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Den 15 januari i år somnade Walborg Thorsell in 
i en ålder av 96 år. Hon föddes den 12 februari 
1919. Många har nog mött henne via tidnings-   
artiklar eller teveprogram, där hon förekom flitigt 
under många år. Naturligtvis på grund av omfat-
tande kunskaper, men också för att hon var en 
fascinerande och oväntad person; en forskare av 
mormorstyp som av hänsyn till försöksdjur helst 
gjorde sin forskning på sig själv. Hon forskade på 
myggmedel, ämnen som repellerar myggor, men 
också på avskräckande medel mot löss, loppor, 
och fästingar. Målet var att få djuren att undvika 
att suga blod från människor och därmed min-
ska risken för överföring av sjukdomar. Hon var 
nämligen emot användningen av insektsdödande 
medel, insekticider. Detta speglar också hennes 
personlighet. Hon visade hänsyn och respekt 
gentemot alla hon mötte och var varm, osjälvisk 
och hjälpsam till gränsen till självutplånande. 

Walborg tog studenten 1939 och började där-
efter som laboratoriepraktikant på Beckers på 
Liljeholmen. Där fick hon vara ”allt-i-allo”. Hon 
fick goda referenser och kunde söka in på Ke-
miavdelningen vid Stockholms högskola 1940. 
Under kriget utbildade hon sig i skydd mot ABC-
krigföring dvs. atom-, biologisk och kemisk 
krigsföring. Efter kriget fick hon så en amanu-
enstjänst i kemi hos professor Karl Myrbäck, 
vilket även resulterade i en magisterexamen. För 
Kungl. Veterinärhögskolans räkning blev hon 
kvar på ”Kemicum” i nära tjugo år där hon un-
dervisade veterinärstudenter i kemi och bedrev 
forskning. Hon kom därigenom i kontakt med 
många av periodens stora svenska kemister, ex-
empelvis Holger Erdtman, Bengt Lundqvist och 
Nils Löfgren. På 1950-talet tillbringade hon ett 
år som gästforskare vid University of Wisconsin 
i Madison och kortare perioder vid Veterinärhög-
skolan i Wien.

Docent Nils Björkman (sedermera profes-
sor på Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 
Köpenhamn) blev hennes handledare och 1967 
disputerade Walborg för doktorsgraden vid Kgl. 
Veterinärhögskolan. Avhandlingen behandlade 
ett antiparasitärt medel, hexaklorofen (HCP) 

och dess effekter på en parasitisk plattmask, den 
stora leverflundran (Fasciola hepatica). Hon stu-
derade bland annat HCP:s förmåga att tränga in 
i parasiten. Mindre fettlösliga varianter av HCP 
syntetiserades och testades i provrörsförsök med 
avseende på deras verkan på parasiten. Fördel-
nings- och ämnesomsättningsstudier av 14C-HCP 
i leverflundror som “badats” i den radioaktiva 
lösningen visade att parasiten sannolikt dödades 
av att dess kutikula skadas. Elektronmikroskopis-
ka studier visade att HCP gav strukturella förän-
dringar i kutikulan och bland annat förstördes 
ett flertal av de cellorgan som är nödvändiga för 
detta ”skyddsmembrans” normala funktion. 

År 1968 blev hon docent i experimentell 
parasitologi. Hon arbetade därefter många år på 
Försvarets forskningsanstalt, FOA, med att ut-

Damen med myggorna - Till minne av Walborg Thorsell

Walborg Thorsell (1929  - 2016) på ett fotografi från cirka år 
2000. Hon mötte omvärlden med pigga, pliriga ögon och ett 
vänligt leende samt en mycket uttalad stockholmsdialekt. 
Alltid positiv och optimistisk, samt med en vaken nyfikenhet.
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veckla preparat för att skydda soldaterna från 
sjukdomar som sprids av ohyra, exempelvis 
stickmyggor. Det fanns information om att det 
pågick arbete både inom Warszawapakten och 
inom NATO rörande utvecklandet av metoder 
för att kunna sprida sjukdomar till fientliga ar-
méer med hjälp av stickmyggor. Sjukdomar 
som fläcktyfus och skyttegravsfeber med löss 
som vektorer och gula febern och malaria som 
sprids med hjälp av myggor har genom historien 
bidragit till att påverka utgången på flera krig. 
Hon och hennes forskargrupp började därför, 
för att kunna genomföra studier av myggmedel, 
att odla gula febern-myggor (Aedes aegypti). 
En myggart som inte bara sprider gula febern 
utan även denguefebern och det mycket aktu-
ella zikaviruset för att nämna några. Tanken var 
att myggorna i laboratoriet skulle få suga blod 
från marsvin, men Walborg ömmade för mar-
svinen och började därför mata dem på egen 
hand (bokstavligen). Hon hade dessutom en 
mindre besättning reservmyggor hemma i lä-

genheten och säkerställde att det alltid stod pe-
triskålar med sockerlösning på fönsterbrädorna 
för att utgöra nödföda åt förrymda myggor; de 
fick ju inte bara svälta ihjäl. 

