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Sammanfattning: 

Jag skall i denna lilla betraktelse försöka knyta samman en fallrapport från 1801 av 

stadskirurgen i Halmstad, Johan Henric Ratzki (född 1769 på Rügen som då var svenskt),  

med begreppet uralstring (dvs spontanuppkomst av liv) och också uppkomsten av den 

moderna cellbiologin och genetiken under 1800-talet och fram till första världskriget. Jag gör 

sedan en kort beskrivning av den politiskt hårt styrda pseudovetenskap som bedrevs under 

Stalineran i Sovjetunionen där man återföll i att tro på uralstring. Slutligen ger jag ett exempel 

på att även vår västerländska ”fria” forskning kan hamna fel.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Här kommer fallpublikationen som är mer än tvåhundra år gammal.  Den skrevs av Johan 

Odhelius och är publicerad i Vetenskapsakademiens handlingar 1803. Händelsen utspelades 

1801 och är inrapporterad av lasarettskirurgen Johan Henric Ratzki i Halmstad. Den handlar 

om en bondhustru som söker med underlivsbesvär efter inkontinensbehandling och som visar 

sig ha stora larver i underlivet. Här kommer Odhelius artikel med bibehållen stavning som ger 

en spännande språklig fräschör. 

 

”Farligt botemedel emot prolapsus uteri, upgifvit för Kongl. Coll. Medicum, af 

Lazaretts-Chirurgen Herr J.H. Ratzki, och utdragit från Hans Embets berättelse 

Af JOH. L. ODHELIUS 

En bondhustru 44 år gammal, som flere gånger för veneriska sår och flytningar ur 

vagina varit på Lazarett botad, blef efter någon tid ånyo smittad och intogs återigen i 

den uslaste belägenhet stadd, med hectiske anfall och nära döden, genom en stinkande 

flytning utur partes genitales, beledsagad med närliggande delars sårnad och 

uppsvällning. Sedan mercurialer, insprutningar, styrkande medel m.m. länge utan 

hufvudsakelig bättring blifvit brukade, och patienten var af mattighet blefven nästan 

sanslös, med början till convulfsiviska ryckningar, så att döden syntes nalkas, gordes 

undersökning om inre tillståndet i vagina, under hopp at om möjligt voro ännu kunna 

rädda hennes lif. 



2 
 

Där befants då en hård rund kropp, af ett litet barnhufvuds storlek, med något krälande 

som ikring fingren kändes. Med mycken möda kunde denna kropp hämtas därifrån, 

och man blef ej litet förundrad at efter den myckna ohyggeliga stinkande slemmets 

och varets afsköljnade finna en rund kula af gult vax, 3 tum (7,5 cm) i diameter. 

Genom insprutningar af renande och beska decocter och tjenliga invärtes styrkande 

medel, hemtade sig patienten därefter, och återfick sansning om 8 timmar, partes 

genitales, buk och andra närliggande delar, som varit mycket utsvälde, återtogo sitt 

naturliga skick; men som hustrun ännu klagade öfver stickande och plågor i vagina 

gjordes salta och beska decoctions insprutningar, och därigenom utskaffades 3 st. 

gråaktige, gulrandige stora Larver, emellan 4 och 5 tum (10-12,5 cm) långa, samt ett 

lillfingers tjocklek. De synas tillhöra någon stor art av Bombyx-slägtet. Troligen hafva 

äggen til Larverne blifvit lagde i vaxet, uti hvilken de sedan på stället utkläckts. 

Omsider hämtade denne usle patient fullkomliga krafter och kunde åter gå til sin 

hushållning, man och barn. 

