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an Bondeson, som 1r liikare vid
Malmo Allmlnna Sjukhus,bygger
denna essdsamlingpi omfattande
medicinhistoriskakillstudier. Det gmndliga ftirarbetet tynger dock inte boken,
utan wd"rtomprdglasden av en medryckande berdttarglddje.
"kuriosa"
dr hogst betecknanOrdet
de for innehillet. Har handlar det inte
om den medicinskavetenskapensframsteg, utan om allehandabesynnerligheter: md.nniskor med svans, skend<ida
mdnniskor,kvinnor som fciderkaniner...
Det ir inte alltid latt ftir lekmannen att
veta vilka av dessafenomen som c.rmyt
och vilkasom ir verklighet, men Bondeson reder ut den saken pi ett vetenskapligt fonroendeingivande sltt, samtidigt
som han frirmedlar en hel del kulturhistoria.

Spontan siilvfiirbrinningJ
Bokens firrsta essi handlar om s k spontan mdnsklig sj:ilvftirbrdnning. Under
irhundraden trodde man att mdnniskokroppen kunde fatta eld och brinna upp
utan tillforsel av brdnsle.Frd.mstansigs
detta drabba drinkare, vars kropp hade
blivit mera brinnbar genom att drlnkas
in i alkohol.
Denna forestallning levdekvar mdrkligt lange.Annu vid mitten av 1800-talet
"fakvar spontan sj:ilvforbrinning ett
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 syrgasoch vd.tgas,som sedan antdndes av en elektrisk gnista- Si sent som
1888 publiceradesen okritisk fallbeskrivning i den anseddaBitish MedicalJour'
r2

na1,,och diagnosensj iilvfti rb riin n in g stalldes av en amerikansk lakare ir 1892.
Under andra halvan av 1800-talet
tringdes tron pi sjilvftirbrlnning tillbak-a inom likarkiren. Orsaken till detta
var en serievetenskapligaunderscikningarsom klarlade att kroppens vdtskeinnehill hindrar sjalvfrirbrlnning, hur fet
och alkoholiserad man in dr.
Annu i b<irjanav 1900-taletvar tron
pi spontan sj:ilvfcirbrinning vanlig i nykterhetsrcirelsen
inom Sverigeoch Norge.
Drinkare ansigs brinna med bli liga,
och det enda medlet att slecka branden
ansigs vara urin.
"Det
brann bli lige pi Zakris i Hester, medan han lag i s:ingen. Den kom

upp ur munnen. Hon [hustrun] skrevade <iver honom och slackre genom att
pessai mun pi honom; det .skullevara
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 ftircikasig i den mlnskliga matsmdltningskanalen.Denna tro omfattades iven av ldkare och akademiker. Lin"gannd skrev t ex att bukgrodor var en
ska rar sjukdom, men daremot si faselig". Anda fram till mitten av 1800-talet
skrevs det mycket i de medicinska tidskrifterna om grodor och <idlor som
magparasiter.
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Paddkr:ikerskan Catharina Geisslerin kraktes pL 1640-talet upp sammanlagt 58 grodor, paddor och <;dlo.. At
1833 krakte Henriette Pfennig upp elva
grodor. Den senaresgrodor unders<iktes
"s5"g
av en lakare vid namn Sander. Han
till att dissekeraen av de uppkrakta bukgrodorna och fann till sin ftiwining att
dessmagevar full av halvsmdlta insekter
och even inneholl en ndstanintakt skalbagge!Sander utftirde ocksi en del frorscikdar han placeradede formenta bukgrodorsom dnnu levdeivarmtvatten ftir
att underscikadcrasftirmiga att cjverleva
i magenstempereradeklimat: resultaten
talade starkt ftir att dessaamfibier saknade fcirmlga att civerlevan5"gontid inom
minniskokroppen."
Efter detta anstdlldesforhor med fru
Pfennig, som erkendeatt hon hade tagit
grodor i sin kjortelficka och litsats krika
upp dem. Dr. Sandersuppsatsom Henriette Pfennig kom starkt att bidratillatt
tringa undan tron pi. bukgrodor.

