för min boksamling.  Den har vuxit fram så småningom och utan att 
jag kan sägas vara någon samlare i egentlig mening. Jag har inte strävat efter att finna alla läkarförfattare 
– de är så många att det vore en orimlighet, man hittar dem i alla tider och i alla länder – och inte heller 
att samla allt som mina författande kollegor har skrivit.

Det finns två krav för att få ingå i samlingen. För det första ska författaren ha avlagt läkarexamen, även 
om han eller hon sedan inte utövat någon läkarpraktik – några få undantag från huvudregeln finns. För det 
andra får det inte vara medicinsk facklitteratur men allting annat: prosa, poesi, drama, deckare, kokböcker, 
ja, som sagt allt utom medicinskt fack. Även i detta avseende finns några enstaka undantag.  Mitt urval är inte 
metodiskt utan helt slumpartat. Min samling innehåller böcker av våra största författare överhuvudtaget, 
svenska som internationella. Där finns böcker av oerhört populära underhållningsförfattare som Michael 
Crichton med sina ”The Andromeda Strain” och ”Jurassic Park”. Ja, en amerikansk läkare vid namn Robert 
Cook har fått komma med som varnande exempel. Han är en amerikansk läkare, som med oerhörd 
flit – och säkert med mycket stora inkomster – författar medicinska framtidsvisioner med allt tänkbart 
missbruk av läkaryrket; en recension i USA beskrev hans verksamhet  som ”malpractice of literature”. 
(”Malpractice” är den amerikanska facktermen för felaktig, olaglig läkarverksamhet.)

Man kan läsa mer om flera av de författare som ingår i samlingen i min bok ”Litterära läkare”. Hänvisning 
till uppsatserna om dem finns vid författarnamnen i den bifogade förteckningen.  Som komplement och 
kontrast har jag också givit ut ”Diktade doktorer”, som beskriver de många läkargestalter som uppträder 
i den vanliga skönlitteraturen.

Min samling av läkarförfattade böcker uppgår nu till över 600 volymer av �65 författare från �7 nationer. 
Den överlämnas nu som gåva till Karolinska Institutets Bibliotek och Camera Obscura.  Min förhoppning 
är att särskilt de studerande ska komma att få glädje av den.

                          Gransäter i september �005

                           Lars Erik Böttiger
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Aarestrup, Emil, (1800–1856), dansk läkare och skald. Publicerade mycket litet under sin livstid, har i 
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givit ut nio detektivromaner. 
 
Andersson, Claes, (1937–), finlandssvensk läkare, psykiater, skald, riksdagsman, partiledare, jazzpia-
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läkare skildrar sin bygds näring och historia. 
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av Franska Akademien, där samtidigt med honom fanns två andra läkare, Jean Hamburger och Jean 
Delay – alla tre framstående också som författare! 
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Céline, Louis Ferdinand, (1894–1961), fransk fattigläkare som gjorde sensationell litterär debut på 
1930-talet med ”Död på krita” och ”Resa mot nattens ände”. Språklig nyskapare – den förste att an-
vända ett vardagsspråk (ej slang) i franska litterära sammanhang. (Se vidare min uppsats på sid. 98 i 
Litterära läkare.) 
 
Cook, Robin, (1940–), läkare, (Columbia–Harvard), vars författarskap i en stor amerikansk tidning 
beskrivits som ”malpractice of literature” – de mest fasansfulla framtidsvisioner av missbrukat  läkar-
arbete man kan tänka sig – men alla är storsäljare. 
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Crafoord, Clarence, (1936–), läkare, psykoanalytiker, författare. Har utgivit  flera böcker inom psykia-
tri och psykoanalysanalys. Den senaste, ”Hjärtats oro”, om hans egen hjärtinfarkt, är mycket läsvärd. 

Crichton, Michael, (1942–), jämförbar med Cook (se ovan!) med sin medicinska bakgrund och sitt 
oerhört spännande och flitiga författarskap. Hans första och mycket  kända  bok är  ”The Andromeda 
Strain”, men den berömmelsen överträffas i dag säkert  av hans betydligt senare ”Jurassic Park”. 
 
Cronin, A(rchibald) J(oseph), (1896–1981), engelsk läkare. På sin tid oerhört populär författare med 
böcker huvudsakligen baserade på hans egen läkarverksamhet i de engelska gruvdistrikten. ”Hattma-
karens borg”, ”Himmelrikets nycklar”, ”De gröna åren” är några av hans mest kända böcker. På senare 
år skrev han de TV-sända och mycket populära berättelserna om Dr Finlay. 
 
Cullberg, Johan, (1934–), psykiater och psykoanalytiker. Har skrivit flera uppmärksammade böcker 
inom psykiatri. 
 
Dahlin, Barbro, (1940–2000),  psykiater och författare. Har givit ut ett tiotal diktsamlingar. Känslig 
lyriker.  
 
Daniels, Anthony, (1949–), engelsk författare och pensionerad läkare (psykiater). I ”Fool or physician” 
skriver han en anonym läkares memoarer.  
 
