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Efter en lyckosam resa beträdde
Columbus och hans män våren
1493 åter spansk jord. De hade

upptäckt en ny kontinent, senare kallad
Amerika. Hjältarna hyllades efter för-
tjänst av väldiga människomassor med
deras katolska majestäter Ferdinand
och Isabella i spetsen. Med sig i bagaget
hade de ädla metaller, exotiska djur och
växter och dessutom sex »exemplar» av
ett märkligt folkslag, »indianer». En
och annan i publiken lade säkert märke
till att flera av sjömännen hade konstiga
sår i ansiktet och på händerna, men ana-
de inte att de såg de första symtomen
på en hittills okänd sjukdom, senare
kallad syfilis. 

Mindre än tio år senare var hela Eu-
ropa och stora delar av Afrika och Asi-
en smittade av den nya farsoten. 

Till Skandinavien nådde den sanno-
likt redan före sekelskiftet 1500, därom
vittnar både samtida skildringar och ar-
keologiska fynd från sent 1400-tal.
Danmark drabbades först, troligen ge-
nom de sachsiska legosoldater som
kung Hans värvat för det erövringskrig

han planerade, och genomförde, mot
Sverige. Med det danska fälttåget hös-
ten 1497 fick syfilissmittan fäste också
i vårt land, varför året därpå, 1498, på
goda grunder kan betecknas som farso-
tens debutår i Sverige. 

»Fransosen»
Sjukdomen hade till en början inget

officiellt namn och benämndes därför
olika i olika länder. I Sverige liksom på
de flesta andra håll var franska sjukan
eller »fransosen» långt fram i tiden den
vanligaste beteckningen, eftersom det
inledningsvis var mest franska soldater
som spred smittan. »Pocker», efter tys-
kans pocken, förekom också, särskilt i
officiella sammanhang. 

Behovet av ett gemensamt namn på
sjukdomen var följaktligen stort, när en
italiensk läkare med poetisk ådra år
1521 skrev en dikt, Syphilis sive Mor-
bus gallicus (Syfilis eller franska sju-
kan). 

Stycket handlar om en herde vid
namn Syphilus, som smädar solguden
Apollon och därför straffas med sjuk-
domen. 

En »galant» åkomma
Till en början drabbades framför allt

kyrkliga dignitärer, medlemmar av
furstehus, adelshus och andra som hade

råd, och tillfälle, till ett vidlyftigt sexu-
alliv. Därför dröjde det innan man enligt
gängse moraluppfattning borde betrak-
ta sjukdomen som vanhedrande – tvärt-
om ansågs syfilis inledningsvis som en
»galant» åkomma och många smittade
visade gärna upp sina sår, för man var ju
»i så gott sällskap». 

De syfilitiska såren i pannan fick till
och med det romantiska namnet Corona
veneris– Venus krona, och betraktades
länge som ett slags adelsmärke. Men
när de rätta smittvägarna blev tydliga
och syfilis trängde ner också bland de
breda folklagren, försvann hastigt in-
tresset för att visa »kopporna». Då gäll-
de det i stället att dölja sjukdomen, så
gott det nu gick. Fast uppfinningsrike-
domen var stor och flera av idéerna blev
faktiskt mode. 

Pannband och peruk
Kvinnornas pannband är ett exempel

på det. Ferronière kallades ett av dem –
ett smalt pannsmycke, vanligen med en
sten mitt i pannan som blev modernt
bland franska kvinnor under andra hälf-
ten av 1500-talet. Smycket fick sitt
namn efter en madame Ferron, hustru
till en Parisadvokat och en av den Frans
I:s älskarinnor. (Damen i fråga lär för
övrigt ha stått modell för Leonardo da
Vincis berömda porträtt »La belle Fer-
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ronière» i Louvren i Paris.)  Den av
svartsjuka förbittrade advokaten beslöt
att ta en gruvlig hämnd på kungen och
besökte för ändamålet en bordell. Där
blev han givetvis smittad av syfilis och
infekterade i sin tur hustrun – som smit-
tade kungen. Fru Ferrons smycke upp-
levde en renässans på 1840-talet, ett de-
cennium då könssjukdomarna härjade
mer än någonsin över hela Europa. 

Även männens mode präglades av
den växande syfilisepidemin. De under
framför allt 1600-talet så populära al-
longeperukerna dolde effektivt såväl ut-
slagen i pannan som håravfallet, en av
sjukdomens förargliga komplikationer.
Däremot utgjorde peruken aldrig någon
sjukdomsstämpel, eftersom modet var
så utbrett också bland helt friska. Där-
för kunde en av århundradets mest in-
flytelserika män, den franske kungen
Ludvig XIV, »solkonungen», dölja sin
syfilis med ett väldigt, artif iciellt hår-
svall. 

