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BESKRIVNING
De flesta läsare känner nog till att författaren PC Jersild också är läkare. Han gjorde sitt yrkesval tidigt,
trots att det egentligen inte var läkare han ville bli, utan författare. Därför har han vid sidan av
författarskapet haft ett annat liv, det medicinska. I september 2006 ger vi ut hans Medicinska memoarer
som handlar om just det hans liv och tankar som läkare. Med anledning av detta nyutger vi även Babels
hus i pocket den roman som kanske allra mest förknippas med P C Jersilds medicinska
engegemang.Babels hus som kom ut 1978 kan nog klassas som Jersilds mest lästa och kända bok. Primus
Svensson, 76, får en infarkt vid sin kolonistuga i närheten av det stora Enskede jukhus. Primus försöker
cyklande ta sig till akuten, men faller ihop och blir intagen genom polisens försorg. Genom patienten
Primus vandring i sjukhuskatakomberna får läsaren en bild av hur sjukhusmaskineriet fungerar, eller
snarare hur illa det fungerar.Det är en grym satir över 1960- och 70-talets sjukvårdspolitik Jersild målar
upp i Babels hus.Den svenska sjukvårdens mastodontbyggande och dess alltmer avpersonifierade attityd
mot människor får sig en ordentlig känga. Något som tyvärr behovet av inte har förändrats nämvärt de
senare åren heller  kanske tvärtom.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Babels hus - In Viktor Veritas
Tv-serie i 6 delar från 1981, baserad på P C Jersilds roman. Primus Svensson (Carl-Gustaf Lindstedt) får
en hjärtinfarkt i sin kolonilott, och tas till det ...

Värdelöst vetande i Babels hus | Göteborgs-Posten
Nya Karolinska i Solna är snyggt och påkostat så att det förslår. Men som följd av det nya sjukhuset måste
hela vårdkartan för Stockholm ritas om, fler ...

Babel | SVT.se
Babels hus handlar om ett nybyggt storsjukhus, om de människor som arbetar där och deras arbetsmiljöer från sjukhusdirektören och professorerna i toppen ner ...
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