Degenius, Emilia Degenius, (1954–), överläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm.  
 
Delay, Jean, (1907–1987), fransk psykiater och författare, medlem av Franska Akademien (1955– ) och 
av Frankrikes Medicinska Akademi. Författare till medicinska verk inom psykiatri. Författade bl a en 
mycket berömd biografi över Andre Gide och den stora krönikan över sin familjs liv i Paris från 1550 
och flera hundra år framåt i tiden, ”Les Avant Mémoires”. 
 
Dellson, Pia, (1968–), verksam vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund. 
 
Doolin, William, (1887–1962), irländsk kirurg, författare och redaktör för medicinska tidskrifter. 
”Dublin’s surgeon-anatomists and other essays” är utgiven till hundraårsminnet av hans död och 
innehåller medicinhistoriska essäer. 
 
Douglas, Colin, pseudonym för Colin Currie, geriatriker verksam i Edinburgh. ”For services to 
medicine” är en roman i sjukhusmiljö, den sjätte i raden av liknande böcker. 
 
Doyle, A. Conan, (1859–1930), författare till Sherlock Holmes-böckerna men också till stora historiska 
romaner och science fiction-böcker, bl a fem stora romaner om den galne professor Challenger. (Se 
vidare min uppsats på sid. 48 i Litterära läkare.) 
 
Duhamel, George, (1884–1966), ytterligare en fransk läkare, som också som erkänd och berömd 
författare under lång tid – trettio år – var ledamot av Franska Akademien. Hans mest berömda verk är 
de stora romansviterna – till stor del självbiografiska – om den lille tjänstemannen Salavin och den 
ännu större serien om  familjen Pasquier.  
 
Durling, Ulf, (1940–), psykiater. Debuterade som författare 1971 med ”Gammal ost”, en typisk pussel-
deckare med en upplösning som kräver medicinsk/farmakologisk kunskap för att kunna listas ut. Har 
under flera decennier framstått som en av de mest framstående svenska deckarförfattarna.  
 
Döblin, Alfred, (1878–1957), tysk läkare och författare. Hans mest berömda verk är ”Berlin Alexan-
derplatz”, som även blivit en lika berömd film i regi av Rainer Werner Fassbinder. (Se vidare min 
uppsats på sid. 77 i Litterära läkare.) 
 



��Böttigersamlingen

Edeland, Hans Göran, (1935–), svensk läkare, född 1935, disputerad ortoped och handkirurg. Jag 
minns inget om honom, sannolikt har han skickat böcker när han läst någon av mina sammanställ-
ningar i Läkartidningen. På bakre pärmen av en av de bifogade volymerna skriver han själv: ”Möjligen 
måste jag av hälsoskäl upphöra med resandet. Men jag vill fortsätta leva och läsa och resa och skriva”. 
Han torde vara avliden, han finns inte i de senaste läkarförteckningarna. 
 
Einhorn, Jerzy, (1925–2000), läkare, professor i radioterapi vid Karolinska Institutet från 1967. Berömd 
chef för Radiumhemmet, riksdagsman, debattör. Hans memoarer är mycket läsvärda. 
 
Einhorn, Stefan, (1955–), professor vid Radiumhemmet i Stockholm. Han har skrivit böcker inom 
områdena populärmedicin och religionsfilosofi.  
 
El Saadawi, Nawal, (1931–), egyptisk kvinnlig läkare med stor litterär produktion bakom sig. Flera 
gånger förbjuden och fängslad för sina uppriktiga uttalanden om förhållanden i hemlandet. (Se vidare 
min uppsats på sid. 126 i Litterära läkare.) 
 
Enckell, Mikael, (1932–1974), finländsk läkare och psykoanalytiker av judisk börd. Berömd som 
författare av de båda biografierna över fadern Rabbe Enckell, författare och konstnär, och för sina 
essäer över judiska ämnen. 
 
Everts, Bernt, (1953–) – se vidare under Hedner, Thomas 
 
Falk, Mats, (1940–), distriktsläkare på enläkarstation i småländska Alstermo under tjugofem år. 
”Doktor Uggla” är hans debutbok.  
 
Freeman, R. Austin, (1862–1943), engelsman, var läkare och kirurg men kom att ägna sig åt förfat-
tande (över femtio böcker). Han skapade med sin detektiv Dr Thorndyke ”den förste, kanske den 
störste, av vetenskapliga detektiver”. 
 
Frostegård, Johan, (1959–), är verksam som internist och reumatolog på Karolinska Universitetssjuk-
huset. De båda romanerna som han givit ut fick mycket positivt mottagande – så vitt jag vet har han 
dock inte skrivit någon mer skönlitteratur. 
 
Fuchs, Rickard, (1946–). Han har givit ut tre riktigt bra romaner, men det är lätt att bli placerad i ett 
fack – humoristens! – och mycket svårt att komma ur det. Dessa tre böcker rönte inte den uppskatt-
ning som jag anser att de är värda. Dessutom bifogar jag tio volymer av hans stora skämtproduktion. 
 