Ledde till social revolution
Redan i början av 1500-talet stod

vidden av det frukansvärda som inträf-
fat klar. Syfilis,
som hade ett svå-
rare förlopp då än
senare, var inte ett
gissel enbart för
kärlekskranka
präster och andra
förnäma, hela om-
givningen utsattes
för risken att smit-
tas – och blev det
också. Följden
blev en smitt-
spridning av präri-
ebrandsformat, en
kedjereaktion
som mycket snart
sökte sig utanför
de ursprungliga
»riskgrupperna».
Epidemin blev en
angelägenhet för
hela familjen, hela
bostadsområdet,
hela riket. 

Konsekvensen
blev en social re-
volution av nästan
samma omfatt-
ning som efter digerdöden. Borta var
den varma intimitet som rått under me-
deltiden, då man utan betänkligheter åt
ur samma kärl, drack ur samma mugg,
sov i samma säng och badade i samma
balja. Människor drog sig undan, blev
misstänksamma, undvek kontakt. Och
visst fanns det fog för denna skräck; sy-
filis är som bekant en högst motbjudan-
de sjukdom, särskilt i sina senare stadi-
er. 

Redan några år efter farsotens an-

komst till Europa började man söka ef-
ter botemedel. Vanligast var s k gråsal-
va, ett kvicksilverpreparat känt sedan ti-
dig medeltid. Salvan hade länge an-
vänts mot skabb, och eftersom syfilis
till en början betraktades som en sorts
skabb låg inget märkvärdigt i det – det
märkliga var att man trots svåra biverk-
ningar fortsatte med kvicksilverkurerna
i gott och väl fyrahundra år framåt. 

Och kvicksilverpreparaten var ännu
på 1800-talet legio: mixturer och piller
(en del smaksatta med honung och lak-
rits), snus och kvicksilverindränkta ty-
ger att bära om halsen. Dock hade
kvicksilvret, det ska erkännas, viss ef-
fekt på syfilisspiroketen, och troligen
hindrade behandlingen åtskilliga från
att dö i farsoten. Men risken var uppen-
bar att patienten skulle hinna dö av
kvicksilver långt innan ämnet hade nå-
gon inverkan på Treponema pallidum
(»den bleka skruvtråden»). 

Det gudabenådade trädet
Redan på 1500-talet ifrågasattes vär-

det av kvicksilverkurerna, och ett av
skeptikerna flitigt använt alternativ var

guajakträ – på tyska Pockholtz, på latin
Lignum sanctum, »det gudabenådade
trädet», enligt samtida läke- och ör-
taböcker »det bästa och yppersta som
någon tid funnet är för pocker». Medlet
kunde användas både utvärtes och in-
värtes. 

I sammanhanget bör Benedictus
Olais berömda läkarbok från 1578 näm-
nas, för där hittar man också flera, som
vi ser det i dag, dråpliga passager angå-
ende botandet av syfilis. Sjukdomen be-

ror på sexuell lössläppthet – en särskilt
utbredd vana i samhällets övre skick,
anser han – och förhindras bäst genom
»mykin fastande, arbete och ond mat,
mykin ådrelåten, liggia hårdt och illa
och icke soffua på ryggen, ja ock bly
klappadt och lagdt på vederbörligt stäl-
le». Efter en sådan kur torde lusten även
hos den mest kärlekskranke ha flugit sin
kos!

Skärpt lagstiftning
Tidigt fick de svenska myndigheter-

na klart för sig att landet behövde en
kraftigt utbyggd offentlig vård för att
klara den snabbt växande syfilisepide-
min. I 1571 års kyrkoordning stadgas att
i hospitalen ska finnas »besynnerlig
rum för de sjuke som kränkte äro med
besmittelig sjukdom, spetälska, pockor
etc». Under 1600-talet upprepades an-
visningarna, och i början av 1700-talet
inrättades landets första specialsjukhus,
»kurhus», för veneriskt sjuka vid Dan-
vikens hospital i södra Stockholm. 