Hon berättade, at som hon i flere barnsängar varit besvärad med en påföljande ganska 

plågsam prolapsus uteri, hade hon, efter en af sina grannqvinnors tillstyrkande, som 

var känd för rådighet i flere sjukdomar, för 5 år sedan, låtit henne, genast efter 

placentae borttagande i sista barnsängen införa denna vaxkula i vagina, under 

försäkran at därigenom förekomma den vanliga olägenheten; men i dess ställe hade 

hon ådragit sig ofvan nämde mycket farligare olägenhet, emedan hon af blygsamhet 

trodt sig böra förtiga at en så stor vaxkula vore uti vagina införd. 

Man har i denna händelsen et förnyadt bevis huru en okunnig välmening alt för ofta 

åstadkommer odrägliga plågor, med yttersta lifsfara hos enfaldigt folk, när kunnige 

läkare ej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

rådfrågas. 

Tab. lll. Fig. 3. visar larven i verkelig storlek.” 
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Man kan ju efter denna makabra historia grunna på var larverna kommit från. Hade historien 

inte varit från 1801 utan hundra år tidigare hade man nog trott att larverna hade uppkommit 

spontant i den infekterade miljön genom så kallad ur-alstring. På sextonhundratalet trodde 

man t.ex att. fluglarver kunde uppstå spontant i matrester. I slutet av sjuttonhundratalet 

började man tänka om åtminstone vad beträffar uralstring av hela djur som fluglarver etcetera. 

Linné trodde inte på sådan uralstring. Uppenbarligen inte heller författaren till ovanstående 

fallbeskrivning. Han trodde mer jordnära på möjligheten av att det funnits larv-ägg i 

bivaxklumpen. Att det verkligen skulle vara fjärilslarver låter för mig helt osannolikt. Släktet 

Bombyx i rapporten kallas på svenska för spinnare, de har håriga larver som lever på 

växtblad. Att de skulle klara sig i ovanstående miljö förefaller otroligt. 

På mikroskopisk nivå levde uralstring kvar, som vi kommer att se, in ett stycke på 

artonhundratalet. Den återkommer sedan i den politiskt styrda forskningen i Sovjetunionen 

under förra seklet. 

Jag börjar berättelsen kring år 1800. Det gjordes en del redan tidigare men artonhundratalet är 

så fascinerande i den närmast explosionsartade kunskapsökningen. Från esoteriska 

spekulationer kring liv och materia vid seklets början, hade man hundra år sedan nått så långt 

i handfast empirisk kunskap att vad som sedan skett fram till idag mer känns som en 

komplettering än något annat. 

Vi börjar med den tyske anatomiprofessorn Lorenz Oken som föreslog 1805 att både växter 

och djur var uppbyggda av infusorier, den enklaste formen av liv. Han menade inte med 

infusorier det som man senare lagt i ordet, encelliga infusionsdjur. Så småningom bytte han 

därför ut infusorier till Urbläschen, urblåsor. Allt högre liv var alltså uppbyggt av ett ofantligt 

stort antal urblåsor  eller som han uttryckte det, ”alla högre djur måste bestå av integrerande 

infusionsdjur”. Medan Oken var emot tron att högre liv skulle kunna uppstå genom uralstring 

så kunde hans infusionsdjur/Urbläschen uppstå ur ett urslem (Urschleim). Enligt Toulmin-

Goodfield skrev Oken: 

” Följaktligen skapas aldrig någonsin en organism större än en enda infusionspartikel 

– ingen organism som är mer än mikroskopisk skapas eller har någonsin blivit skapad. 

Allt som är större har inte skapats, utan är produkten av en utveckling. Människan har 

inte skapats utan utvecklats.” 

Hans idéer stöttades inte av någon experimentell forskning och stred dessutom mot 

religionens syn på skapelsen. Omgivningen var inte beredd att acceptera hans koncept, han 

var enligt Harris för tidigt ute. 

Engelsmannen Robert Brown föreslog 1833  att alla växter var uppbyggda av celler som alla 

hade en kärna. Som underlag hade han bl.a. böhmaren Franz Bauers teckningar av växtceller 

utförda kring sekelskiftet  1800. 