Fåhraeus, Robin, (1888–1968), professor i patologi i Uppsala, upptäckaren av ”sänkan” (SR). Genom 
sina fynd i samband med undersökningarna för SR blev han intresserad av blodets historia och vidare 
över till medicinens historia i stort, vilket ledde till de tre banden av ”Läkekonstens historia : en 
översikt”. 
 
Geertinger, Preben, (1923–), är dansk läkare som länge varit en ledande rättsmedicinare i sitt land. 
 
Gerritsen, Tess, (1953–), amerikansk läkare (invärtesmedicin) och bästsäljande författare.  Ägnar sig 
numera åt författande på heltid och har gett ut ett drygt tjugotal medicinska thrillers varav den 
överlämnade boken, ”Donator okänd” är den första. Boken handlar om modern transplantationski-
rurgi och hur samvetslösa personer gör vad som helst för att skaffa organ för transplantation.   
 
Girdwood, Ronald, (1917–), skotsk  professor i medicin , “President of the Royal College  of Physicians 
of Edinburgh”. 
 
Gjöres, Jan Erik, (1924–), pensionerad kirurg och aktiv operaälskare.  
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Goldsmith, Oliver, (1728–1774), irländsk läkare. Att han studerade medicin i Edinburgh och Leyden är 
säkert, liksom att han en tid hade läkarpraktik i London, men om han verkligen avlade läkarexamen 
är oklart!  ”The vicar of Wakefield” betraktas allmänt som det förnämsta av hans verk, men han skrev 
också poesi. Dikten ”She stoops to conquer” är berömd: 
 
             When lovely woman stoops to folly 
             And find too late that men betray 
             What charm can soothe her melancholy, 
             What art can wash her guilt away? 
 
             The only art her guilt to cover 
             To hide her shame from every eye 
             To give repentance to her lover 
             And wring his bosom – is, to die. 
 
Gordon, Richard, (1921–), pseudonym för Gordon Stanley Ostlere, engelsk kirurg och anestesiolog. 
Hans skälmromaner om läkarna på det fiktiva sjukhuset St. Swithins gjorde honom berömd och 
mycket läst. Han gav på gamla dagar ut en antologi: ”The literary companion to medicine : an antho-
logy of prose and poetry”. 
 
Granroth, Trygve, (1921–2001), finlandssvensk läkare och psykiater. Har tidigare skrivit en bok om 
Anton Tjechov. 
 
Grip, Göran, (1945–), har varit verksam som narkos- och intensivvårdsläkare. ”Allting finns” handlar 
bl a om hans nära-döden-erfarenheter. 
 
Gudmundsson, Jan, (1938–), läkare i Uppsala. Har givit ut flera romaner.  
 
Gyllensten, Lars, (1921–), tidigare professor i histologi vid Karolinska Institutet men framför allt en av 
svensk litteraturs allra största namn. Medlem av Svenska Akademien och under en tid dess ständige 
sekreterare, tills han avgick från såväl den befattningen som Akademien som sådan i samband med 
den s k Rushdieaffären 1989. 
 
Haeger, Knut, (1925–1984), svensk kirurg, bortgången i förtid. 
 
Hamburger, Jean, (1909–1992), var en internationellt berömd njurläkare men också verksam som 
författare av sådan klass att han blev ledamot av Franska Akademien.  
 
Haugen, Paul-Helge, (1945–), norsk läkare som praktiskt taget direkt efter examen helt ägnat sig åt 
litteraturen, främst poesin. Idag betraktas han som en av Norges ledande poeter.  Han skriver på 
nynorska. (Se vidare min uppsats på sid. 144 i Litterära läkare.) 
 
Havard, Jonathan, (1924–), pseudonym för Cyril Havard, brittisk kirurg och tidigare professor vid The 
Royal College of Surgeons of England. Har givit ut åtskilliga romaner, bl a “The Stockholm syndrome” 
 
Hedner, Thomas, (1949–), är professor i klinisk farmakologi i Göteborg och driver, tillsammans med 
läkarkollegan Bernt Everts, H&E Förlag i Göteborg. De har bl a givit ut M. Bulgakov och A. Conan 
Doyle på svenska. 
 
Hermansson, Ingemar, (1927–), medicine hedersdoktor, pensionerad som provinsialläkare i översta 
Norrland (Vilhelmina). Har rönt stor uppskattning för studier över framstående men delvis helt 
bortglömda svenska författare. 
 



��Böttigersamlingen

Hoffmann, Heinrich, (1809–1894), tysk läkare, reformator av psykiatrin och
barnboksförfattare  med otaliga upplagor av  ”Struwwelpeter” (på svenska ”Pelle Snusk”) som över-
satts till  ett mycket stort antal språk. 
 
Holmes, Oliver Wendell, (1809–1894), amerikansk läkare, professor i anatomi och fysiologi vid Har-
vard University. Skrev berömda essäer fyllda av lärdom och humor (“The Autocrat of the breakfast 
table”). 
 
