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D e tre böckerna verkar i förstone inte ha något  
alls gemensamt. ”Att förlora en hund” av 
Mickie Gustafson (Karisma Utbildning),  
”En egen väg” av Torbjörn Holmberg (BoD) 
och ”Przewalskis häst” av den norska författaren 

Maja Lunde (Natur&Kultur) har ändå något som förenar dem: 
Alla skildrar helt eller delvis veterinärers arbete. 

Den första, ”Att förlora en hund”, är skriven av psykologen 
Mickie Gustafson och är en faktabok som vänder sig till hund-
ägare. Boken talar om den smärta det innebär att mista sin 
kamrat och hur man handskas med den. Råd ges bland annat  
om hur man hanterar sorg och saknad, hur man hjälper barnen, 
och den guidar igenom funderingar om att skaffa en ny hund. 

Ett stort kapitel handlar om veterinärens roll i samband med 
att hunden blir sjuk och kanske måste avlivas. Vad djurägaren 
kan förvänta sig, vilken kompetens veterinären egentligen har 
(inte att vara humanpsykolog). Goda råd ges både till djurägaren 
och veterinären om förhållningssätt. 

Kanske kan du rekommendera boken till djurägare som har 
det svårt, förutsatt att du håller med om det som står i kapitlet 
om veterinärens roll. 

Veterinären Torbjörn Holmberg har just gått i pension och 
passat på att sätta pennan till pappret. Tidigt i livet valde han 
livsmedelshygien som sitt ämne. Om det berättar han detaljrikt  
i denna memoarbok som följer honom från det att han som ung 
får upp ett intresse för aflatoxin till han för sista gången drar på sig 
skyddskläderna för en revision på livsmedelsföretaget Dafgårds. 

Boken är fylld av reflektioner från själva arbetet, vilket ger 
läsaren god insyn och säkert ökad kunskap om allt från varför 
mögelskadad spannmål ger njurskador på gris till missförhållan-
den som Torbjörn Holmberg stött på genom åren. Han berättar 
också om sin egen forskning, vilka som har influerat honom, 
historier från de många arbetsresorna och hur man gör en 
livsmedels revision. Och mycket mer, uppblandad med berättel-
ser från privatlivet. 

Du som funderar på att välja en annan väg än den gängse  
för veterinärer, eller börja om mitt i livet, har här en källa av 
erfarenheter att ösa ur. 

Den tredje boken, ”Przewalskis häst”, är en roman med tre 
olika berättelser. En är förlagd till en dystopisk framtid i ett 
Norge som förstörts av klimatförändringar, en till 1880-talet  
och en djurparkschefs sökande efter det som han trodde var den 
sista flocken urhästar, och en till 1990-talet och en veterinär  
som reser till Mongoliet för att släppa ett antal av dessa urhästar 
tillbaka till det vilda. Där skildras bland annat hur svårt just 
denna uppgift kan vara för den som är medicinskt skolad – att 
inte ingripa när djur har skadat sig och dör. Urhästen är den 
gemensamma nämnaren för alla berättelserna. Detta är en 
välskriven och komplett roman. Här finns allt: Aktuella klimat-
spörsmål, kärlek till hästar, historiska skeenden, romantik och 
tonårsproblem. Man slukar den.  
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Oavsett om du jobbar eller ligger 
i hängmattan kan det vara skönt 
att koppla av med en bok ibland. 
Här tipsar VeterinärMagazinet 
om tre böcker som kan vara an-
vändbara i jobbet och/eller bara 
härlig läsning. 

Boktips

sofiaasklund
Markering