Ftklde kaniner

"kvinnan
Ett nlrbeslaktat fenomen ir
som ftidde kaniner", €n medicinsk sensation frin 172}-ralets England. Hon
<iverfiirde kaninkroppar, som hennes
make f<irstsryckade, frin kjolfickan till
vagina,varifri.n de togs ut under kraftiga
simuleradefr;dslovindor. Det medicinlat sig duperas,men
skaetablissemanget
hon blev avslojadav en vaktmdstaresom
hon hadeftirsokt mutatill att smugglain
kaniner.
Si sent som ir 1921 skrevs det i
norska tidningar att Rikshospitalet hade
misslyckats med att avlegsna en hrggormsfamilj som levde i en ung kvinnas
mage. Enligt pressrapporternahade en
orm krdlat nedftir strupen pi henne di
hon sov, och sedan ynglat av sig nere i
magen. Sjukhuset dementerade historien. lJrsprunget till skronan var ftirmodligen en ovanlig storspolmasksomhade
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hittats vid en bukoperation
bukoperation pi Drammens sjukhus.
Forr brukade kyrkorna ofta, utijver
helgonreliker, fcirvaraben som sadeshdrr<irafrin forntida jettar (som skaha levat
ftire syndafloden). Pi 1600-talet forevisades i Frankrike skelettet av en 7,5
meter ling jdtte, som hade hittats i en
iker. (Skelettet finns bevarat, och dr korrekt arrangerat - ett mastodontskelett.) Vid borjan av 1700-talet ftjrevisades vid Uppsala Universitet err skelett,
som man ans5"g
herrcirafrin en jitte frin
tiden fcire syndafloden. Emanuel Swedenborg (!) avslc;jadedock att det var ett
felarrangeratskelettav en vai. De skelett"jattar"
delar av
som fcirevisadesi kytkorna forefaller oclai" att oftast ha harr<irt frin antingen valar eller elefanter.
"jette"
En mdrklig
grlvdes upp ur
jorden ir 1869 i Cardiff, New York. Den
var en forfalskning tillverkad av en robakshandlare som hade ri.kat i gr:il med
en vickelsepredikant vid namn Turk.
Den sistnlmnde fcirsvaradeentriget Bibelns berdttelserom jdttar fciresyndaflodens tid.
I syfte att spelapredikanten ert spratt
grdvdetobakshandlarenned en noga preparerad stary av en jatte i en 5.ker,och
arrangeradesi att den strax efter5.t5.terfanns vid en brunnsgrdvning.Upptiget
fungerade bd.ttredn vd.ntat,bl a betalade
"jdtten"
Turk fcir att fr visa upp
vid sina
vdckelsemciten.Den gode tobalahandlaren tjanade en god slant pi sitt sprart
innan en tidningsreporter lyckades avslcijahela historien.
Skenddid
Pe 1800-talet fanns en utbredd skrack
ftir att begravas levande p5. grund av
lekaresmisstag. Pi flera heil i Tyskland
inrittades serskildalikhus dar liken skulle 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 behcivasftir 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.nnuinga klara kriterier fordodsftrklaringar. Men ir 1846
vann fransmannenBouchut en stor prissumma med sitt ftirslagtilldiagnoskriterium. Hans lorslag var atr man skuile
lyssnapi hjlrtat med det di nyuppfunna
stetoskopet.Bouchut ftirdcimde likhusen, och menade - helt riktigt - atr en
hjanauskultation var tillrdckiig for att
med sdkerhetfaststalladoden.
MissbildningBr
Liksom andra medicinska kuriosakabinett ger Bondesons kabinett storr utrymme it missbildningar. Manniskor
med svansir inte enbarten Dlrt, berlttar
han, utan det finns ett 160-td dokumenteradefall av denna missbildning.
"en
Detta dr ftir barnlakaren
sellsynt
och lattbehandlad S.komma;de amputeras si. snan som miijligt, sivida inre
barnets ftird.ldrar,som i ett fall frin Indien, yrkar pi att barnetskafl behi.llasin
svanss5.att de ska kunna tjana pengarpi
att stc.llaur der".
Mycken elendepasserarrevy i denna
bok, men ftir den som dr intressadav det
kuricisair det endi god underhi.llning.
Det sorgligair dock att vi.radagarskvack"alternativmedicin"
salverioch
utgiir underlag ftir ett kuriosakabinett med lika
absurdainslagsom de som presenterasi
denna bok.
Suen Oue Hansson
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