Holub, Miroslav, (1923–1998), tjeckisk läkare, immunolog och vetenskapsman.  
 
Jacob, Francois, (1920–), fransk mikrobiolog och professor i cellbiologi. Nobelpristagare 1965. ”Den 
inre gestalten” är hans självbiografi (med inledning av Georg Klein). 
 
Janson, Annika, (1962–), barnläkare, verksam vid Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge. 
 
Jersild, P.C., (1935–), läkare, en av den svenska litteraturens stora och mycket produktiva författare. 
 
Johansson, Bengt W., (1930–), kardiolog. 
 
Kaplan, Jonathan, (1954–), sydafrikansk läkare. Har skrivit en självbiografisk skildring av läkartjänst, 
särskilt katastrofhjälp (”När livet kallar : kirurg i katastrofområden”). 
 
Karlsson, Henrik, (1949–), är distriktsläkare och härstammar från lotsar och fyrvaktare på Västkus-
ten och har i ”Havet var vårt liv …” beskrivit sjöfart och sjöfartssläkter, det senare efter omfattande 
forskning. 
 
Keats, John, (1795–1821), engelsk läkare och världsberömd skald. Död vid tjugosex års ålder i lung-
blödning, där han själv diagnostiserade det arteriella blodets färg och insåg den dåliga prognosen. 
 
Klass, Perri, (1958–), amerikansk barnläkare i Boston, läkarexamen 1986. Hennes författarskap har 
varit mycket framgångsrikt och uppskattat. 
 
Klawans, Harold L., (1939–1999), ”professor of neurology and pharmacology” i Chicago. Har skrivit 
flera thrillers om terrorism innan denna egentligen fanns. 
 
Klein, Georg, (1925–), världsberömd svensk cancerforskare. Har under senare år också utvecklat ett 
omfattande och mycket uppskattat författarskap med tonvikt bl a på moraliska frågor. 
 
Källén, Per, (1962–), internist i Kalmar.  Har givit ut flera högt uppskattade detektivromaner. 
 
Källgård, Anders, (1958–), arbetar som distriktsläkare i Sverige, som författare och globetrotter. Han 
är nesofil = isloman = ö–älskare. 
 
Lagergren, Jan, (1928–), pediatriker i Lund. Har skrivit om rysshärjningarna i Sveriges kustland. 
 
Lagerkvist, Ulf, (1926–), pensionerad professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs Uni-
versitet.  Han är son till Pär Lagerkvist, som han skildrar i ”Den bortvändes ansikte”. 
 
Landell, Nils Erik, (1935–), har varit verksam som psykiater vid Danderyds Sjukhus. Jag bifogar endast 
en liten del av Landells mycket stora produktion av böcker om natur och djur. Ett par gånger har han 
försökt sig på romanformen (”Det patientfria sjukhuset”, ”Stackars man”). 
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Lem, Stanislaw, (1921–), polack. Studerade medicin mellan 1939 och 1948 (med avbrott för kriget) 
men har aldrig praktiserat som läkare, men väl som författare och filosof. Han är en av pionjärerna för 
science fiction-litteraturen med ”Solaris” som ett av sina mest berömda verk. 
 
Levander-Lindgren, Maj, (1917–1997), invärtesmedicinare och kardiolog, länge verksam på Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna. 
 
Levi, Carlo, (1902–1975), italiensk läkare och målare, som under fascisttiden gjorde sig obehaglig för 
regimen och ”landsförvisades” till en liten ort på italienska stövelns klack, så gudsförgäten att ett gam-
malt ordstäv säger att Kristus aldrig ville fortsätta dit utan stannade i Eboli… . ”Kristus stannade i 
Eboli” gjorde Levi berömd – ett exempel på en författare som blivit berömd genom bara ett verk. 
 
Liljenfors, Bennie, (1938–), är psykiater. Han har nu givit ut tre romaner om en kirurg, men tidigare, 
under två olika (!) pseudonymer (Sten Wilding och KG Matiason), sammanlagt nio detektivromaner. 
 
Lindskog, Bengt I., (1929–) – se vidare under Tode, Johann Christian 
 
Lister, John, (1920–), engelsk läkare som under ett fellowship i USA kom till redaktionen för New 
England journal of medicine, vilket ledde till att han under tjugoåtta år varje månad skrev essäer om 
medicinen i England och USA under samma rubrik som samlingsvolymen, ”By the London Post”. 
 
Lockowandt, Ulf, (1960–), arbetar som hjärtkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Han 
debuterade 1987 med diktsamlingen ”Allt vi har”. 
 
