
Trons väg och doktorns
av Erland Svensson

allmänläkare, Fjällbacka

Scen 1

Inte så att Filadelfia varit så stora i det lilla samhället men de hade en vacker och rymlig 
bönesal, eller snarare ett kapell, visserligen inte lika ståtligt belägen som den riktiga kyrkan 
högst uppe på berget men ändå. Församlingsmedlemmarna blev allt äldre, och allt färre. 
Kapellet fick säljas. Först flyttade posten in men inte så länge, de behövde inte denna stora 
lokal. Flyttade vidare till en mindre bredvid konsum för att snart omvandlas till Svensk 
kassatjänst på Q8-macken. Kapellet omvandlat till sommar butik ”Tång och flärd” eller någon 
tillfällig sommar-boutique.

Till slut bestod församlingen av Gunborg 84 och Daga 93. Båda kända söndagsskollärare. 
Fortfarande lite sångstunder på servicehuset med gitarrhjälp från grannförsamlingen 

De kom alltid tillsammans. Gunvor hade som vanligt bokat tid. Daga klagade åter över sina 
onda knän. Hon hade fått rullator, en av de nya modellerna. Men det brukade vara Gunvor 
som körde den. Daga började bli glömsk, och såg konstiga figurer på nätterna. Dåligt med 
sömn och värkande knän.  ”Å, om jag bara fick komma till min frälsare, jag längtar så, till 
Jesus.” 

- ”Ja, ja ja ” väser Gunborg vänligt leende.  ”Du får vänta. Vänta, det är inte dags än! ” 

- ”Men jag vill inte vänta, å jag längtar så.”

Det blir som tidigare en spruta i vartdera knäet. Å så lite medicin för sömn och de 
skrämmande nattliga gestalterna. ”Tack, å tack doktorn, jag är så tacksam så. Tack tack.”

Så vandrar de iväg, snart ser han dom ute på gångstigen. Som alltid med stövlarna på, Fort går 
det, med rullatorn minst en meter före.

Scen 2

Hon hade fått tid för axeln. Han tog in henne på rummet.
– Jag vill ha bort den där, den stör mig.
– Vilken?
– Den här på kinden
Han märker den knappt
- "Jaha” sa han "men var det inte axeln? ”
- ”Inte längre, det har skett ett under. Nog hade jag ont, ja rent förfärligt. Men jag fick 
plötsligt se texten ”Herren skall ständigt leda dig " och det onda försvann
– ”Va bra, fantastiskt” sa han
- ”Nej, inte alls” sa hon ”jag tror vår Herre gör under”
Han noterade på britspappret: ”Herren skall ständigt leda dig”
- ” Var finner man denna text?”
– I Jesaja
– Men var exakt?



– Jesaja, jag minns inte.

Märket på kinden tas bort. Hon plåstras om.

Han går till sitt rum. Googlar texten på datorn och på 0,03 sekunder kommer svaret: ”Jesaja 
58:9”
Han skriver brev till henne. Han lägger det i A-postkuvert.

På väg ut i korridoren frågar hon sköterskan: ”Han är visserligen snäll, ja han verkade 
intresserad, han skrev. Men är han religiös?”

Hon fick brevet nästa dag:
Bästa Gunborg, jag har hittat det:  Jesaja 58:9:  ……”Herren skall ständigt leda dig. Han skall 
mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Och du skall vara lik en 
vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter”….

Scen 3

Daga är död och fick äntligen möta sina frälsare. Gunborg har ärvt rullatorn. Springer in med 
den på läkarexpeditionen. 
”Problem med blodcirkulationen” stod det på bokningen. 
– Jag har problem med blodcirkulationen. Och ser han inte att det är svullet?
Hon visar anklarna. Han trycker och känner inget, ser inget. 
– Jag har prövat några ormsalvor men det gör ingen nytta. Jag har läst att Eucalyptos skall 
vara så bra för cirkulationen. Läs här vad det står. Jag vill att Svensson skriver ut det till mig. 
– Nej det känner jag inte till.
– Det skall vara liniment med Eucalyptos!
– Har du frågat på apoteket?
– Ja, men dom hade inget.
Han funderar.
Frågar datorn: E-u-k-a-l-y-p-t… nej det stavas nog Eucalyptos   + liniment.

– Se här vad jag hittat. Men det är för hästar. Tror du det kan fungera för dig.
– Nej, det tror jag bestämt inte, det blir nog för starkt.

Han ringer till Ringblommans hälsokost uppe i centralorten. 
Jo visst, de har liniment som innehåller Eucalyptos.
– Men hur skall jag ta mig dit, det är lång väg.
– Men jag skall dit nästa vecka, jag kan köpa åt dig. 
– Men Svensson, det får inte dröja länge, jag har ont i knän, i höfterna i ryggen, jag har inte 
tid, det skall grävas och planteras, det är bråttom. 
– Jag hör av mig på torsdag”

På vägen ut får han se att rullatorns korg är full av sättpotatis.
– Det finns väl ingen trädgård bland era hyreshus?”
– Jo då, inga problem. Det finns planteringar. Men jag måste bli frisk för det är tung lerjord.”

Onsdag eftermiddag. ”Jag skulle köpa eukalyptus- liniment.”



– Är det Dr Svensson…som ringde? Jag vi har denna utmärkta liniment/muskelsalva som 
innehåller eukalyptus. 110 kronor.

Då han på torsdagens förmiddag ännu inte ringt henne kommer hon rusande i korridoren med 
sin rullator, ingen sättpotatis denna gång. Glad överlämnar han tuben till henne. ”Extra 
djupverkande. Används av terapeuter professionella terapeuter för behandling, på muskler, 
leder och ligament.” Och eucalyptos.
 
– Det borde väl passa dig. 
Misstänksamt granskar hon. ”Aloe Vera, nej det tål jag absolut inte, det ger stora sår.” Hon 
lämnar tillbaka. 
– Förresten skall jag säga Svensson det att han har fel. Det var inte  ”Herren skall leda dig” 
som fick bort värken utan det var ”han skall ge styrka åt benen i din kropp”. 
”Ja, ja ,ja” tänker han, ”jag får försöka leta vidare.”

Hon springer iväg.

In på nätet igen: ”Eukalyptus liniment.” Jo, men där fanns att köpa: ”Sportringen, liniment 
med menthol, Eucalyptos, lämplig för idrottare.” Stor flaska 69 kr. Fyller i en beställning och 
lägger i varukorgen.  Det börjar blir dyrt det här, 169 kr med frakt och faktureringskostnad. 

Efter några dagar kommer ett SMS.  Paket finns att hämta på Q8-macken. Han öppnar. Jodå 
det var en tämligen stor flaska: ” Neosp. Liniment Classic 500 ml.” 

På måndagen sitter hon ute i väntrummet och kräver att få tala med Svensson.
Han tar inne henne på sitt rum överlämnar flaskan. Hon tar tacksamt emot; tar upp plånboken. 
– Nej, nej ingen betalning, jag bjuder. 

Det öppnas och luktas, mentol och eucalyptos.

4 veckor sedan dagas för avstämning. ”Den gjorde underverk, det gjorde den verkligen. Tack 
skall han ha.”
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