Under 1700-talets lopp ökade insik-
ten om att olika mer eller mindre verk-
ningsfulla behandlingar inte räckte utan

att själva smitt-
spridningen till
varje pris måste
hejdas, och i det
sammanhanget
var den stora
okunnigheten
självfallet ett stort
hinder. I en tid när
folkmedicinen
ännu hade ett
starkt grepp om
människor var
hoppet om en snar
begränsning av
sjukdomens ut-
bredning fåfäng.
Som exempel kan
nämnas den gäng-
se uppfattningen
att en smittad
kunde bli fr i från
sin sjukdom ge-
nom att »sätta
bort sjukdomen»,
dvs att smitta nå-
gon annan. 
Ett sätt att under-
stryka det allvar-

liga i situationen var att skärpa lagarna
på området, vilket också skedde, bl a
vid 1752 års riksdag. Men läkarna ville
gå längre än lagstiftarna och t ex för-
bjuda smittad men ännu inte återställd
person att gifta sig. Särskilt verknings-
fullt borde det vara, ansåg doktorerna,
att förvägra den som nekade behandling
att »efter döden få begravas bland andra
på kyrkogården». Att inte läggas i vigd
jord var detsamma som att inte komma
till himlen, ett straff som annars bara
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Syfilis. Primäraffekt.
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kom självmördare och brottslingar till
del. 

Framför allt gällde det att få folk att
inse faran av att umgås med främmande
människor på det sätt man gjort tidiga-
re. Den under senare hälften av 1700-ta-
let i vittra kretsar kände provinsialläka-
ren i Örebro, Johan Adolph Wadström
(1748–1809), gav 1796 ut ett par av
många lästa skrifter, den ena med den
nätta titeln »Korta underrättelser för all-
moge och tjenstefolk om orsakerne til
veneriska smittans spridande, faran av
dess döljande samt sjukdomens allmän-
na kännetecken». 

Wadström varnar för att låta kring-
vandrande personer äta tillsammans
med husfolket och, vilket inte alls var
ovanligt, låta främmande kvinnor »tug-
ga mat åt späda barn, giva dem bröstet
och kyssa dem». Ehuru doktorn är noga
med att vederlägga uppfattningen att
bara skörlevnad skulle vara orsaken till
sjukdomen beklagar han att »lösaktig-
het är även en ibland de orsaker, som ut-
sprider smittan; dock sker det mest vid
stora marknader, varest liderliga kvinn-
folk hålla näringsställen».

Generaldirek-
tören för sjukvår-
den vid länslasa-
retten, den ansed-
de kirurgen Carl
Fredrik von
Schulzenheim
(1745–1808), be-
tonar också han
diverse offentliga
möteslokalers roll
för smittsprid-
ningen. I ett be-
römt tal några år
före sin död dund-
rar han: »Våra
gästgivargårdar
äro för landsorter-
na de betydligaste
plantskolor av den
veneriska smittan,
som ditföres av re-
sande från alla
landsändar, och
som sedan av
skjutskarlarna, ef-
ter plägad gemen-
skap med de upp-
passande kvinnor-
na, lätteligen hemföres till varje bond-
gård i riket». 

En del på den tiden vanliga yrkesut-
övare får sin beskärda del av generaldi-
rektörens vånda: »Kringvandrande
västgötar, glas- och smidesförsäljare,
häktmakare, månglerskor, hemresande
sillsaltare, med flera dylika borde ej få
kringfärdas förutan behöriga sundhets-
bevis, som minst var fjärdedels år för-
nyades, eller tillika med passet på-
skrevs, och det utan all avgift. Varning-

ar synas årligen från predikstolarna i
alla dessa anförda ämnen böra uppläsas,
och att inga kringvandrande personer,
vid utsatt vite, lämnas nattläger förutan
ovannämnda sundhetsbevis.» 

Läkar na mutades
För Sveriges del blev venerisk smit-

ta epidemisk under andra hälften av
1700-talet, och under 1800-talets första
decennier var mer än hälften av alla in-
tagna på svenska sjukhus bärare också
av någon könssjukdom. 

Venerisk sjukdom blev officiell döds-
orsak först 1774, nära trehundra år efter
syfilisepidemins utbrott i Europa, men
ännu i början av 1900-talet speglade
sjukdomsstatistiken föga det rätta för-
hållandet. Läkare och andra som hade
till uppgift att fastställa dödsorsaken
mutades inte sällan till att uppge någon
annan än den rätta – av dem som hade
råd vill säga, vilket ledde till att syfilis
och andra könssjukdomar statistiskt sett
blev ett gissel för främst fattiga och i öv-
rigt utsatta människor. 