Lowbury, Edward, (1913–), framstående engelsk läkare och bakteriolog, började redan tidigt  (1934) 
skriva poesi som publicerades och har fortsatt med detta hela livet. Han redigerade för British medical 
journals 150-årsjubileum en samling av dikter, skrivna av läkare, ”Apollo : an anthology of poems by 
doctor poets”. Där fanns också en dikt av svenskan Eva Ström, länge infektionsläkare (se nedan), och 
jag medverkade vid en poesiafton, då dikter ur ”Apollo” lästes inför publik, med att läsa Eva Ströms 
dikt på svenska – efter att den engelska versionen hade föredragits. Dikten har titeln: ”Till Murphy 
eller Första dagen av en ny religion” och är hämtad ur hennes diktsamling ”Den brinnande zeppelina-
ren”. 

Lycke, Erik, (1926–), har varit professor i klinisk virologi vid Göteborgs Universitet. Han fick stor 
framgång med ”Min vän Marcus Tullius”. 
 
Lörelius, Lars-Erik, (1939–?), var röntgenöverläkare i Uppsala, när en matstrupecancer upptäcktes. 
Hans bok ”Journal 3904 : ändå finns livet kvar” handlar om hans liv efter diagnosen. När han avslutar 
boken har fyra år förflutit efter diagnosen trots att han från redan från början hade lymfkörtelmetas-
taser. Han är nu död sedan flera år. 
 
Márky, Ildikó, (1940–), född i Ungern, verksam som barnläkare (onkolog) i Göteborg, intressant för-
fattare. 
 
Matthis, Iréne, (1940–) är psykoanalytiker, men så vitt jag kan se inte medicinare. Men hon får 
komma med här ändå. 
 
Maugham, William Somerset, (1874–1965), på sin tid mycket känd engelsk författare – i samlingen 
ingår cirka trettiotre volymer. (Se vidare min uppsats på sid. 67 i Litterära läkare.) 
 
Maynus de Mayneriis, (?–1370). Enligt förordet i ”Dialogus creaturarum moralizatus” av framlidne 
överbibliotekarien mm Wilhelm Odelberg, som här tecknar sig som ”Michaelisgillets rector”, är boken 
sannolikt författad av milanoläkaren Maynus de Mayneriis. Michaelisgillet gav ut en faksimilupplaga 
med översättning för att 1983 fira 500-årsminnet av den första i Sverige tryckta boken.  
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Moström, Jonas, (1973–), distriktsläkare i Stockholm, debuterade 2004 med en detektivroman, ”Dö-
dens pendel”, en bok som lovar mycket för framtiden 
 
Munro, Ian, (1923–1997). Verket ”Swerving neither to the right nor the left” tillkom för att hylla 
läkaren Ian Munro vid hans avgång som redaktör för The Lancet, en fest i London till vilken jag var 
inbjuden. Flertalet – om inte alla? – författarna  är läkare. 
 
Munthe, Axel, (1857–1949), internationellt ryktbar societetsläkare, livmedikus (Drottning Victorias 
livläkare) och författare, världsberömd för sin bok ”The Story of San Michele”, skriven på engelska och 
utgiven under denna titel 1929. Den svenska versionen, ”Boken om San Michele”, publicerades 1930.  
Axel Munthes liv har skildrats i en stor biografi av Bengt Jangfeldt, ”En osalig ande : berättelsen om 
Axel Munthe”. 
 
Nilsonne, Åsa, (1949–), är psykiater, verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hon har 
haft stora framgångar med sina detektivromaner. 
 
Noguchi, Thomas T., (1927–), är en mycket berömd rättsmedicinare i Los Angeles, Kalifornien. 
 
Nordenström, Jörgen, (1949–), professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, har haft stor framgång 
med sin bok om evidensbaserad medicin med referenser till Sherlock Holmes. 
 
Nyh, Eva, (1949–), distriktsläkare, skildrar i ”Ända in i märgen : en lyrisk berättelse ”   svåra upple-
velser under barndomen och det yttre och inre förloppet  vid behandling  av sin kroniska myeloiska 
leukemi, som botas genom benmärgstransplantation. Eva Nyh är nu (2005) åter verksam som läkare. 
 
Ober, William B., (1920–), amerikansk patolog med breda humanistiska intressen. Har även givit ut 
”Boswell’s clap, and other essays”. 
 
O’Donnell, Michael, engelsk läkare, medicinsk redaktör mm. Jag fick detektivromanen ”The Devil’s 
prison” av redaktören för British medical journal och har anmält den i denna tidskrift 
 
Parland, Oscar, (1921–1997), föddes i Kiev, levde och verkade i Finland sedan han var två år. Han var 
psykiater, ”närmare bestämt en anhängare av den djuppsykologiska, analytiskt orienterade riktning-
en” (citat från Parland själv).  ”Tjurens år” har filmats av finsk TV 1988. 
 
Percy, Walker, (1916–1990), amerikansk läkare, filosof, filolog och romanförfattare. Bara två av ro-
manerna är översatta till svenska och han är föga känd här hemma – i USA är han ett stort författar-
namn. Jag har besökt och intervjuat honom i hans hem. (Se vidare min uppsats på sid. 105 i Litterära 
läkare.)  
 