1838 publicerade tysken Matthias Schleiden sedan  sin cellteori för växter. Det är svårt att få 

grepp om hans teori. Han menade att cellkärnan först uppstår i urslemmet  genom att små 

slemkorn ansamlas. En fri kärna bildas. Han kallade kärnan för cytoblast. Runt denna  
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Theodor Schwann (1810-1882). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cytoblast bildades sedan en blåsa fylld med ett sleminnehåll . All växtvävnad består således av 

celler med en cytoblast omgiven av en blåsa innehållande slem. I moderna termer skulle det 

bli att en cell har en kärna omgiven av cytoplasma. 

 

Theodor Schwann  som var influerad av Schleiden, generaliserade dennes cellteori till att 

gälla även djurceller. Detta gjorde han 1839 i en en monografi   ”Mikroskopische 

Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum det Thiere 

und Pflanzen”.  Andra delen av boken hade rubriken Über die Zelle als Grundlage aller 

Gewebe des Thierischen Körpers, alltså cellen som grund för all vävnad i djurets kropp. 

Denna kategoriska rubrik blev epokgörande och gäller än idag.  I första delen av monografin 

menade Schwann att cellkärnorna i djur uppkom i en miljö bestående av vad Schwann kallade  

cytoblastem, som direkt motsvarande Schleidens urslem, sedan bildas vad som idag skulle 

kallas ett cellmembran runt kärnan. Cellen drar till sig cytoblastem och blir större. Det hela 

liknades vid en kristallisationsprocess: 

”Diese Veränderung geschieht durch die Mischung eigene, und durch äussere 

Umstände modificirte Central- und Cohäsionskraft, und dann kann als eine 

animalische Krystallisation angesehen werden.” 

”Denna förändring sker genom blandningen av egna och genom yttre omständigheter 

modifierade central- och kohesionskrafter, och kan då komma att ske som en 

animalisk kristallisation.” 
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Robert Remak (1815-1865). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Även Schwann menade alltså i detta arbete att celler bildas, inte från andra celler, utan 

genom uralstring. Om kärnans funktion visste han inget, han menade faktiskt att kärnan kunde 

försvinna i ”mogna” celler. Schwann var en mångsidig experimentator och sysslade även med 

forskning inom andra områden. Han var t.ex. den förste att påvisa ett enzym, pepsin och han 

upptäckte de celler som omger nervtrådarna,  axonen. Idag kallas de för Schwannska celler. 

När man läser dessa idag helt felaktiga slutsatser Schwann gjorde av sina observationer skall 

man komma ihåg att dåtidens mikroskop var usla. Under åren efter Schwanns arbete skedde 

en stor förbättring av den optiska kvaliteten i mikroskopen. Det är en klar koppling mellan 

den teknologiska utvecklingen och forskningsframstegen. Man skall också veta att det fanns 

många forskare som bidrog till utvecklingen och som inte står med här. Von Mohl, Tremblay, 

Dujardin,  Wagner, Purkinje, Müller, Valentin och Henle är bara några exempel. Forskningen 

hoppade inte vidare från en till en annan, det var som i våra dagar, mer som att rulla ut en 

lurvig matta. 

Robert Remak publicerade 1852 en artikel med namnet ”Über extrazellulare Entstehung  

thierischer zellen und über Vermehrung derselben durch Theilung”, om extracellulär 

uppkomst av djurceller och om förökning av desamma genom delning. Han drev linjen att 

Schwann hade fel, celler bildades inte i form av någon uralstring utan genom binär delning i 

två nya celler. Remak växte upp i en judisk familj i dåvarande preussiska Posen, son till 

Salomon och Friederike Remak. Idag ligger staden i Polen och heter Poznan.  Han läste 

medicin i Berlin och gjorde sin forskning där. En latent antisemitism gjorde att hans karriär 

inte fick någon riktig avstamp. Hans sonson med samma namn, som var en internationellt 

känd Berlin-matematiker, mördades i Auschwitz 1943. 