Fast säkert var det så också rent fak-
tiskt, för den förmögne sökte läkare så

snart han själv drabbades, medan den
mindre bemedlade bad om hjälp först
när många i hans omgivning visade så-
dana symtom att saken inte längre gick
att dölja. I Frostviken i Jämtland, berät-
tar en sagesman född 1856, struntade
man i varje åkomma som hade med
könsorganen att göra och sökte bara lä-
kare »om man fick alltför ont eller
otrevligt». 

I denne jämtländske sagesmans
barndom, mitten av 1800-talet, började

myndigheterna alltmer koncentrera
sina förebyggande åtgärder på den för-
ment största riskgruppen av alla – de
prostituerade. Könshandeln hade i ur-
baniseringens och industrialiseringens
spår växt lavinartat, så i de tretton störs-
ta svenska städerna inrättades en sär-
skild sedlighetspolis, »paltarna», vars
uppgift var att se till att gatflickorna två
gånger i veckan besiktigades av en lä-
kare. 

Den flicka som befanns smittad blev
tvångsintagen på kurhus – ett litet hel-
vete på jorden, mer likt ett fängelse än
ett sjukhus. Kurhusläkarna begärde ex-
tra hög lön med motiveringen att »här
äfventyras hälsa och lif i en siukdom,
der stank, smitta och för menskligheten
de ohyggeligaste syner äro en daglig
börda». 

Forskningen tar fart
Då äntligen, fyrahundra år efter far-

sotens debut i Europa, började saker och
ting hända. Det sena 1800-talets stora
namn inom syfilisforskningen, Pa-
risprofessorn Alfred Fournier
(1832–1914), har hyllats framför allt

för sina under-
sökningar röran-
de smittsamheten
i sjukdomens se-
nare stadier, syfi-
litisk ryggmärgs-
förtvining och
Paralysie généra-
le . Det var Four-
nier som gjorde
venerisk sjuk-
dom till en re-
spektabel gren
inom medicinen
– och kanske vik-
tigast av allt, det
var han som tog
initiativ till det
första offentliga
hälsovårdspro-
grammet med
målet att stoppa
smittspridning-
en. 
År 1905 tog syfi-
lisforskningen
ytterligare ett
stort steg framåt,
när den tyske bio-

logen Fritz Schaudinn (1871–1906)
som första vetenskapsman såg en syfi-
lisspiroket i mikroskop, och året därpå
utvecklade hans landsman, immunolo-
gen August von Wasserman (1866–
1925) ett enkelt blodtest, med vilket det
både gick att ställa diagnos och upp-
skatta värdet av den behandling patien-
ten fick. 

Fem år efter upptäckten av smittäm-
net presenterade serumforskaren Paul
Ehrlich (1854–1915) den första verk-
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Syfilis gummosa.
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samma medicinen mot syfilis. Han kal-
lade preparatet salvarsan (av latinets
salvare, rädda, och arsen, arsenik), vars
aktiva beståndsdel var just arsenik. Ehr-
lich hade god hjälp av sin assistent, den
japanske bakteriologen Sahachiro Hata
(1873–1938), ett faktum som vitsma-
karna inte var sena att utnyttja som för-
ment slogan för medicinen: »Först äls-
ka – sedan Hata». Paul Ehrlich var då
redan en berömd man – dels för sitt
1908 delade Nobelpris i medicin (om
immunitet), dels för sin tuberkulos-
forskning.

Malar iaterapi gav Nobelpris
Dock, syfilisbehandlingen med Ehr-

lichs salvarsan var långvarig, smärtsam
och inte utan biverkningar, därtill gans-
ka ineffektiv, särskilt i sjukdomens se-
nare stadier. Därför hälsades det med
glädje när den österrikiske psykiatern
Julius Wagner von Jauregg (1857–
1940) under första världskriget vann er-
kännande med sin s k malariaterapi,
vars effektivitet var särskilt påtaglig
just vid Dementia paralytica, sjukdo-
mens slutstadium, när allt fler hjärn-
funktioner slagits ut och patienten dit-
tills varit utom räddning. 

von Jauregg hade redan på 1880-ta-
let observerat att hög feber botade per-

soner med just hjärnrelaterade sjukdo-
mar. I hans fall gällde det en djupt de-
primerad och samtidigt tyfussjuk kvin-
na, som efter övervunnen infektion mi-
rakulöst nog även blivit av med sin de-
pression. 