Pernow, Bengt, (1924–), professor i klinisk fysiologi liksom rektor vid Karolinska Institutet.   
 
Persari, Jan, (pseudonym för Anders J. Kroese?).  ”Hjertelag” är en roman om maktkamp på en tho-
raxkirurgisk avdelning. Skänkt till mig i Oslo av författaren. 

Persson, Eddie, (1949–), läkare, anestesiolog, stor operaentusiast. Han har i boken  ”Opera : död, dårar 
och doktorer” ingående skrivit om medicinen i operans värld. 
 
Pieczenik, Steve, (1943–) är en Harvardutbildad psykiater, beskriven  bl a som ”international crisis 
manager”.

Pinel, Philippe, (1745–1826), fransk läkare, känd för sitt arbete under franska revolutionen, men mest 
som den som befriade de hospitaliserade mentalpatienterna från  deras kedjor. 
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Rabelais, Francois, (ca 1494–1553), blev medicine doktor i Montpellier 1537. Författare till det stora 
och nyskapande verket om Gargantua och Pantagruel (svensk nyutgåva i fem band, Atlantis, 1980–
1985). (Se vidare min uppsats på sid. 17 i Litterära läkare.) 
 
Rasch, Mårten, (1922–), praktiserande läkare och livmedikus, är i högsta grad en lärd och flitig ”bok-
vän”. 
 
Roe, Francis, (1932–), engelsk-amerikansk kirurg som gått över till författarskap på heltid. 
 
Rosenbaum, Edward E., (1915–), känd Mayo Clinic-utbildad  läkare. I ”The doctor : when the doctor is 
the patient” beskriver han sin egen cancersjukdom. 
 
Ross, Sir Ronald, (1857–1932), engelsk läkare och forskare, Nobelprisbelönad 1902 för sin upptäckt av 
myggan som transmittor av malariaplasmodiet.  
 
Rössner, Stephan, (1942–), ”bantningsdoktorn” är inte bara läkare och en skicklig kock, utan också en 
flitig författare. 
 
Sacks, Oliver, (1933–), född i England, läkare, neurolog, sedan länge bosatt och verksam i USA. Slog 
igenom med boken ”Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt”, en bok, som av Lars Gustafsson 
betecknats som en av 1980-talets bästa böcker i världen.  Han har fortsatt ett stort och mycket intres-
sant medicinskt skönlitterärt författarskap, som för några år sedan renderade honom ett hedersdokto-
rat vid Karolinska Institutet.  (Se vidare min uppsats på sid. 132 i Litterära läkare.) 
 
Sandblom, Philip, (1903–2001), professor, välkänd kirurg,  rector magnificus vid Lunds universitet, 
världsberömd konstsamlare och konstdonator. Boken ”Skapande och sjukdom” finns såväl i engelsk 
som i svensk version. 
 
Sande, Hans, (1946–), norsk läkare (psykiater) och författare, som skriver på nynorska. Han har skrivit 
över tjugo böcker, både romaner, diktsamlingar och en rad böcker för barn och ungdom. Flera av 
böckerna har han själv illustrerat. 
 
Schnitzler, Arthur, (1862–1931), berömd österrikisk läkare och författare. Vid sidan av sitt författar-
skap verksam som psykiater.  Skald, men framför allt författare av skådespel, berättelser och romaner. 
Schreeb, Tor von, (1926–), kirurg med vida utlandserfarenheter, överläkare vid Ersta Sjukhus. Globe-
trotter, berättare, författare. 
 
Schulman, Salomon, (1947–), barnläkare, författare till böcker och tidningskåserier, sprungen ur den 
gamla jiddischkulturen, som han värnar om. 
 
Seeberg, Staffan, (1938–), medicine doktor och bakteriolog i Göteborg. Debuterade som författare 1966 
och har sammanlagt givit ut femton uppskattade romaner. 

Selzer, Richard, (1928–), var professor i kirurgi vid Yale Univerity, USA, när han i fyrtioårsåldern på 
allvar började som författare. Han har nu med stor framgång i USA givit ut sex essäsamlingar och 
två skönlitterära verk. Han är inte översatt till svenska. (Se vidare min uppsats på sid. 120 i Litterära 
läkare.) 

Shem, Samuel, (1944–), pseudonym för Stephen J. Bergman.  Läkare (psykiater) och utbildad i Boston, 
jag vill minnas att det var Beth Israel-sjukhuset som var förebilden till ”The house of God”, kultroman 
för generationer av amerikanska läkarstudenter. Den handlar om den svåra tid som intern-utbild-
ningen utgör för många. Ett avsnitt ur boken togs med i antologin ”Å herregud, mitt i semestern”. De 
svenska förstaårsstudenterna förstod den inte och tyckte inte om den. Alla som har sett amerikansk 
sjukvård från insidan vet att denna skildring av amerikanskt sjukhusliv är i högsta grad adekvat. 
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Simonsson, Per, (1955–), läkare verksam inom klinisk kemi vid Universitetssjukhuset Malmö Allmän-
na Sjukhus.  Har givit ut åtminstone fyra romaner under åren 1983–1996. 
 