Bland arbetsuppgifterna var bland annat att 
utveckla säkrare alternativ till de mest använda 
myggmedlen, vars aktiva substans var dietyl-
toluamid (DEET). Det utvecklades under andra 
världskriget av USA men kom inte i bruk för-
rän under Koreakriget. DEET är fettlösligt och 
tas därför relativt lätt upp av kroppen och kan 
ge oönskade bieffekter. Medlet togs upp genom 
huden och kunde därefter påvisas framför allt i 
tårkörtlar, lever och njurar. När substansen ap-
plicerades på huden så togs den upp i kroppen 
under relativ lång tid. Karakteristiskt för Wal-
borg var att hon även här själv agerade försöks-
person: hon applicerade i två omgångar isotop-
märkt 14C-DEET på sin egen hud så hon kunde  
följa utsöndringen i urinen. Utsöndringen på 
människa visade sig vara betydligt långsam-
mare än på möss. Walborgs forskargrupp ut-
vecklade det mer harmlösa myggmedlet Demi-
dex (mandelsyredietylamid, DEM). Även detta 
medel togs upp av kroppen och fördelade sig 
på ungefär samma sätt i kroppens organ. Skill-
naden var att en mindre andel av den applicerade 
substansen togs upp genom huden jämfört med 
DEET vilket är en fördel ur toxikologisk syn-
vinkel. DEM fanns på marknaden under flera 
år, men tyvärr blev tillverkningskostnaderna 
för höga och produkten konkurrerades ut. Hon 
patenterade dessutom flera andra repellerande 
produkter.

Efter pensioneringen fortsatte hon att forska, 
nu vid Stockholms och Uppsala universitet, och 
hon publicerade vetenskapliga arbeten även 
efter fyllda 90 år. Det mesta av hennes senare 
arbete rörde sig om studier av växtextrakt och 
-substanser som repellerade myggor och fästin-
gar. Det handlade bland annat om att isolera och 
identifiera mygg- och fästingavvisande substan-
ser i etanolextrakt av rölleka och åbrodd, men 
också i eteriska oljor av citronella, kryddnejlika, 
lavendel, liljekonvalj, nejlika, pepparmynta och 
rosengeranium samt i beckolja. Särskilt rölleka 
gav intressanta resultat på myggor och åbrodd 
på fästingar. Vidare blev det en del litteratur-
sammanställningar av hur man i Sverige genom 
historien har försökt skydda sig mot såväl endo- 

Myggmedlet Demidex blev resultatet av FOA:s fleråriga 
forskningssatsning på att finna alternativ till det amerikan-
ska preparatet dietyltoluamid (DEET). Uppdraget var att ut-
veckla ett preparatet med färre skadliga biverkningar än det 
på marknaden dominerande DEET. Demidex hade samma 
myggavvisande effekt som DEET, men togs inte upp i 
samma utsträckning genom huden. Preparatet utkonkur-
rerades dock ekonomiskt efter ett par år och försvann från 
marknaden.
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som ektoparasiter och för de olika huskurerna 
fördes såväl kemiska som farmakologiska reso-
nemang. Genom hela livet brann hon av iver 
att både dela med sig av sina egna forsknings-          
resultat och ta del av de senaste forskningsrönen, 
vilket dock försvårades av att hon under de sista 
åren förlorade synen. Intresset mattades dock 
aldrig av och hon är alltjämt aktuell. Svenskt 
uppfinnaremuseum hade henne som månadens 
uppfinnare på sin hemsida i juni 2015. 

Hon hedrades även genom att få ge namn åt 
bakteriefamiljen Thorselliaceae med tre arter i 
släktet Thorsellia. Dessa bakterier har visat sig 
förekomma specifikt i malariamyggornas tarm-
flora och en forskargrupp bestående av svenska, 
tyska och österrikiska forskare har kommit på 

idén att försöka sprida genmodifierade bakterier 
som ska slå ut malariaparasiten i myggorna. På 
så vis hoppas forskarna minska utbredningen av 
malaria utan att påverka myggorna. Genmodi-
fierade Thorsellia-bakterier kan kanske också 
användas i kampen mot andra vektorburna sjuk-
domar där dessa myggor fungerar som värddjur 
åt sjukdomsalstrare. Helt i linje med Walborgs 
hjärtefråga om att hindra spridningen av vektor-
burna sjukdomar. 

Hon var däremot mycket skeptisk mot spri-
dandet av BTI (Bacillus thuringiensis ssp. is-
raelensis) eftersom det fungerar som en insekti-
cid, må vara av naturligt ursprung och tämligen 
specifik vad gäller effekten. Hon menade att 
stickmyggor borde ha något slags ekologisk be-

Såväl hemma som på Stockholms universitet hade Walborg burar med gula febern-myggor. För att motverka för mycket 
inavel i myggpopulationen så kompletterade hon med jämna mellanrum med färska myggägg från University of Cambridge. 
Myggorna var försöksdjur som behandlades omsorgsfullt och med mycket kärlek. Foto: Håkan Tunón, 1998.
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tydelse och att en storskalig bekämpning därmed 
rimligen måste ha märkbar påverkan på ekosys-
temen. Eftersom målet med de genmodifierade 
Thorsellia-bakterierna är att sikta in sig på para-
siten och inte på myggan så blir förhoppningsvis 
den ekologiska påverkan mindre. I pressmateri-
alet rörande Thorsellia-bakterierna framhålls att 
de har uppkallats efter ”docent Walborg Thorsell 
– en legendarisk myggforskare” och vi kan bara 
hålla med att hon var en synnerligen remarkabel 
person! 

Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald
Lars-Erik Appelgren, professor emeritus, 
Sveriges lantbruksuniversitet
Jan Pettersson, professor emeritus, Sveriges 
lantbruksuniversitet
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