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Abstract 

Sofia Koernig, ”Det är honom kvinnorna ber om barn”: Carl Gemzells hormonbehandling och 

förväntningar på svensk fertilitetsforskning 1958–1974. Uppsala universitet: Inst. för idé- och 

lärdomshistoria, masteruppsats, vt 2017. 

This study examines the production and the introduction of a fertility treatment which gained great 

attention both in Sweden and internationally during the 1960s. In the procedure, hormones were 

extracted from human pituitary glands which had been collected from autopsies. After this, the 

hormones were purified and injected into the female patients as a treatment for certain kinds of 

sterility. Carl Gemzell, professor of obstetrics and gynecology at Uppsala University, was a key 

figure in the development of the treatment. He was described by the media as a medical pioneer and  

later became one of Sweden’s most famous doctors and scientists. The fertility treatment also 

gained a lot of attention in the media as ”the miracle drug that made barren women pregnant”, 

especially since it often resulted in multiple pregnancies. In the 1960s, pregnancies with 

quadruplets, quintuplets, sextuplets and even septuplets became world sensations. 

By using the sociology of expectations as theoretical approach, which focuses on the 

performativity of expectations and visions in science production, this study aims to investigate how 

expectations of an effective fertility method were articulated in both the scientific sphere and in the 

media. This of course also relates to how the risks of the multiple pregnancies were dealt with. The 

analysis is divided into three chapters, where the first chapter examines the politics of science in 

Sweden during the post-war period and how Gemzell’s work in Uppsala generated expectations of a 

scientific milieu on the front line of fertility research. The next chapter is focused on the media’s 

interest in Gemzell and how he became a celebrity. A central argument for the study is that his 

public status helped to create scientific credibility for the treatment, especially among the public. 

The final chapter focuses on the media reporting about the multiple pregnancies. They were often 

treated as sensations, which was somewhat paradoxical as they were hazardous and frequently 

resulted in the death of the premature children. 

Keywords: fertility research, multiple births, obstetrics and gynecology, Sweden, Carl Gemzell, 

hormonal treatment, endocrinology, sociology of expectations, 1960s.
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Kapitel 1: Inledning 

Den 24 augusti 1964 kunde läsare av tidningen Expressen ta del av följande rubrik: ”Världsrekordet 

i mångfödsel har tangerats i Uppsala där en ofruktsam kvinna efter hormonbehandling blivit 

havande med sju barn som framföddes genom missfall i femte månaden. Sjubarnsfödsel har 

förekommit en gång tidigare.”  Den hormonbehandling som beskrivs var utvecklad av Carl-Axel 1

Gemzell, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet och chef för kvinnokliniken 

vid Akademiska sjukhuset. Under 1960-talet kom han att bli en av Sveriges mest välkända forskare 

och både svenska och internationella tidningar rapporterade om hur hans behandling fick tidigare 

sterila kvinnor att inte bara bli gravida, utan föda tvillingar, trillingar, fyrlingar, eller som i fallet 

ovan till och med sjulingar. I den här uppsatsen kommer Gemzells arbete med att utveckla och 

introducera hormonpreparatet samt den medicinska, mediala och samhälleliga kontext han verkade i 

att undersökas. 

Ungefär 10 procent av fallen av ofrivillig barnlöshet beror på att ägglossningen inte förlöper 

på ett normalt sätt hos kvinnan. Orsaken är ofta att det finns en blockering i hypofysen, en körtel i 

ungefär en ärtas storlek som återfinns på hjärnans undersida. Hypofysen utsöndrar en mängd 

hormoner som i sin tur stimulerar hormonproduktionen i andra körtlar, bland annat äggstockar och 

testiklar. En blockering av hypofysen innebär med andra ord att produktionen av 

ägglossningsstimulerande hormoner minskar eller helt upphör.  

De två ägglossningsstimulerande hormoner som hypofysen utsöndrar benämns som 

follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). FSH får äggstockarnas 

folliklar, även kallade äggblåsor, att mogna. LH gör sedan att en av de mogna äggblåsorna brister 

varvid ett ägg kastas ut och fångas upp av äggledaren som transporterar det vidare till livmodern. 

