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Nya böcker
Lagom till jul har två av sällskapets medlemmar Bror-Axel Lamberg och Otto
Wegelius, gett ut var sin bok. Bror-Axel Lamberg redogör för tyreoidologin från
antiken till vår tid, och Otto Wegelius delar med sig av sina mångskiftande
livserfarenheter. Dessa böcker bör höra till varje kollegas bibliotek.

Esbo, Schildts förlag 1998. 371 s.
ISBN 951-50-0988-X
Inbunden 194 mk.

Bror-Axel Lamberg: Struma, jod och
jodbrist från antiken till nutid
Eget förlag 1998, 224 s.
ISBN 952-91-0227-5
Inbunden 120 mk.

För den som överlevt ett brutalt krig
och sett sina kamrater stupa, kan det
förefalla som om det endast vore tillfälligheter som styr en människas väg
genom livet. Otto Wegelius tvekade
inte att gå ut i vinterkriget som frivillig vid nyss fyllda nitton år. Då fortsättningskriget bröt ut 1941 hade Otto
Wegelius fått officersutbildning och
därtill hunnit inleda sina medicinska
studier. Den vetenskapliga karriären
förde honom sedermera till en professur i invärtes medicin vid Helsingfors
universitet.
Otto Wegelius har upplevt dramatiken under det sekel som går till ända.
Han har vistats i vitt skilda miljöer,
från Lapplands fjäll till Australiens
öknar. Det genomgående temat i hans
skildring är dock kärleken till medmänniskan, till gångna släktled och till
fäderneslandet: ”En sak står fast, huggen i den finska graniten: Jag tillhör
helt och fullt mitt fosterland Finland.
Ingen bör få ta det ifrån mig, ej grannen i öster, ej heller mina finska systrar och bröder.”

Boken är en sammanfattande beskrivning från antiken, av hur man då uppfattade förekomsten av knölar på halsen och ”förstorad” hals i bergstrakterna och hur joderade marina produkter kom till användning för dylika
åkommor i Salerno på 1000-talet. Man
får också veta hur joden upptäcktes
1811 (under Napoleonkrigen), om hur
dess förekomst i sköldkörteln påvisades 1896, om sambandet mellan jod
och endemisk struma, om införandet av
jodprofylaxen på 1920-talet samt om
globala strumaproblem i dag.
Författaren låter sina enastående
kunskaper om medicinsk historia och
den antika kulturen flöda. Vad visste
Hippokrates, Galenos och Celcus om
struma, vad var den berömda medicinska skolan i Salerno och vilken betydelse hade Fredrik II av Hohenstaufen i sammanhanget, för upptäckten
av joden och vilka svårigheter har jodprofylaxen mött och möter fortfarande? Det här är frågor som den intresserade läsaren kan finna svar på i
Bror-Axel Lambergs exposé.

Otto Wegelius: Slumpens vägar
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