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M edicin his tois k t k uriosaha binm
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an Bondeson, som 1r liikare vid
Malmo Allmlnna Sjukhus, bygger
denna essdsamling pi omfattande

medicinhistoriska killstudier. Det gmnd-
liga ftirarbetet tynger dock inte boken,
utan wd"rtom prdglas den av en medryck-
ande berdttarglddje.

Ordet 
"kuriosa" dr hogst betecknan-

de for innehillet. Har handlar det inte
om den medicinska vetenskapens fram-

steg, utan om allehanda besynnerlighe-
ter: md.nniskor med svans, skend<ida

mdnniskor, kvinnor som fcider kaniner...
Det ir inte alltid latt ftir lekmannen att
veta vilka av dessa fenomen som c.r myt

och vilkasom ir verklighet, men Bonde-

son reder ut den saken pi ett vetenskap-

ligt fonroendeingivande sltt, samtidigt
som han frirmedlar en hel del kulturhis-
toria.

Spo ntan siilvfiirbrinningJ
Bokens firrsta essi handlar om s k spon-
tan mdnsklig sj:ilvftirbrdnning. Under

irhundraden trodde man att mdnnisko-
kroppen kunde fatta eld och brinna upp
utan tillforsel av brdnsle. Frd.mst ansigs
detta drabba drinkare, vars kropp hade
blivit mera brinnbar genom att drlnkas

in i alkohol.
Denna forestallning levde kvar mdrk-

ligt lange. Annu vid mitten av 1800-talet
var spontan sj:ilvforbrinning ett "fak-

tum" i medicinskahandbcicker. fu t s+g

utkom en rysk doktorsavhandling dar

fenomenet forklarades med elektriska

strcjmmar som skulle bildas i kroppen,
och som skulle spj:ilka kroppens vatten

till syrgas och vd.tgas, som sedan antdn-
des av en elektrisk gnista- Si sent som

1 888 publicerades en okritisk fallbeskriv-

ning i den ansedda Bitish MedicalJour'
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na 1,, och diagnosen s j iilvfti rb riin n in g stal l-
des av en amerikansk lakare ir 1892.

Under andra halvan av 1800-talet
tringdes tron pi sjilvftirbrlnning tillba-
k-a inom likarkiren. Orsaken till detta
var en serie vetenskapliga underscikning-
arsom klarlade att kroppens vdtskeinne-
hill hindrar sjalvfrirbrlnning, hur fet
och alkoholiserad man in dr.

Annu i b<irjan av 1900-talet var tron
pi spontan sj:ilvfcirb rinning vanlig i nyk-
terhetsrcirelsen inom Sverige och Norge.
Drinkare ansigs brinna med bli liga,
och det enda medlet att slecka branden
ansigs vara urin.

"Det brann bli lige pi Zakris i Hes-
ter, medan han lag i s:ingen. Den kom

upp ur munnen. Hon [hustrun] skreva-
de <iver honom och slackre genom att
pessa i mun pi honom; det .skulle vara
fruntimmer till det. Sen sop han inte
mer."

Grodor i magfen
Lingt in i modern tid har mlnniskor
trott att ormar, cidlor och grodor kunde
leva och ftircika sig i den mlnskliga mat-
smdltningskanalen. Denna tro omfatta-
des iven av ldkare och akademiker. Lin-
nd skrev t ex att bukgrodor var en "gan-

ska rar sjukdom, men daremot si fase-
lig". Anda fram till mitten av 1800-talet
skrevs det mycket i de medicinska tid-
skrifterna om grodor och <idlor som
magparasiter.
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Paddkr:ikerskan Catharina Geissle-
rin kraktes pL 1640-talet upp samman-
lagt 58 grodor, paddor och <;dlo.. At
1833 krakte Henriette Pfennig upp elva

grodor. Den senares grodor unders<iktes
av en lakare vid namn Sander. Han 

"s5"g

till att dissekera en av de uppkrakta buk-
grodorna och fann till sin ftiwining att
dess mage var full av halvsmdlta insekter
och even inneholl en ndstan intakt skal-
bagge! Sander utftirde ocksi en del fror-
scik dar han placerade de formenta buk-
grodorsom dnnu levde ivarmtvatten ftir
att underscika dcras ftirmiga att cjverleva
i magens tempererade klimat: resultaten
talade starkt ftir att dessa amfibier sakna-
de fcirmlga att civerleva n5"gon tid inom
minniskokroppen."

Efter detta anstdlldes forhor med fru
Pfennig, som erkende att hon hade tagit
grodor i sin kjortelficka och litsats krika
upp dem. Dr. Sanders uppsats om Hen-
riette Pfennig kom starkt att bidratillatt
tringa undan tron pi. bukgrodor.