Utvecklingen gick snabbt. 1857 skrev Franz Leydig att cellen bestod av hinnan, cellinnehållet 

och kärnan. Nu börjar man känna igen dagens uppfattning om cellens uppbyggnad. 1858 

publicerade  sedan Rudolf Virchow boken ”die Cellularpathologie”. I den hävdade han 

detsamma som Remak gjort 1852. Schwann hade haft 100% rätt när han hävdat att cellen var  
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Rudolf Virchow (1821-1902). 

 

 

 

 

 

 

 

 

den universella enheten för allt liv, men samtidigt hade Schwann, menade Virchov 100% fel 

när han trodde att cellerna skulle kunna bildas som någon slags utfällningar i en acellulär 

miljö. Virchow som var mycket tonbildande i samtida tysk cellforskning, myntade begreppet  

Omnis cellula e cellula, alltid cell ur cell. Virchow hade ett brett register som forskare och var 

dessutom liberal parlamentariker i Berlin. 

Walther Flemming var den förste att mera i detalj beskriva mitos, som man kanske kan kalla 

vanlig celldelning. Det gjorde han 1879 och 1880. Som studieobjekt hade han vattenödlor.  

Han kunde t.o.m se att ”trådarna” i cellens ekvatorialplan delades longitudinellt, och att en 

gick till den ena och en till den andra nya cellen.  Dessa trådar hade olika namn, ibland 

kallades de Fasern (trådar), ibland Schleifen (slyngor), för att ta de tyska benämningarna. På 

franska kallades de bl.a. bâtonnets, små stavar. 

 

 

 

Detta är en bild från en av Walther 

Flemmings publikationer som visar celler i 

olika stadier av celldelning, mitos. 
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Kromosomerna i en delande könscell från en 

spolmask. Bilden är ur en av belgaren van 

Benedens publikationer. Man kan lätt räkna 

till 4 kromosomer, eller bâtonnets, son han 

skrev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1883 visade belgaren van Beneden, som skrev på franska, att spolmaskar av den art han 

använde, bara hade fyra bâtonnets och att deras könsceller som bildats genom 

reduktionsdelning bara hade två bâtonnets. När könscellerna smälte samman vid 

befruktningen uppkom en ny cell som åter hade fyra bâtonnets. Samma år föreslog 

Weismann, en av de största cellforskarna och Darwinisterna under artonhundratalet, att 

arvsanlagen (som  Weismann bl.a. kallade determinanter) satt längs trådarna men det fanns 

ännu inget som säkert experimentellt styrkte detta. Weismann resonerade sig fram på följande 

sätt: Det enda som till lika delar kommer från ägg- och spermacell vid en befruktning var 

dessa slyngor. Alltså måste de innehålla arvsanlagen, 50% från vardera könscell. I en 

publikation från samma år menade också Wilhelm Roux att kromosomerna var bärare av 

arvsanlagen och att olika kromosomer bar på olika anlag. Hans åsikt var dock inte ännu inte 

experimentellt styrkt.  

1889 gav Heinrich Wilhelm Waldeyer dessa trådar namnet kromosomer, färgkroppar. De 

syntes nämligen tydligt på de färgade vävnadssnitten. Namnet som Waldeyer gav slyngorna 

lever kvar än idag, utan att särskilt många känner till hans roll. 

Den i mitt tycke geniale experimentelle cellforskaren Theodor Boveri drog i en artikel 

publicerad 1888 slutsatsen att kromosomerna var ”selbständige Individuen, die diese 

Selbständigkeit auch im ruhenden Kern bewahren”.  Således oberoende entiteter som bevarar 

sitt oberoende även i den vilande kärnan. Kromosomerna nybildas således inte inför och 

under en celldelning utan finns, fast omöjliga att se, i kärnan mellan delningarna.  

