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ens förväntade medellivslängd, som bara var 28 år 
när han fick makten. 

För egen del var han mycket måttlig med alkohol, 
ingen såg honom någonsin berusad. Han var måttlig 
med mat också, ansåg att risken att bli sjuk av att äta 
för mycket var betydligt större än risken att bli sjuk 
av att äta för lite. Många av sin tids mediciner och lä-
karingripanden avfärdade han som i bästa fall verk-
ningslösa, ofta farliga, men några droger höll han 
högt, som kinin, och han trodde mycket på vaccina-
tioner. I efterhand kan man konstatera att han för-
vånansvärt ofta hade rätt. Hans fiender hade inte 
alltid lika stor förståelse för sjukdomar. När britter-
na invaderade ön Walcheren utanför Hollands kust 
1809 beordrade Napoleon sina generaler att inte in-
gripa, eftersom Walcheren försvarades av »sjukdom 
och dålig luft« – och mycket riktigt decimerades 
snart de brittiska trupperna av en fruktansvärd 
sjukdom de kallade »Walcheren fever«, med inslag 
av malaria, tyfus och dysenteri. Omkring 4 000 sol-
dater dog.

Ä
ven i »La Grande Armée« utgjorde smitt-
samma sjukdomar ett minst lika stort döds-
hot som själva stridigheterna. Efter den sto-
ra segern vid Austerlitz 1805, där många tu-

sen franska soldater fått sätta livet till, dog ännu 
fler, ungefär 18 000, i tyfus. Förloppet var ofta 
snabbt. Dysenteri, som är en mindre dramatisk 
sjukdom, var ett återkommande problem, och när 
tyfus, dysenteri och andra infektionssjukdomar 
slog till samtidigt – som på Walcheren – så ledde det 
ofta till massdöd. Könssjukdomar och hudsjukdo-
mar (ofta skabb med bakterieinfektion) var också 
vanliga. Alkohol var ett stort bekymmer, och i Spa-
nien förvärrades det av att många lokala viner inne-
höll så mycket bly att det ledde till blyförgiftning. 
Som i andra krig drabbades soldater av psykiska be-
svär, ibland posttraumatiska sådana.

Under fälttåget i Egypten tyckte sig Napoleon 
märka att särskilt de som blev rädda för pesten dog 
av den, och han ansåg därför att det var mycket vik-
tigt med mod, »courage«, och hög moral. Han be-
sökte pestsmittade i Jaffa som ung general 1799 och 
hjälpte till med att bära ut döda, för att visa att man 
inte behövde vara rädd. Ur sjukdomssynpunkt blev 
det egyptiska fälttåget en framgång: Napoleon och 
Larrey lyckades med hjälp av strukturerade före-
byggande åtgärder hålla nere antalet sjukfall, och 
ovanligt nog dog färre soldater av sjukdom än i strid.

På det hela taget gjorde de franska militärläkarna 
stora insatser och räddade många liv, vilket ledde 
till att läkaryrkets status höjdes inte bara inom ar-
mén utan inom hela det franska samhället. I littera-
turen ersattes Molières pompösa och inkompetenta 
läkarfigurer med godhjärtade och kompetenta »of-
ficiers de santé« hos Flaubert och Balzac.

Napoleon själv, som under sina år vid makten hål-
lit sig anmärkningsvärt frisk, skulle under sin exil 
på Sankt Helena 1815–1821 komma att drabbas av 
långvarig sjukdom och av läkarinsatser som fortfa-
rande diskuteras.
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»Tänk om Lise Meintner hade 
anat hur mycket skada och 
skräck som skulle bli följden av 
hennes upptäckt att uranato-
men kan klyvas och materia 
omvandlas till energi … Mindre 
än femton år senare detonerade 
de första atombomberna mot 
mänskliga mål. Little Boy över 
Hiroshima och Fat Man över 
Nagasaki dödade 
flera hundra tusen 
människor, genom 
tryck- och värme-
vågor och radioak-
tiv strålning.«

Så skriver Gösta 
Alfvén, docent 
och vice ordfö-
rande i Stock-
holm för Svenska 
läkare mot kärn-
vapen, SLMK, 
när föreningen 
med anledning 
av sitt 30-årsjubi-
leum ger ut fest-
skriften »Så föddes mitt enga-
gemang för en kärnvapenfri 
värld«.

Skriften innehåller tio berät-
telser av svenska läkare om en-
gagemang och arbete mot det 
stora hotet. Av texterna fram-
går att problemet är högst på-
tagligt fortfarande, med tanke 
på att det finns omkring 20 000 
kärnvapen runt om i världen, 

många »on high alert« med alla 
de risker som det innebär. 

De svenska läkarna påpekar 
outtröttligt att kärnvapen bry-
ter mot humanitära lagar och i 
princip är förbjudna enligt In-
ternationella domstolens i 
Haag rådgivande besked. Ändå 
finns dessa massförstörelseva-

pen kvar i vapen-
gömmorna hos 
stormakter som 
USA och Ryss-
land, och i länder 
med aktuella 
konflikter som 
Indien och Paki-
stan. Kärnvapen 
är det »perfekta« 
vapnet för en ter-
rororganisation 
som vill hävda sin 
agenda, varnar lä-
karna.

SLMK hade som 
mest 10 000 med-

lemmar. I dag har antalet 
krympt till närmare 3 000, vil-
ket är ganska mycket med tan-
ke på att problemet befinner sig 
i medial skugga. Men SMLK 
fortsätter att bedriva sitt om-
fattande informationsarbete, 
inte minst genom föreningens 
webbplats ‹www.slmk.org›. 

Gabor Hont

Kamp i 30 år  
för en värld  
utan kärnvapen

Ann Marie Janson Lang, docent 
i neurovetenskap, var under fle-
ra år på 1990-talet kontaktper-
son i WHO för IPPNW, den inter-
nationella läkarorganisationen 
för en kärnvapenfri värld. Tidi-
gare var hon aktiv även i Svens-
ka läkare mot kärnvapen. Be-
rättelsen om hennes mångåriga 
kamp har något av en detektiv-
historia över sig. 

Journalisten och författaren 

Ami Lönnroth har intervjuat Ann 
Marie Janson Lang om entusias-
men, engagemanget, viljan, 
svårigheterna och segrarna i 
rävspelet kring förhandlings-
borden. 

läs mer  Ami Lönnroths intervju 
med Ann Marie Janson Lang – läs 
den på Läkartidningens webbplats  
Lakartidningen.se

Ann Marie Janson Lang stred  
för att få kärnvapen olagliga

Festskriften.