Sivertssen, Egil, (1926–2001), norrman, läkare. Var med om att bygga upp den kardiologiska och 
hjärtkirurgiska verksamheten vid Ullevåls Sjukhus i Oslo. Gav ut en bok om sin egen hjärtsjukdom, 
en barnbok mm. 
 
Sjöstrand, Nils O., (1937–), professor emeritus i fysiologi vid Karolinska Institutet, ordförande i Hjal-
mar Söderberg-sällskapet. ”Viljans frihet och mordets frestelse” är ett inlägg, i bokform, i debatten 
huruvida mordet på pastor Gregorius verkligen kunde ske med de gamla giftpiller, som doktor Glas 
långt tidigare hade gjort i ordning.  Mitt genmäle finns i Läkartidningen 2003;100:2958–59, ”Skulle 
mordet lyckats?”. 
 
Slaughter, Frank G., (1908–2001), på sin tid omåttligt populär, amerikansk författare av bästsäljande 
läkarromaner. Använde sin erfarenhet som läkare i sina böcker som såldes i mer än sextio miljoner 
exemplar. 
 
Smithers, David Waldron, (1908–1995), engelsk läkare, chef för Department of Radiotherapy at the 
Royal Marsden Hospital, där han arbetade i fyrtio år. Han har givit ut en bok om läkarförfattare, 
”This idle trade : on doctors who were writers”. 
 
Smollett, Tobias, (1721–1771), engelsman, egentligen skotte, skeppsläkare i brittiska marinen, förfat-
tare, betraktad som en av grundarna av den engelska romanen. Hans mest berömda verk är ”Roderick 
Random”, som skildrar livet till sjöss. Han torde ha varit den förste som berättat om sjömännens usla 
kost av hårda skeppsskorpor och salt kött. (Se vidare min uppsats på sid. 27 i Litterära läkare.) 
 
Stolt, Carl-Magnus, (1957–), är överläkare vid onkologiska kliniken i Borås och professor i humanis-
tisk medicin vid Karolinska Institutet – och en flitig författare. 
 
Stone, John, (1936–), amerikansk läkare och professor emeritus i kardiologi vid Emory University,  
Louisiana. Han har bl a givit ut ett flertal diktsamlingar. 
 
Ström, Eva, (1947–), var tidigare infektionsläkare men lämnade i början av 1990-talet medicinen och 
är nu på heltid författare och kritiker. Hon debuterade 1977 med diktsamlingen ”Den brinnande 
zeppelinaren”, och får idag utan tvekan betraktas som en av våra stora poeter. Det här är en komplett 
samling av Eva Ströms arbeten, många med dedikation från författaren. (Se vidare min uppsats på sid. 
153 i Litterära läkare.) 
 
Söderling, Lars, (1938–), är läkare och arbetar nu med familjerådgivning mm, inte minst för beroen-
desjuka patienter. 

Tejler, Anders, (1953–), överläkare på kvinnokliniken i Varberg. Har givit ut ”En amiral i urringning-
en och andra berättelser”. Då och då, i samband med att jag publicerar något om läkarförfattare, får 
jag en bok mig tillsänd av en kollega som jag tidigare inte observerat som författare. Detta är en sådan. 
 
Theopold, Wilhelm, (1915–), överläkare vid en barnklinik i Frankfurt-Höchst 1960–1980. Han har 
skrivit ett stort verk om läkarförfattare från sex sekler, ”Doktor und Poet dazu : Dichterärzte aus sechs 
Jahrhunderten”.

Thomas, Lewis, (1913–), mycket framstående amerikansk läkare, patolog och internist, forskare och 
tänkare.  Liksom John Lister (se denne) skrev Lewis Thomas under mycket lång tid regelbundna bi-
drag till New England journal of medicine, alltid under rubriken Notes of a biology watcher.
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Thorling, Eivind, (1932–), dansk läkare, verksam vid Kraeftens  Bekämpelsers Sygehus  i  Århus. Har 
bl a givit ut ”Cykeldigte : langs vandet ved Risskov”. 
 
Tillgren, Josua, (1881–1969), en av det tidigare 1900-talets stora profiler i svensk invärtesmedicin. 
Ständigt aktiv, stimulerande, egensinnig och inspirerande. Det lilla häftet ”Minnen av och om Josua 
Tillgren” är sammanställt av hans änka Märta Tillgren och skickat till mig i ett numrerat exemplar. 
 
Tjechov, Anton, (1860–1904), rysk läkare, död i utbredd tuberkulos. Skulle jag välja någon som den 
störste läkarförfattaren genom tiderna blir Tjechov för mig en av huvudkandidaterna till en sådan 
hederstitel. Hans fyra stora skådespel, varav det första, ”Måsen”, först blev fiasko men sedan succé, 
”Morbror Vanja”, ”Tre systrar” och ”Körsbärsträdgården”, spelas i början av 2000-talet oupphörligt på 
alla världens scener – i de tre första finns alla betydande läkarroller. (Se vidare mina uppsatser på sid. 
54 och 62 i Litterära läkare.) 
 