Den här processen upprepas varje menstruationscykel och är alltså det som brukar omnämnas som 

ägglossning. Ett samlingsnamn för den grupp hormoner som stimulerar könskörtlarna är 

gonadotropiner. Gemzell och hans medarbetare utvecklade en metod för att extrahera dessa 

ägglossningsstimulerande hormoner eller gonadotropiner från mänskliga hypofyser tagna i samband 

med obduktioner. Efter att hormonerna renats injicerades de i patienterna. Under perioden 1962–

1975 behandlades över sexhundra kvinnor från både Sverige och utomlands med preparatet, varav 

ungefär hälften blev gravida. En svårighet med behandlingen var dock att reglera dosen för att 

efterlikna en naturlig ägglossning och därmed få endast ett ägg att släppa åt gången. Risken var stor 

 Anonym skribent, ”Världsrekord i mångfödsel i Uppsala”, Expressen, 24/8 1964, s. 7.1
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att äggstockarna överstimulerades och släppte ifrån sig flera ägg på en gång och därmed ökade 

sannolikheten för flerbördsgraviditeter.  Fallet med sjulingarna är ett av de mest uppmärksammade 2

exemplen på en sådan överstimulering.  

Efterkrigstiden brukar ofta beskrivas som en period av betydande framsteg inom medicinsk 

forskning, det gäller även för området fertilitetsforskning. Det kanske mest välkända exemplet är p-

pillret som introducerades i början på 1960-talet. Ungefär samtidigt skiftade också mycket av den 

sexual- och befolkningspolitiska debatten fokus. Sedan 1930-talet hade den sjunkande nativiteten i 

Sverige och många andra västerländska länder gett upphov till oro för nationernas framtid och olika 

politiska handlingsprogram för att motverka utvecklingen lanserats. Under 1960-talet skedde en 

omsvängning där förhållandet plötsligt var det omvända och den snabba befolkningstillväxten i 

framför allt de så kallade u-länderna medförde att forskningen på olika antikonceptionella metoder 

ökade. Samtidigt intensifierades också forskningen kring de medicinska orsakerna bakom sterilitet. 

Även om ett minskat barnafödande inte längre upplevdes som ett brådskande problem ur ett 

samhällsperspektiv fanns där inte minst en social stigmatisering som gjorde ofrivillig barnlöshet till 

ett tillstånd som ansågs prioriterat att åtgärda.  3

 Medicinska behandlingar och lagstiftning rörande reproduktion tenderar att röra upp känslor. 

Under 1950-talet utvecklades tekniken för konstgjord befruktning via insemination vilket väckte 

frågor av både juridiska och moraliska slag. Skulle till exempel insemination på ogifta kvinnor 

tillåtas? Hur blir det med faderskapsfrågan om sädesdonatorn är någon annan än maken?  Under 4

1960- och 1970-talen växte debatten kring abortlagstiftningen, särskilt i samband med den så 

kallade Polenaffären där svenska kvinnor reste till Polen för att göra legal abort. En annan händelse 

som ledde till förändringar i abortlagstiftningen var Neurosedynskandalen då gravida kvinnor som 

tagit sömnmedlet med samma namn födde barn med svåra missbildningar. På grund av detta 

infördes år 1963 en utvidgning av abortlagen som tillät abort vid fosterskador.  Även kring p-pillret 5

uppstod diskussioner och en oro för biverkningar som exempelvis blodproppar eller cancer.  

Samtidigt fördes på 1960-talet en internationell diskussion om forskningsetik, och då särskilt 

humanexperiment. På sjukhus och vid lärosäten börjar etiska kommittéer inrättas; Uppsala 

universitet fick sin kommitté år 1969. Fyra år tidigare hade World Medical Association (WMA) 

 ”Ofrivillig barnlöshet”, Akademiska sjukhuset 1708–2008: Landets äldsta universitetssjukhus, red. Leif Åberg 2

(Informationsavdelningen, Landstingets kansli, Landstinget i Uppsala län, 2008), s. 173–177.
 Denna period har skildrats av bland andra: Naomi Pfeffer, The Stork and the Syringe: A Political History of 3

Reproductive Medicine (Cambridge, 1993). Christer Nordlund, Hormoner för livet: Endokrinologin, 
läkemedelsindustrin och drömmen om ett botemedel mot sterilitet 1930–1970 (Lund, 2008).
 Frågor av det här slaget låg bland annat till underlag för en statlig utredning, SOU 1953:9, Förslag till lagstiftning om 4

insemination.
 Lena Lennerhed, ”Kvinnan, aborten och teratologin”, Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2015.5
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antagit gemensamma etiska riktlinjer för medicinsk forskning som på något sätt involverade 

människor, den så kallade Helsingforsdeklarationen. Det är alltså under den här perioden med 

snabba medicinska framsteg och en parallellt växande debatt kring risker och medicinsk etik som 

Gemzell gör sig ett namn som pionjär inom fertilitetsforskningen, genom en behandling där 

hormoner extraherats från mänskliga hypofyser.  