1889 besökte han den marinzoologiska stationen i Neapel och gjorde en mycket elegant 

försöksserie med sjöborreägg. Sjöborreäggen är stora, 0,1-0,15 mm i diameter. Befruktade  
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Theodor Boveri (1862-1915). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjöborreägg utvecklas först till en frilevande larv, innan denna utvecklas till en sjöborre som 

vi känner den. Om man skakar en suspension av sjöborreägg faller de sönder i mindre bitar, 

mindre ägg. En del ägg blir utan kärna, kärnlösa ägg. Sätter man till spermaceller till sådana 

kärnlösa ägg så kan de befrukta ägget, som nu kommer att innehålla en kärna med endast en 

uppsättning kromosomer, de från spermacellen. Sådana befruktade äggceller utvecklas till en 

dvärgsjöborrelarv, som förutom att den är liten, ser ut som en normal för den specifika 

sjöborreart man studerar. Närbesläktade sjöborrar kan bilda hybrider, dvs en spermacell från 

en art kan befrukta en äggcell från en annan (såsom exempelvis häst och åsna, varg och 

hund). Om man nu har kärnlösa ägg från en art och befruktar dem med spermier från en annan 

art får man också dvärglarver. Hur ser dessa ut? Jo, som dvärgformer av de larver man ser hos 

den arten sperman kommer ifrån. Arvsanlagen sitter alltså i kromosomerna. Han publicerade 

resultaten 1889, men eftersom han förstod betydelsen av resultaten arbetade han under 1890-

talet vidare för att kunna utesluta eventuella invändningar mot experimentens tolkning.  

Under detta arbete kunde han experimentellt bekräfta Roux hypotes att olika kromosomer bar 

på olika anlag, eller som Boveri uttryckte det, dvs att ”die Verschiedenkeit der Chromosomen 

als Erbträger” var korrekt, olika kromosomer hade olika anlag. 

Hittills har vi talat om arvsanlag (på tyska Vererbungssubstanz, Anlage, Idioplasma med flera 

uttryck). Weismann använde som jag nämnt ovan, ofta begreppet determinanter. Begreppen 

var suddiga. Ett exempel kommer nedan, hämtat från hans Vorträge über Descendenztheorie, 

från 1904. Det handlar om hur en skada på flimmerhårsområdet på en sorts toffeldjur kan  
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August Weismann (1834-1914). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regenereras. Jag ger citatet både på den ganska komplicerade tyskan och på min något 

förenklade översättning. 

”Man will eine Erscheinung,z.b. die Neubildung des verloren gegangenen Wimperkranzes 

eines Stentor erklären, und man stattet seinen Koffer, in diesem Falle den Kern des 

Infusoriums, mit Determinanten des Wimperfeldes aus, last sie  

durch den Reiz der Verletzung ausgelöst werden und durch unbekannte Kräfte an die 

richtige Stelle befördert und geordnet, in unbekannter Weise ein neues Wimperfeld 

herstellen. Niemand kann sich darüber klarer sein, als ich selbst, dass dies keine 

erschöpfende kausale Erklärung des Vorganges selbst ist. Demnoch ist auch sie nicht ganz 

wertlos, insofern sie uns doch wenigstens erlaubt, die tatsächlige – hier also die 

Abhängigkeit des Regenerationsvermögens von der Anwesenheit von Kernsubstanz – in 

eine Formel zu bringen, mit der man vorläufigt operieren, d. h. mit der man neue Fragen 

stellen kann.” 