Men von Jauregg hade också läst om
koleradrabbade, tillika malariasjuka
mentalpatienter som efter genomgång-
en Cholera morbus också återhämtat sig
från sin nervsjukdom. Dock fäste ingen
större avseende vid hans iakttagelser –
inte då, men nu var det 1914 och sal-
varsankurerna, hur framgångsrika des-
sa i de flesta fall än var, hade inte någon
som helst effekt på de stackars vårdpa-
keten i sjukdomens plågsamma slutsta-
dium. 

1917 kom tillfället von Jauregg vän-
tat på. En mentalsjuk patient som också
led av malaria blev inlagd på hans sjuk-
hus, och i stället för att omedelbart ge
denne malariamedicinen kinin tog han
först en mindre mängd blod och injice-
rade den på en i syfilis dödssjuk skåde-
spelare på samma klinik. Självklart
visste inte von Jauregg säkert vad som
skulle hända, febertopparna vid malaria
når inte sällan 41–42 grader, så han höll
kininflaskan i beredskap. 

Effekten blev dramatisk – skådespe-
larentillfr isknadeochkunde efter några

månader återgå till sitt arbete. Tio år se-
nare, 1927, belönades Julius Wagner
von Jaruegg med Nobelpriset i medicin
– motiveringen löd: »för hans upptäckt
av malariaympningens terapeutiska be-
tydelse vid Dementia paralytica».

Det märkliga penselmöglet
Men ännu var slaget mot den farsot

som sedan århundraden tillbaka sökt
sina offer bland främst de unga och star-
ka, de som skulle bygga framtiden och
föra släktet vidare, inte vunnet. Fortfa-
rande under mellankrigstiden var anta-
let syfilisfall, särskilt bland värnplikti-
ga och sjömän, förfärande stort. 

Redan 1877 hade Louis Pasteur no-
terat fiendskapen mellan vissa svampar
och speciella mikrober, men det blev
den skotske läkaren Alexander Fleming
(1881–1955) förunnat att upptäcka mö-
gelsvampens oerhörda bakteriedödan-
de effekt. Detta skedde redan 1928 men
först 1941 utfördes de första experi-
menten med Penicillium notatum  (»det
märkliga penselmöglet») på människor.
Det totala genombrottet kom i andra
världskrigets slutskede, och någorlunda
tidigt upptäckt botades syfilis därefter
tämligen lätt. Penicillinet gav Fleming
och hans forskarlag Nobelpriset i medi-
cin 1945.•
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Hur förhöll sig då kulturens stora,
inom konsten, musiken och litteratu-
ren,  till syfilis och andra könssjukdo-
mar? Namnkunniga fall från tidigt
1800-tal är skalderna John Keats och
Johann Wolfgang von Goethe, vilka
båda drabbades av inte bara syfilis utan
också lungtuberkulos. En av musikens
största, Ludwig van Beethoven, död
1827, var hela sitt vuxna liv förälskad
i olika kvinnor men aldrig gift. Där-
emot finns uppgifter om att han i eget
intresse försökt sätta sig in i hur man
botade veneriska sjukdomar. 

Beethovens beundrare och yngre
samtida, Franz Schubert, fick syfilis i
mitten av 1820-talet och dog, ogift
även han, året efter sin musikaliska fö-
rebild, bara trettioett år gammal. Schu-
bert fick sin sista önskan, att bli be-
gravd vid sidan av Beethoven, upp-
fylld . Violinens »häxmästare», Nicolò
Paganini, avled visserligen i tuberku-
los 1840 men plågades då sedan länge
också av syfilis i svalg och i munhåla.  

Gauguin och van Gogh
Ett ryktbart offer under århundra-

dets senare del är den franske konstnä-
ren Paul Gauguin – jämte fransmannen
Paul Cézanne och holländaren Vincent
van Gogh impressionismens ledande
företrädare – som dog femtiofemårig i
syfilis 1903. Större delen av 1890-talet
bodde Gauguin på Tahiti och hade där
ett sexuellt förhållande med en sexton-
årig, möjligen veneriskt sjuk flicka. 

Strax innan, hösten 1888, bodde
Gauguin hos van Gogh, som i ett anfall
av sinnesförvirring försökte döda sin
gäst. När detta misslyckades, skar vär-
den i stället av sig sitt högra öra och
skickade detta till en prostituerad, vil-
ket tyder på att den store impressionis-
ten tillhörde hennes kundkrets. Därför
kan det inte uteslutas att också van
Gogh föll offer för Lues veneris  och
att sjukdomen så förmörkade hans sin-
nen att han första året på det nya seklet
tog sitt liv. 