  

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka Gemzells hormonbehandling av sterila kvinnor i 

sammanhang där den utvecklades, introducerades och uppmärksammades. Mer specifikt är den 

inriktad på att studera hur förväntningar artikulerades inom såväl forskningen och 

forskningspolitiken som det mediala området. Det är perioden från slutet av 1950-talet till 1970-

talets första år som kommer behandlas, det vill säga den period då behandlingen börjar användas 

och får genomslag. Störst fokus ligger dock på 1960-talet då flera fall av graviditeter med fyra eller 

fler foster genererade stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. De 

frågeställningar som jag har arbetat med kan sammanfattas på följande sätt: 

• Vilka förväntningar, positiva som negativa, knyts till hormonbehandlingen och till 

fertilitetsforskningen mer allmänt? Hur relaterar visioner om en effektiv fertilitets-

behandling till de risker och komplikationer som behandlingen gav upphov till? 

• Hur beskrivs Carl Gemzell och hormonbehandlingen i medierna? Hur porträtteras och 

karaktäriseras han och vilka är de genomgående dragen i rapporteringen? Hur framställs de 

kvinnliga patienterna, flerbördsgraviditeterna och de barn som föddes? 

Genom att undersöka hur förväntningar formar både tilltron till och utformandet/utförandet av ny 

forskning kan betydelsefulla faktorer för dess fortsatta utveckling synliggöras, till exempel vad som 

avgör vilken typ av forskning som får genomslag forskningspolitiskt i form av anslag och 

prioriteringar på specifika områden. Men förväntningar kan rimligtvis också påverkas av 

allmänhetens intresse för forskningen. Genom medial rapportering där nya framsteg och 

innovationer ofta lyfts fram får fler upp ögonen för till exempel nya behandlingsmetoder, vilket var 

fallet för många av Gemzells patienter. 

Den andra frågeställningen är tänkt att ytterligare ringa in den mediala uppmärksamhet som 

framför allt riktas mot flerbördsgraviditeterna och mot Gemzell själv. Detta då jag betraktar detta 
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som centralt för behandlingens framgång. Det är viktigt att komma ihåg att Gemzell är ensam om 

att praktisera den här typen av hormonbehandling i Sverige på 1960-talet, även internationellt sett 

låg hans forskning i framkant. Det handlade alltså inte om någon standardiserad fertilitets-

behandling, utan om ett inledningsskede eller tidigt genombrott inom ett forskningsområde som i 

slutet av 1970-talet kommer att resultera i att provrörsbefruktningen (IVF)  utvecklas och blir den 

dominerande behandlingen för ofrivillig barnlöshet.  Den mediala rapporteringen och Gemzells 6

kändisskap tycks med andra ord ha varit viktig initialt för tillströmningen av patienter, inte minst de 

internationella. Men även från det andra hållet, det vill säga från medierna, fanns ett växande 

intresse för att rapportera om vetenskapliga framsteg. Gärna med fokus på nya innovationer och 

med personliga förgrundsgestalter i form av framstående forskare och läkare, men det innebar också 

ett ökat medialt fokus på de patienter som var bland de första att genomgå en ny typ av behandling 

eller operation. Under 1950- och 1960-talen blev det också allt vanligare med mer renodlade 

vetenskaps- och medicinreportrar på större tidningar.  7

Tidigare forskning 

Den här uppsatsen anknyter främst till två större forskningsfält, historiska studier av 

reproduktionsforskning respektive historiska studier av medicin och medier. Genom att kombinera 

dessa forskningsfält är min ambition att försöka täcka in växelverkan mellan flera områden där 

förväntningar på Gemzells behandling artikulerades. 