 

”Man önskar t.ex. förklara ett fenomen, som nybildandet av ett encelligt flimmerdjurs   

förlorade flimmerhårsområde, och man packar ”resväskan”, flimmerdjurets cellkärna, med 

determinanter för flimmerhårsfältet som, utlösta av skadans retning och genom okända 

krafter, stimulerar och ordnar på rätt plats, ett nytt flimmerhårsfält på ett för oss obekant 

sätt. Ingen kan vara mer medveten än jag själv att detta inte är en uttömmande kausal 

förklaring till själva processen. Ändå är förklaringen inte helt värdelös, eftersom den 

åtminstone tillåter oss att föra det faktiska - i detta fallet att förmågan till regenereration 

beror på närvaron av cellkärnsubstans – in i en formel som vi provisoriskt kan arbeta med, 

dvs med vilken vi kan ställa nya frågor.” 
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Wilhelm Johannsen (1857-1927). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citatet är ett exempel på sokratisk kunskap; han är medveten inte bara om det han vet utan 

även om det han inte vet. Det framgår att begreppet determinant inte är helt distinkt. När nu 

Mendels resultat hade återupptäckts kring 1900 och man genom Boveris arbete visste att 

arvsanlagen satt i cellens kromosomer så skapades den s.k. Sutton-Boveri-teorin. Den sade att 

kromosomerna var de fysiska bärarna av arvsanlagen och nedärvning  enligt Mendel följde 

genom att hälften av kromosomerna kom från äggcellen och hälften från spermacellen. 

Egentligen borde det heta Boveri-teorin, Suttons vetenskapliga bidrag var begränsat. Däremot 

visste man inget om hur anlagen var lagrade i kromosomerna.  

Dansken Wilhelm Johannsen publicerade 1909 boken ” Elemente der exakten 

Erblichkeitslehre” där han definierade ett nytt begrepp ”gen”. Han skriver: ”Darum scheint es 

am einfachsten, die uns allein interessierende Silbe ”Gen” isoliert zu verwerten, um damit das 

schlechte, mehrdeutige Wort Anlage u. dgl. m. zu ersetzen”  (ung.: Därför verkar det enklast 

att använda stavelsen gen isolerat och därigenom ersätta det usla, flertydiga ordet anlag och 

liknande uttryck)”. Sedan kommer det viktiga: ”Das Wort Gen ist also völlig frei von jeder 

Hypothese” (ordet gen är alltså fullständigt fritt från varje hypotes). Begreppet gen kan alltså 

användas instrumentellt utan att man behöver veta något om hur en gen rent fysiskt är 

uppbyggd. Generna var diskreta, man kunde ha en specifik gen  i enkel eller dubbel  

uppsättning, eller inte alls. Johannsen skapade i samma bok begreppen genotyp och fenotyp. 

Han var väl medveten om att ett genuttryck påverkades av miljön. 

1914 publicerade Theodor Boveri sitt profetiska arbete ”Zur Frage der Entstehung Maligner 

Tumoren” (Om frågan hur maligna tumörer uppkommer) där han argumenterade för att  

maligna celler uppkommer  som följd av kromosomrubbningar . Det kan ses som ett slags 

testamente, han dog följande år. På ett sätt sammanfattar han i detta arbete  hela perioden 
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1850-1914 med dess massiva tyska forskningsdominans. Den långa artikeln finns nyöversatt 

till engelska och publicerades i Journal of Cell Science 2008 (se referenslistan) tillsammans 

med en Editorial som har titeln ”Standing on Boveri’s shoulders” där författaren, 

Oxfordpatologen Henry Harris menar att den moderna cellbiologin bygger på Boveris försök 

mer än 100 år tillbaka.  Harris skriver i sin Editorial:  

 

” Regrettably, it can hardly be denied that you can become a competent scientist 

without giving a thought to the history of your chosen subject. But the history is 

there all the same, and if you have only the foggiest idea about what was done before 

you entered the field, you will have no way of assessing the significance of your own 

work, and you will certainly overestimate its originality and its importance. Worse 

still, you may occasionally find that your bright idea was someone else's half a 

century ago, and that arguments in which you are currently engaged were raging long 

before you were born, and sometimes with greater acuity. That can be an 

embarrassment when someone else draws the fact to your attention. 