Tode, Johann Clemens, (1736–1806), dansk läkare, kirurg, livmedikus, professor i medicin vid Kö-
penhamns universitet, rektor där och skönlitterär författare. Denna volym av ”Sundhedstidende” 
i faksimil är utgiven i Oslo 1991 av Øivind Larsen (Oslo) och svensken Bengt I. Lindskog, som vid 
utgivningen var professor i medicinens historia vid universitet i Köpenhamn. Tode har bl a skrivit två 
skådespel, ”Sjöofficerarna eller Dygd och ära på prov” och ”Kärlekens nytta eller Tre dagars händelser” 
– det senare omtryckt så sent som 1942.  
 
Täljedahl, Inge-Bert, (1942–), histolog, cellforskare, professor vid och senare rektor för Umeå Univer-
sitet. Gav i början av 1980-talet ut två uppmärksammade diktsamlingar, och återkom tjugo år senare 
med en ny sådan. 
 
Wahlberg, Karin, (1950–), har först varit lärare, studerade sedan medicin och är nu specialistutbildad 
gynekolog med tjänst vid Universitetssjukhuset i Lund. Hon har haft enastående stor framgång med 
sina snabbt på varandra följande detektivromaner. Den första, ”Sista jouren”, kom 2001. 
 
Waldenström, Jan G., (1906–1996), en av svensk – och internationell! – medicins verkliga stormän, 
som jag under många år hade förmånen att få räkna som en nära, god vän, mentor och lärare. Han tog 
sig inte för att skriva några minnen förrän det egentligen var för sent. Det lilla häftet “Reflections and 
recollections from a long life with medicine” (1994) blev inte vad det kunde ha blivit – om det skrivits 
tidigare. 
 
Wallquist, Einar, (1896–1985), “Lappmarksdoktorn”, gjorde en pionjärgärning som provinsialläkare i 
Arjeplog under fyrtio år. Förutom sin medicinska gärning blev han en kulturperson, dels genom sitt 
författarskap, oftast illustrerat av honom själv och inlett med den mycket kända boken ”Kan doktorn 
komma?”, som följdes av en lång rad andra böcker om hans verksamhet, dels genom att han skapade 
en stor och unik samling av samiskt silversmide. 

Weismann, Gerald, (1930–), medicinprofessor vid New York University School of Medicine, där jag 
tillbragte ett lyckligt forskningsår 1954–1955.  Hans två essäböcker väckte långt senare berättigad 
uppmärksamhet. 
 
Werkö, Lars, (1918–), professor i invärtes medicin i Göteborg, ledamot av Astras styrelse och vice ord-
förande, stor forskare, organisatör mm. Har bl a givit ut sina memoarer, ”Det gäller alltid livet”. 
 
Vescovi, Gerhard, (1922–), tysk läkare, röntgenolog och allmän praktiker, författare. Är en av de 
läkarförfattare, som jag besökt och intervjuat i hans hem. (Se vidare min uppsats på sid. 113 i Litterära 
läkare.) Flera volymer har högst personliga dedikationer. 
 
Widén, Lennart, (1922–), professor emeritus i klinisk neurofysiologi vid Karolinska Institutet, har bl a 
givit ut en illustrerad bok, ”Din fantastiska hjärna”. 
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Willén, Liselott, (1972–), läkare i Örebro, har med två detektivromaner, som jag skrev i min anmälan 
av ”Eldsmärket ” i Läkartidningen, ”lagt grunden till ett författarskap som  griper tag i läsaren – och 
lovar mycket för framtiden”. 
 
Williams, William Carlos, (1883–1963), amerikansk läkare och författare med en stor produktion. 
Litteraturhandboken anger Williams som ”en av de största poeterna i USA under 1900-talet”.  Han 
levde och verkade hela sitt liv i den lilla staden Rutherford i New Jersey, och hans liv blev – liksom hos 
Tjechov – en lycklig symbios av medicin och litteratur.  
 
Wretmark, Gerdt, (1918–2001), professor, gav ut vad som bör betraktas som första delen av sina me-
moarer, ”Möten, broar : berättelser ur minnet” (2000). 
 
Währborg, Peter, (1951–), är läkare och verksam som överläkare/docent vid hjärtkliniken, Sahlgrenska 
Sjukhuset i Göteborg. Trots en lyckad litterär debut, närmast av science fiction-karaktär, med ”Hjärn-
transplantationen”, har han så vitt känt är inte publicerat mer skönlitteratur. 
 
Zinsser, Hans, (1878–1940), amerikansk bakteriolog, professor vid bl a Harvard University. Lämnade 
viktiga bidrag till bakteriologin och folkhälsan. Han utvecklade bl a en metod för massproduktion av 
vaccin mot tyfus. ”As I remember him : the biography of R.S.”, är hans självbiografi. 
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