 Internationellt sett finns det ett ganska stort antal forskare som har behandlat olika aspekter 

av fertilitetsforskning under 1900-talets mitt. En av dessa är den brittiska medicinhistorikern Naomi 

Pfeffer som under många år har skrivit om de sociala och normativa föreställningar som omgärdat 

infertilitet under 1900-talet, samt hur det som medicinskt tillstånd har utretts, forskats på och 

behandlats under samma period. I boken The Stork and the Syringe: A Political History of 

Reproductive Medicine vänder hon sig emot vad hon ser som en olycklig tendens i vår samtid: att  

forskning och medicinska behandlingar rörande infertilitet ofta omtalas som något nytt eller i form 

av olika framtidsscenarier rörande vad den medicinska tekniken ska kunna åstadkomma. Det finns 

 Vid en IVF-behandling ges patienten hormonpreparat för att öka mängden mognade ägg som sedan kan plockas ut och 6

befruktas in vitro, det vill säga utanför kroppen i ett provrör. De befruktade äggen placeras sedan i kvinnans livmoder. 
IVF är ett alternativ för de patienter vars äggledare är blockerade, vilket gör att även om hypofysen utsöndrar FSH och 
LH kan de mognade äggen inte ta sig från äggstockarna till livmodern. James Le Fanu har beskrivit de hormonpreparat 
som introducerades under 1950- och 1960-talen som avgörande för utvecklandet av IVF. Se James Le Fanu, The Rise 
and Fall of Modern Medicine (New York, 2002) s. 127–138.
 Ayesha Nathoo, Hearts Exposed: Transplants and the Media in 1960s Britain (Basingstoke, 2009), s. 48. Kelly 7

Loughlin, ”Spectacle and Secrecy: Press Coverage of Conjoined Twins in 1950s Britain”, Medical History, vol. 49, nr. 
2, 2005, s. 211.
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med andra ord drag av historielöshet i den allmänna bilden av infertilitet enligt Pfeffer. Att 1978, då 

det första barnet som tillkommit genom provrörsbefruktning föddes, brukar betraktas som ett 

startskott för medicinska behandlingar för ofrivillig barnlöshet och att kvinnor tidigare inte sökt sig 

till läkare för den typen av behandlingar. ”Nothing could be further from the truth” skriver Pfeffer, 

och fortsätter: ”Throughout this century women, and sometimes their husbands, have sought 

medical help for involuntary childlessness. Yet today the techniques of assisted conception are 

talked about as if they were new treatments of a new problem.”  Genom att följa reproduktions-8

forskningens utveckling under 1900-talet visar Pfeffer inte bara på att där länge har funnits ett 

intresse för de bakomliggande fysiologiska orsakerna till infertilitet, de medicinska aspekterna är 

även sammanvävda med en politisk ekonomisk kontext. 

Pfeffer har även berört Gemzells arbete, både i The Stork and the Syringe och i texten 

”Pioneers of Infertility Treatment” som ingår i antologin Women and Modern Medicine. I den 

senare behandlar hon särskilt hur användandet av gonadotropiner som fertilitetsbehandling 

utvecklades under 1900-talets mitt och där Gemzell under 1960-talet kom att få ett stort 

internationellt inflytande. Redan under 1920-talet hade länken mellan hypofysen och utsöndringen 

av gonadotropiner fastslagits vilket blev startskottet för ett intensivt sökande efter sätt att extrahera 

hormonerna för att kunna utveckla behandlingsmetoder och preparat: 

Research into gonadotrophins was carried out by scientists competing in the ”endocrinological gold 
rush”. This term was inspired by the intensely competitive nature of the search for hormones carried out 
in laboratories in many different countries during the inter-war years. During this period, the modern 
paradigm of reproductive physiology emerged.  9

  

Hormoner återfanns och extraherades från urin och blod både från människor och djur, det gjordes 

också försök med att transplantera djurhypofyser i patienter. Men ganska snart upptäcktes det att 

hormonerna var artspecifika, det vill säga gonadotropiner från djur bildade ofta antikroppar om de 

användes på människor. Gonadotropiner från gravida kvinnors urin användes dock fortfarande, 

problemet där var att det i huvudsak hade en luteiniserande effekt, alltså stimulering till själva 

ägglossningen men inte till mognaden av äggblåsorna (folliklarna).  10

Även idéhistorikern Christer Nordlund behandlar kortfattat Gemzells arbete i boken 

Hormoner för livet: Endokrinologin, läkemedelsindustrin och drömmen om ett botemedel mot 

sterilitet 1930–1970. Bokens huvudsakliga fokus är dock läkemedelsföretaget Leos samarbete med 