I know of no work that more aptly illustrates these homiletic remarks than Theodor 

Boveri's monograph on the origin of malignant tumours, my recent translation of 

which now appears as an online supplement to JCS. Scientific monographs written 

before the First World War are rarely cited in the current literature, especially if they 

were written in a language other than English; but Boveri's Zur Frage der Entstehung 

maligner Tumoren, published in 1914, still regularly finds a place in the introductory 

remarks of each year's crop of cancer research papers. But these citations do not 

often indicate that the authors have actually read what Boveri wrote. Sometimes 

views are attributed to him that he simply did not hold, but more often a statement 

attributed to him is quoted out of context and is consequently misleading…...Boveri's 

monograph is a masterpiece of astonishing originality and foresight.” 

 

Efter första världskriget kom den nya cell- och arvsforskningen att domineras av USA med 

nobelpristagarna Thomas H. Morgan och Hermann J. Muller som framstående exempel. 

Så egentligen skulle vi sätta punkt här, men i Sovjetunionen skedde bisarra ting. Under en stor 

del av Stalineran kom den genetiska forskningen att styras av Trofim Lysenko som trodde att 

arvsanlagen påverkades av miljön. Moderna genetiker och växtförädlare sattes i 

koncentrationsläger eller blev avrättade. Växtförädlaren NI Vavilov, som var samtida med 

Herman Nilsson-Ehle i Svalöv, svalt ihjäl i ett sovjetiskt koncentrationsläger 1943.  I denna 

stalinistiska ”forsknings”-miljö fanns en kvinna, professorn Olga Lepeshinskaya som lyftes 

till skyarna efter att ha producerat ”bevis” att celler kunde uppstå i cellfri miljö. Virchows 

postulat att celler endast kan bildas av celler förkastades. Hon tog alltså ett stort steg tillbaka, 

ända till Schwann, 110 år tidigare, och hans utkristallisering av celler. Uralstring således.  

Däremot är jag övertygad om att hon inte skulle kunna acceptera tanken att larverna i den 

stackars Hallandskvinnans underliv i artikelns början skulle ha uppkommit genom uralstring. 

För Lepeshinskaya handlade det om cellbildning på mikroskopisk nivå. ”Virchowism” var 

mot Stalins tankar och det var livsfarligt att beskyllas för att tro på modern cellforskning.  
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Den fängslade och 

misshandlade ryske 

genetikern Nikolaj 

Vavilov (1887-1943) 

strax innan transporten 

till det koncentrations-

läger där han svalt 

ihjäl. NKVD-foto, 

tidigt 1940-tal. 

 

 

 

 

Lepeshinskaya fick för sina enastående ”resultat” Stalinpriset 1950. Bland annat hade hon 

visat på film hur en cell uppstod i en cellfri näringslösning. Idag menar man (se Ings i 

referenslistan) att hon hade filmat en cells nedbrytning och sedan kört filmen baklänges. Hur 

politiserad forskningen var visas i följande citat i engelsk översättning från en bok från 1951 

av Lepeshinskaya: 

 ”In our country there are no longer mutually hostile classes. Yet the struggle of the 

idealists  against dialectic materialists, depending on whose interests are being 

defended, still has the nature of class war. And, in fact, the followers of Virchow, 

Weismann, Mendel and Morgan, talking of the immutability of the gene and 

denying the effect of the environment, are preachers of  pseudoscientific tidings of 

bourgeois eugenicists and of various distorsions in genetics, which provided the base 

for the racist theory of fascism in capitalist countries.” 

Vid läsningen av detta blir man blir deprimerad när man tänker på hur en sådan person hade 

ett avgörande inflytande på ett stort antal forskares karriärer och liv. De som ville driva 

modern äkta forskning gallrades ut, deras karriärer förstördes.  Under 1950-talet minskade så 

sakteliga hennes inflytande utan att hon på något sätt störtades. I artikeln ”On the new cell 

theory” i Science från 1958 förkastar de två ryska forskarna Zhinkin och Mikhailov 

Lepeshinskayas resultat, inte för att de säkert skulle vara  fel, men försöken var dåligt utförda. 