Ftklde kaniner
Ett nlrbeslaktat fenomen ir "kvinnan

som ftidde kaniner", €n medicinsk sen-
sation frin 172}-ralets England. Hon
<iverfiirde kaninkroppar, som hennes
make f<irst sryckade, frin kjolfickan till
vagina, varifri.n de togs ut under kraftiga
simulerade fr;dslovindor. Det medicin-
ska etablissemanget lat sig duperas, men
hon blev avslojad av en vaktmdstare som
hon hade ftirsokt mutatill att smuggla in
kaniner.

Si sent som ir 1921 skrevs det i
norska tidningar att Rikshospitalet hade
misslyckats med att avlegsna en hrgg-
ormsfamilj som levde i en ung kvinnas
mage. Enligt pressrapporterna hade en
orm krdlat nedftir strupen pi henne di
hon sov, och sedan ynglat av sig nere i
magen. Sjukhuset dementerade histori-
en. lJrsprunget till skronan var ftirmod-
ligen en ovanlig storspolmasksom hade
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hittats vid en bukoperation pi Dram-
mens sjukhus.

Forr brukade kyrkorna ofta, utijver
helgonreliker, fcirvara ben som sades hdr-
r<ira frin forntida jettar (som ska ha levat
ftire syndafloden). Pi 1600-talet forevi-
sades i Frankrike skelettet av en 7,5
meter ling jdtte, som hade hittats i en
iker. (Skelettet finns bevarat, och dr -

korrekt arrangerat - ett mastodontske-
lett.) Vid borjan av 1700-talet ftjrevisa-
des vid Uppsala Universitet err skelett,
som man ans5"g herrcira frin en jitte frin
tiden fcire syndafloden. Emanuel Swe-
denborg (!) avslc;jade dock att det var ett
felarrangerat skelett av en vai. De skelett-
delar av "jattar" 

som fcirevisades i kyt-
korna forefaller oclai" att oftast ha har-
r<irt frin antingen valar eller elefanter.

En mdrklig "jette" 
grlvdes upp ur

jorden ir 1 869 i Cardiff, New York. Den
var en forfalskning tillverkad av en ro-
bakshandlare som hade ri.kat i gr:il med
en vickelsepredikant vid namn Turk.
Den sistnlmnde fcirsvarade entriget Bi-
belns berdttelser om jdttar fcire syndaflo-
dens tid.

I syfte att spela predikanten ert spratt
grdvde tobakshandlaren ned en noga pre-
parerad stary av en jatte i en 5.ker, och
arrangerade si att den strax efter5.t 5.ter-
fanns vid en brunnsgrdvning. Upptiget
fungerade bd.ttre dn vd.ntat, bl a betalade
Turk fcir att fr visa upp "jdtten" vid sina
vdckelsemciten. Den gode tobalahand-
laren tjanade en god slant pi sitt sprart
innan en tidningsreporter lyckades av-
slcija hela historien.

Skenddid
Pe 1800-talet fanns en utbredd skrack
ftir att begravas levande p5. grund av
lekares misstag. Pi flera heil i Tyskland
inrittades serskildalikhus dar liken skul-
le ligga en tid innan de begravdes. Varje
lik ftirsigs med ett sncire vid handen,

som kopplades till en ringklocka, och
inrdttningen var bemannad med lakare
som hade tillging tili all den utrustning
som kunde behcivas ftir att hjdlpa en
skendod som ringde pi hj:ilp.

Detta var inte fullt si tokigt som det
liter idag; under det tidiga 1800-talet
hade man ndmligen c.nnu inga klara kri-
terier fordodsftrklaringar. Men ir 1846
vann fransmannen Bouchut en stor pris-
summa med sitt ftirslag tilldiagnoskrite-
rium. Hans lorslag var atr man skuile
lyssna pi hjlrtat med det di nyuppfunna
stetoskopet. Bouchut ftirdcimde likhu-
sen, och menade - helt riktigt - atr en
hjanauskultation var tillrdckiig for att
med sdkerhet faststalla doden.

MissbildningBr
Liksom andra medicinska kuriosakabi-
nett ger Bondesons kabinett storr ut-

rymme it missbildningar. Manniskor
med svans ir inte enbart en Dlrt, berlttar
han, utan det finns ett 160-td doku-
menterade fall av denna missbildning.

Detta dr ftir barnlakaren "en 
sellsynt

och lattbehandlad S.komma; de ampute-
ras si. snan som miijligt, sivida inre
barnets ftird.ldrar, som i ett fall frin In-
dien, yrkar pi att barnet ska fl behi.llasin
svans s5. att de ska kunna tjana pengar pi
att stc.lla ur der".

Mycken elende passerar revy i denna
bok, men ftir den som dr intressad av det
kuricisa ir det endi god underhi.llning.
Det sorgliga ir dock att vi.radagars kvack-
salveri och "alternativmedicin" 

utgiir un-
derlag ftir ett kuriosakabinett med lika
absurda inslag som de som presenteras i
denna bok.
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bukoperation pi Dram-
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