 Pfeffer, The Stork and the Syringe, s. 1.8

 Naomi Pfeffer, ”Pioneers of Infertility Treatment”, Women and Modern Medicine, red. Anne Hardy & Lawrence 9

Conrad (Amsterdam – New York, 2001), s. 249.
 Ibid. s. 249–251.10
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Gemzells gamle mentor vid Karolinska institutet, Axel Westman, och deras arbete med 

hormonpreparatet Gonadex. Vid lanseringen år 1948 marknadsfördes Gonadex som ett nytt 

framgångsrikt preparat för behandling av sterilitet och som resultatet av ett givande samarbete 

mellan framstående forskare och industrin. Gonadex var ett HCG-preparat (Human Chorionic 

Gonadotropin), bestående av renat koriongonadotropin från gravida kvinnors urin och beskrevs som 

unikt i jämförelse med tidigare hormonpreparat tack vare avancerad biokemisk forskning som 

lyckats ta fram ett kristalliniskt rent preparat. Genom att följa Gonadex levnadsbana från produktion 

till dess att det slutligen togs bort från marknaden år 1986 belyser Nordlund även endokrinologins 

utveckling under perioden. Endokrinologi (läran om hormoner och de körtlar i kroppen som 

producerar dem) utvecklades som medicinsk disciplin under början av 1900-talet och även 

Nordlund beskriver mellankrigstiden som något av en storhetstid då intresset för könshormonerna 

ökade.  11

Hormoner för livet ger med andra ord en rik kontext för det forskningsområde som Gemzell 

skulle komma att verka inom, både för tiden strax innan och under den period han själv var 

verksam. Även de mediala strategier som Leo och Westman använde i marknadsföringen av 

Gonadex och hur preparatet omskrevs i pressen relaterar till den här uppsatsens syften. Nordlund 

lyfter också fram aspekter som inte direkt eller endast kortfattat kommer att beröras i uppsatsen, 

som den samproduktion mellan forskare och industri som arbetet med Gonadex genererade eller de 

metoder som användes för insamlandet av urin till preparatet vilket ger intressanta inblickar i tidens 

produktionsförhållanden. Att insamla biologiskt material i den skala som krävdes för en större 

produktion av hormonpreparat visade sig ofta vara svårt, vilket också Pfeffer belyser i ”Pioneers of 

Infertility Treatment”.  12

Även om både Pfeffer eller Nordlund har beskrivit Gemzells forskning och det kändisskap 

som han med tiden kom att erhålla har ingen av dem gjort någon genomgripande genomgång av det 

rikliga svenska pressmaterial om Gemzell och hormonbehandlingen som finns att tillgå. Nordlund 

nämner det ganska kortfattat och Pfeffer har av språkliga skäl fokuserat på det brittiska och 

amerikanska pressmaterialet. Flerbördsgraviditeterna har inte heller behandlats mer specifikt. 

 Gällande förhållandet mellan medier och medicin under uppsatsens undersökningsperiod 

finns det en hel del användbar forskning att anknyta till. Exempelvis har historikern Ayesha Nathoo 

undersökt den brittiska pressens bevakning av de första hjärttransplantationerna som utfördes under 

slutet av 1960-talet. Den allra första utfördes i Sydafrika år 1967, redan året därpå hade över 100 

 Nordlund, Hormoner för livet, s. 45–56.11

 Pfeffer, ”Pioneers of Infertility Treatment”, s. 255. Nordlund, Hormoner för livet, s. 84–89, 200–203.12
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hjärttransplantationer genomförts runt om i världen. Operationerna väckte ett enormt intresse från 

medier och allmänhet, vilket i flera fall bidrog till att både de kirurger som utförde 

transplantationerna och deras patienter uppmärksammades med namn och bild i pressen. Nathoo 

beskriver de första hjärttransplantationerna ”as much media as medical events” och vill framhäva 

medierapporteringen som en integrerad och inflytelserik del av historien och inte som enbart en 

aspekt av en i huvudsak medicinhistorisk episod.  Det stora mediala intresset gav upphov till en del 13

kritik inom läkarkåren i Storbritannien där man under flera decennier haft en uttalad princip om att 

undvika offentliga uttalanden i pressen, att figurera i reklam och andra kommersiella sammanhang 

och där tystnadsplikten gentemot patienterna betraktats som centralt för läkaryrkets etos och status. 