Det var säkert ännu modigt att skriva som de gjorde. Både i början och slutet förstärker de sin 

argumentation med citat av Friedrich Engels.   Lysenko förlorade sin makt först 1965, dvs 

efter att Stalins efterföljare Nikita Chrusjtjof störtats. 

Jag tror att risken för politisk påverkan på forskningsresultat är större för humanistisk 

forskning som, tycker jag, ofta har ett metafysiskt drag över sig, än för naturvetenskaplig, 

testbar forskning. Detta kan i och för sig bero på att jag är en fördomsfull naturvetare men här 

kommer ett belysande exempel: I en nyutgåva (1979) av Lundahistorikern Martin P:n 
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Nilssons ”Forntidens historia” (1958) finns ett tillägg av Örjan Wikander. Han skriver om alla 

försök av historieforskarna att förklara Romarrikets undergång: …. 

”alla har de något att säga om vår egen tid. På 1920- och 1930-talen talades mycket 

om betydelsen av biologiska eller rasmässiga förändringar inom den italiska 

befolkningen, under 1950-och 1960-talens ekonomiska uppsving såg många 

oförmågan till verklig industrialisering som huvudorsak till sammanbrottet. Idag, på 

1970-talet, tar vi gärna fasta på miljömässiga faktorer: klimatförsämring, 

skogsskövling, jordutarmning – det intensiva utnyttjandet av allt naturen har att bjuda 

utan hänsyn till följderna för dem som kommer efter.” 

Rasbiologin ser jag inte som grundad på forskning, man började med de fördomsfulla 

slutsatserna och konstruerade sedan de passande pseudo-argumenten. Ett exempel på detta är 

vad den tidige Martin P:son Nilsson skrev i artikeln ”Rasblandningarnas omfång och 

betydelse i det romerska riket”, utgiven 1923 av svenska sällskapet för rashygien, om 

isoleringen efter Romarrikets fall:  

”I denna isolering utvecklade sig under medeltiden ur det mänskliga kaos, i vilket 

antiken slutar, nya raser, det moderna Europas folk. Deras rasinstinkt har tagit uttryck 

i Europas nationalstater, vars gränser åtminstone i någon mån bilda ett hinder fören 

rasblandning av den fördärvliga art, som orsakade det romerska rikets undergång och 

den antika kulturens förfall”.   

Min slutsats är att en forskning fri från politisk påverkan är ett nödvändigt men inte tillräckligt 

villkor för att skydda oss från humbugforskning. Var och en som bedriver forskning har ett 

personligt moraliskt ansvar för att slutsatserna är grundade på empiriska data, fria från 

värdeomdömen.  
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Kommentar: Harris: The birth of the cell” är den överlägset bästa sammanfattningen av 

artonhundratalets cellforskning, med dess ganska komplicerade historia, som jag stött på. 

Boken innehåller urklipp på originalspråk av nyckelartiklar och har en omfattande 

referenslista till primär-artiklar. Uddenbergs i ö. mycket välskrivna bokverk har 

huvudsakligen sekundärreferenser och då kan enstaka fel uppstå. Bl.a. skriver han på ett ställe 

att kromosomerna inte upptäcktes förrän efter Mendels död 1884. Han har då missat 

Flemmings artikel 1879. Det finns heller inget om van Benedens monografi om spolmaskars 

kromosomer vid reduktionsdelning 1883  och som Boveris spolmaskförsök sedan byggde på. 

Boveris försök på kärnfria sjöborreägg från 1889 och framåt saknas. Det påstås at Bateson 

och inte Johannsen skapade begreppet gen.  Boken av Toulmin och Goodfield är spännande 

men översiktlig och innehåller få primärreferenser. 


