
ning utlöste hans besvär och att han led av nervösa
symtom. Han undvek medvetet situationer som kun-
de oroa och anstränga honom. Han undvek många of-
ficiella möten och människor som oroade honom.
Han inrättade sin arbetsdag i stränga rutiner, som
skulle hjälpa honom att hålla symtomen borta. Under
de tjugotre år han arbetade med sitt verk om evolutio-
nen hade han långa perioder då han inte klarade av att
arbeta mer än några timmar om dagen. Efter publice-
ringen och den efterföljande debatten följde också en
lång och orolig period med mycket symtom.  

Under lugna perioder mådde han bra. Hans sista år,
då hans tankar om evolutionen till övervägande del
var accepterade och han var en hyllad man, var ganska
lugna. Han mådde bättre och hade mer sällan sym-
tom, och han orkade arbeta hela dagar. Han reagerade
positivt på hydroterapi och blev till och med sym-
tomfri under en kortare period. 

Hans symtom, frånsett varbölder, och flertalet av
hans symtomperioder kan förklaras med stigande oro
och ökad arbetsbelastning. 

Följande tre premisser och sex kriterier har prövats
och visat sig vara användbara vid diagnos av långdra-
gen psykosomatiska smärta [3]. Premisserna är:
A. Smärta som påverkar aktiviteten, minst en gång

per månad under minst tre på varandra följande
månader. 

B. Organisk orsak utesluten. 
C. Minst fem av följande sex kriterier uppfyllda:

1. Debut eller försämring av långdragen negativ
stress strax innan debuten av de återkommande
smärtorna.
2. Smärtor parallellt med långdragen negativ stress. 
3. Förbättring eller besvärsfrihet under perioder
av minskad stress/stressfrihet.

Waldenström var invärtesprofessor i Malmö, fostra-
de hematologer av världsklass och beklädde alla
tänkbara prestigefyllda positioner under sin gärning.
Han var hedersdoktor vid åtta universitet, skötte
presidenter och världskändisar. 

Citatet kommer märkligt nog från en föreläsning i
Bollnäs. Falstaff Fakir är idag föga känd, men var för
Waldenströms generation en välkänd humorist från
Lund under sent 1800-tal med medvetna pekoral och
studentikosa formuleringar som stilgrepp.
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4. Flertalet smärttillfällen förklaras av akut stress.
5. Patienten uppföljd under längre tid.
6. Patient och läkare överens om diagnosen. 

En analys visar att samtliga premisser och kriterier är
uppfyllda i Darwins fall. Mycket talar för att Darwin
tolkade sina besvär som nervöst betingade. En svårig-
het vid bedömningen är den långa tid som gått mellan
sjukdom och diagnos. Någon direkt kontakt och be-
dömning i samband med konsultation har av naturli-
ga skäl inte kunnat utföras. Men materialet är rikligt,
vilket stödjer tillförlitligheten. Med reservation för
nämnda svårigheter blir den 150 år retrospektiva dia-
gnosen: långdragna psykosomatiska besvär.  

Darwins sjuklighet har diskuterats livligt under
årens lopp. En del bedömare har hävdat att han led av
någon organisk sjukdom. Andra har tolkat hans be-
svär som nervöst betingade. Detta är mig veterligen
första gången som ett genomtänkt psykosomatiskt
diagnostiskt system använts på hans sjukhistoria. 

Hans psykosomatiska lidande förkortade, vad man
kan förstå, inte hans liv. Han dog vid 73 års ålder, i myck-
et kraftiga bröstsmärtor helt olika tidigare bröstsmär-
tor, i en klinisk sjukdomsbild som tolkades som hjärtin-
farkt. Någon obduktion genomfördes inte.
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Citatet
Jan Waldenström:
»Och så har vi en inborn error of me-
tabolism, som Fakiren skulle ha gillat:
Intolerans mot mjölk.«

Jan Waldenström (1906–1996) är ett av de verkligt
stora svenska namnen i internationell medicinhis-
toria. Han hör till generationen klassiska internis-
ter, som hade encyklopediska kliniska kunskaper
inom den då föga subspecialiserade invärtesmedici-
nen.

Få svenskar har fått en sjukdom uppkallad efter sig,
men macroglobulinaemia Waldenström är ett för he-
matologer välkänt begrepp med hyperviskositet i blo-
det, som ger en rad sekundärsymtom. 

Waldenström hade dock gjort sig berömd långt innan
detta fynd beskrevs. Hans avhandling 1937, som
snabbt blev internationellt ryktbar, kartlade i detalj
akut intermittent porfyri, som tidigare kallats »Arje-
plogssjukan« eller »rödsjukan« efter sin ärftliga före-
komst i Norrland, men som efter Waldenströms be-
skrivning av ett drygt 100-tal fall även kom att kallas
»Swedish porphyria«. 

Läs mer Referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se
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