Diskussioner om risker, etik och andra typer av medicinska frågor skulle helst föras inom kåren och 

inte på en offentlig arena. Denna ordning utmanandes nu av den intensiva och stundtals närgångna 

rapporteringen, inte minst i form av televisionen som under efterkrigstiden på allvar började 

etablera sig som både nyhets- och underhållningsmedium.   14

Frågan om hur läkare skulle förhålla sig till detta förändrade mediala landskap hade väckts 

redan några år tidigare i Storbritannien då två fall av sammanväxta tvillingar hade väckt stor 

uppmärksamhet och debatt. Historikern Kelly Loughlin har skrivit om fallen i artikeln ”Spectacle 

and Secrecy: Press Coverage of Conjoined Twins in 1950s Britain” och beskriver där hur försöken 

att på kirurgisk väg separera tvillingarna genererade en diskussion kring etik, inte angående 

ingreppet i sig (där ett av barnen avled i det en fallet och båda barnen i det andra), utan om 

mediebevakningen av fallen där både personalen på de aktuella sjukhusen och patienterna med 

familjer hamnade i strålkastarljuset. I ett av fallen lyckades reportrar och fotografer ta sig in på 

sjukhuset förklädda till sjukhuspersonal och på så sätt fotografera barnen, bilder som senare 

publicerades i tidningar tillsammans med bilder av deras mor och läkarna som var inblandade i 

operationen.  Både Loughlin och Nathoo visar med andra ord på en diskussion kring hur 15

operationer och andra medicinska händelser av potentiellt nyhetsvärde bäst borde förmedlas utan att 

riskera att bryta mot tystnadsplikten och därmed skada allmänhetens förtroende för professionen. 

Att läkare blev offentliga personer som figurerade i tv-program, med namn och bild i tidningar och 

höll presskonferenser var därför kontroversiellt. 

Loughlin och Nathoo skriver om brittiska förhållanden, en liknande kontrovers kring 

Gemzells roll i offentligheten tycks inte ha förekommit i någon större utsträckning i Sverige. 

  Nathoo, Hearts Exposed, s. 2.13

 Ibid. kapitel 2.14

 Loughlin, ”Spectacle and Secrecy”, s. 199–200.15
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Snarare tvärtom, berömmelsen verkar snarare ha tagits som ett kvitto på hans framgång, inte minst 

då han även blev internationellt uppmärksammad. Utöver det finns det dock många gemensamma 

drag i mediebevakningen av flerbördsgraviditeterna och de fall som Loughlin och Nathoo beskriver. 

Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

Då uppsatsen syftar till att undersöka förväntningar som en aktiv del i såväl utvecklandet och 

praktiserandet av behandlingen som i den allmänna uppfattningen av den kommer jag att använda 

mig av ett förväntanssociologiskt perspektiv. Anna Tunlid och Sven Widmalm har lyft fram den här 

typen av perspektiv i inledningen till antologin Det forskningspolitiska laboratoriet där just 

förväntningar och visioner om vetenskapens nytta för ekonomi och samhällsutveckling under 1900-

talet och 2000-talets början studeras. De pekar på att många av de studier som tidigare behandlat 

forskningspolitikens utmaningar och förutsättningar har fokuserat på ett styrningsperspektiv 

(governance) där olika aktörer och nätverk utövar inflytande på den politiska processen. Tunlid och 

Widmalm menar att en historisk analys med ett förväntanssociologiskt perspektiv med fördel kan 

användas för att visa på fler mekanismer utöver styrningsperspektivet som kan få betydelse för 

forskningens utveckling.  16

Ett förväntanssociologiskt perspektiv brukar främst tillämpas i studier med fokus på  stora 

vetenskapsfält som biovetenskap och nanoteknologi, vilket inte är så förvånande då det idag är en 

typ av forskning som ofta omgärdas av storslagna visioner om framtida användningsområden och 

samhällsnytta. Förväntningar på teknologiska innovationer och på nydanande forskning beskrivs 

som drivande i hur vetenskapliga aktiviteter legitimeras, struktureras samt inte minst hur de 

genererar intresse och ekonomiska anslag. De kan även synliggöra samspel mellan olika aktörer 

både inom sfären av forskare och ingenjörer och utanför i form av politiska beslutsfattare, industri 

eller andra intressegrupper.  Tunlid och Widmalm framhåller även förväntningarnas performa-17

tivitet, det vill säga hur de i sig bidrar till att skapa förutsättningar för att de ska kunna förverkligas. 

