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Erik Hagman grep chansen att som pen-
sionerad läkare uppleva världen ur ett 
medicinskt perspektiv och begav sig ut 
som gästarbetare i fjärran länder. I boken 
Att färdas hoppfullt får vi följa läkarens 
vardagsverklighet i fyra världsdelar. För 
den som åker ut i världen av upptäckts-
lust och nyfikenhet är det själva resan 
som är det viktiga, inte nödvändigtvis 
resans mål. Hagmans destinationer låg 
genomgående utanför de vanliga färd-
vägarna.

Erik Hagman bjuder på personliga 
miljö- och samhällsbeskrivningar, his-
toriska tillbakablickar och berättelser 
om människoöden, både patienter och 
arbetskamrater. Vardagliga eller drama-
tiska händelser ger även upphov till djup-
sinniga reflexioner. Han vandrar bland 
lyxvillor i Saudiarabien, där det mesta är 
begravt under asfalt och betong, och på 
smala stigar i Afrika, mellan majsfält och 
små klungor av akaciaträd. Han råkar ut 
för ficktjuvar. Han erbjuds tjänster av en 
prostituerad i Afrika och besöker en bor-
dell i Australien, dock utan att utnyttja 
tjänsterna. Han förundras över den lilla 
afrikanska pojkens stoiska lugn trots 
svår smärta och de kenyanska pojkarnas 
energi att kuta efter bollen i skvalande 
regn. Han beskriver dramatiken kring 
en ormbiten patient i Australien och 
en akut livmodertömning på Grönland. 
Han besöker en spökstad i Australien, 
där asbestgruvan lagts ned på grund 
av miljöföroreningarna. Han njuter av 
gemenskap med arbetskamrater i Uper-
navik på Grönland, men konstaterar att 
bestående vänskap uppstår på andra pre-
misser. – Det rutinmässiga läkararbetet 
ägnas mindre uppmärksamhet i boken. 

Berättelsen börjar med en beskriv-
ning av känslan av frihet, men också av 
känslan av tomhet vid pensioneringen 
2002 och den fortsätter med det första 
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utlandsuppdraget i Ilkeston i England 
2003. Sedan följer uppdrag i Saudia-
rabien, Australien, Zambia, Grönland 
och Kenya. Erik kommenterar sina 
upplevelser utgående från sina tidigare 
livserfarenheter och sitt sociala medve-
tande. Att resa ensam har både för- och 
nackdelar. Man gör sin egen agenda, 
utan hänsynstagande till medresenärer, 
och man har ostörd tid att skriva ner och 
reflektera över sina observationer, men 
man har ingen att dela upplevelser och 
tankar med, eller de nöjen som gemen-
skapen erbjuder. 

Erik beskriver den sociala misär som 
drabbat urfolken, med aboriginerna i 
Australien och inuiterna på Grönland 

som exempel. Det är naturfolk, vars 
levnadsvanor och överlevnadsstrategier 
har ryckts upp med rötterna av euro-
péernas importerade livsstil och olater, 
med tragiska följder. I Afrika känner 
han sig maktlös inför fattigdomen. Hur 
ska han förhålla sig till tiggare eller till 
undernärda barn, som dyker upp på 
läkarmottagningen titt och tätt? Hans 
uppdrag är den medicinska biten, inte att 
dela ut mat eller pengar till de svältande. 
Det är lättare att behandla malaria. Det 
är knappast något tvivel om att till-
gången till adekvat diagnostik och vård 
räddar liv. Men annars? Gör man någon 
nytta här som västerländsk läkare? 
Är inte Afrika ett bottenlöst träsk, ett 
svart hål, där västerlandets alla försök 
att hjälpa och främja utvecklingen har 
visat sig verkningslösa? De medel som 
går åt till att finansiera verksamheten för 
frivilligorganisationer – kyrkornas orga-
nisationer, Läkare utan gränser, liksom 
Skandinaviska läkarbanken – går poli-
tikernas näsa förbi och hjälpinsatserna 
kommer mottagarna till godo utan svinn. 

 Att färdas hoppfullt är en intressant 
läsning om livets mångfald och skiftande 
villkor. Boken har 174 sidor och innehål-
ler små, korta berättelser, som författaren 
skrivt ner och reflekterat över vid arbets-
dagens slut i fjärran länder. 

Hans Blomberg

Sahlgrens förlag 2013.
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Ledamoten Bror-Axel (Atte) Lamberg, 
som skildrat sin utveckling till veten-
skapsman samt sin professionella karriär 
i ”Till Flydda Tider…” (recension i FLSH 
2/2012) har nu utkommit med ”Tredje 
Boken” ISBN 978-952-93-2521-4, Uni-
grafia 2013. I boken skildrar författaren 
sina och hustrun Carin Olin-Lambergs 
talrika resor i Europas kulturlandskap, 
speciellt till det gamla Romerska Riket. 
Boken finns bl.a. i Sällskapets bibliotek.
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