Sjukdomen personifierad
Impressionisternas litteräre vapen-

dragare, »den dekadenta kulturström-

ningens» kanske främste representant,
Joris-Karl Huysman, gav 1884 ut bo-
ken »A Rebours» (ungefär »Bak-
fram»), som väckte uppmärksamhet
inte bara i Frankrike utan i hela Euro-
pa. Den sjukdom han själv sannolikt
drabbades av skildras på följande sug-
gestiva sätt: 

»Blodet i hans ådror frös till is och
själv kunde han inte röra sig ur fläck-
en. Den dunkla, könlösa varelsen var
grön och blottade ett par ohyggligt kal-
la, ljusblå ögon bakom de purpurröda
ögonlocken; koppor omgav dess mun
och de extremt tunna armarna – ett ske-
letts armar – var nakna upp till armbå-
garna, där de hetsigt darrande stack
fram ur ett par trasiga ärmar. Gestal-
tens köttlösa lår skakade i för stora,
knähöga kängor; dess skrämmande
blick fästes på honom och borrade sig
in i honom så att han ryste ända in i
märgen ... Esseintes förstod genast me-
ningen med den fruktansvärda synen:
Detta var syfilisen personifierad!”

Gustave Flaubert 
Till de litteraturens giganter som

föll offer för den veneriska pesten un-
der 1800-talet hörde Gustave Flaubert
och Guy de Maupassant, båda för öv-
rigt bördiga från staden Rouen i norra
Frankrike. Flaubert ådrog sig syfilis
under en resa till Mellersta östern, där
han hösten 1850 tycks ha ägnat sig åt
tämligen otyglad sexuell utlevelse. I
brevet till en god vän skyller han »pre-
senten» på en marockansk kvinna »el-
ler möjligen en liten turk». 

Som de flesta andra syfilik er mag-
rade Flaubert och drabbades dessutom
av den så vanliga komplikationen skal-
lighet: »Håret har jag tappat, så nästa
gång du träffar mig bär jag kalott och
ser ut som en skallig bokhållare eller
utarbetad notarie». 

Efter kvicksilverbehandling tappa-
de författaren sina tänder också –
»Mina gaddar har stuckit», som han
själv uttryckte det – men den som tror
att förtretligheter som dessa betydde
slutet på Flauberts erotiska självförtro-
ende tar fel: »Jag befinner mig i ett till-
stånd av upphetsning», skriver han till

vännen, »som jag djärvt nog skulle vil-
ja beskriva som sexuell, ja, till och med
vällustig!» – Starka ord för att komma
från författare som hävdar att en dik-
tare aldrig får visa känslor i sina verk
...

Guy de Maupassant
Flauberts lärjunge Guy de Maupas-

sant, nära trettio år yngre än sin men-
tor, var, om man får tro en av författa-
rens närmaste vänner, en ännu större
sexatlet – stoltare till och med över sin
amorösa kraft än över sin diktning!
Mycket riktigt dog också han i sjukdo-
men, i Paralysie générale, syfilisens
ohyggliga slutstadium, bara fyrtiotre
år gammal, 1893. 

Guy de Maupassant kunde, påstod
han själv, eregera när som helst och be-
visade detta vid ett tillfälle genom att
kopulera med sex prostituerade på en
timme – med vittnen närvarande! Hans
»humor» på området var avgjort sjuk.
Sålunda målade han en gång ett vene-
riskt sår på sin penis och stoltserade
därmed framför sin älskarinna – som
han därefter våldtog, och detta enbart
för att få henne att tro att hon smittats
med syfilis!

Sjukdomen förekommer även i Guy
de Maupassants diktning – exempelvis
i novellen Le lit 29 , där händelserna
tilldrar sig i hemstaden Rouen strax
före, under och efter fransk–tyska kri-
get 1870–71. 

En stilig kapten samlar på kvinnliga
erövringar men utvecklar ett varakti-
gare förhållande med en av dem, Irma,
den vackraste i staden. 

Kriget bryter ut och kaptenen för-
svinner till fronten men söker efter kri-
get upp sin älskade och finner då att
hon vistas på sjukhus. Han skyndar dit
och upptäcker, i säng 29, en blek och
närmast oigenkännelig gestalt i syfili -
sens hemskare stadier. Irma förklarar:
»Det var dom preussiska jävlarna ...
dom våldtog mej och förgiftade mej ...
jag ville ha hämnd, även om det skulle
bli min död ...  jag har förgiftat dom
alla, så många jag kunde, för så länge
dom var kvar i Rouen vägrade jag att
söka vård!» •
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