”Att förväntningar är performativa innebär också att de är normativa. De uttrycker inte bara vad 

som är vetenskapligt och tekniskt möjligt, utan också vad som är meningsfullt och eftersträvansvärt, 

de påverkar sociala praktiker och bidrar till att skapa en social ordning.”  I denna uppsats 18

undersöks intresset för Gemzells hormonbehandling med fokus på hur förväntningar artikuleras från 

 Anna Tunlid & Sven Widmalm, ”Forskning och framtid: Ett historiskt perspektiv”, Det forskningspolitiska 16

laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010, red. Anna Tunlid & Sven Widmalm (Lund, 2016), s. 7–14.
 Mats Borup, Nik Brown, Kornelia Konrad & Harro van Lente, ”The Sociology of Expectations in Science and 17

Technology”, Technology Analysis & Strategic Management, vol. 18, nr. 3/4, 2006,  s. 285–298.
 Tunlid & Widmalm, Det forskningspolitiska laboratoriet, s. 13.18
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flera olika aktörer: från Gemzell själv och hans kollegor, från medier och från patienterna. När det 

gäller den senare kategorin blir inte minst det normativa inslaget i förväntningarna intressanta då de 

relaterar till patienternas personliga erfarenheter och förhoppningar, för dem var behandlingen inte 

bara en medicinsk innovation utan också en möjlig hjälp ur det socialt stigmatiserande tillstånd som 

ofrivillig barnlöshet ofta innebar. 

Inte minst då det handlar om ny forskning eller medicinska innovationer är det performativa 

inslaget viktigt för etableringen av det nya och oprövade, vilket kommer att poängteras 

genomgående i uppsatsen, men kanske tydligast i den del som behandlar Gemzells professur och 

hans tid i Uppsala. I ett av kapitlen i Det forskningspolitiska laboratoriet använder sig Anna Tunlid 

av begreppet legitimerande diskurs för att synliggöra hur Arne Tiselius arbetade för att etablera 

molekylärbiologi som attraktivt forskningsområde under 1960-talet. På så sätt framträder både 

skiljelinjer och gemensamma föreställningar om vetenskapen, något som blir extra viktigt då ett nytt 

forskningsfält ska introduceras och etableras.  I denna uppsats kommer jag på ett liknande sätt 19

undersöka hur visioner och förhoppningar som artikuleras i relation till hormonbehandlingen kan 

betraktas som ett led i en legitimerande diskurs. 

Vad gäller de risker och komplikationer som följde på behandlingen är det relevant att 

undersöka både hur Gemzell och hans kollegor förhöll sig till dem i sitt arbete samt hur de 

artikulerades utåt till allmänheten. Det senare skedde både genom Gemzells direkta medverkan i tv 

och tidningar och mer indirekt genom de sätt som flerbördsgraviditeterna och hormonbehandlingen 

uppmärksammades. Medicinhistorikern Thomas Schlich har beskrivit hur risk som begrepp och 

riskbedömning på allvar börjar tillämpas inom medicinen under 1950- och 1960-talen. Genom 

förbättrade teknologiska och medicinska verktyg blev det enklare att både fastställa diagnoser och 

att bedöma sannolikheten för framtida sjukdomstillstånd baserat bland annat på livsstil och 

ärftlighetsfaktorer. Riskfaktorn, som tidigare kanske mest förknippats med ett ekonomiskt 

språkbruk i samband med försäkringar, låntagande eller spelande, fick nu ett ökat inflytande som 

begrepp även inom hälsa och medicin.  Schlich beskriver även hur nya medicinska innovationer 20

alltid för med sig ett visst mått av osäkerhet där oväntade och oönskade biverkningar riskerar att 

komplicera nya typer av behandlingar eller preparat: ”Doctors, patients, state authorities, and others 

have developed strategies for dealing with this problem. Most importantly, they have increasingly 

 Anna Tunlid, ”Forskningspolitisk aktör och vetenskaplig institutionsbyggare: Arne Tiselius och etableringen av 19

molekylärbiologin i Sverige”, Det forskningspolitiska laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010, red. 
Anna Tunlid & Sven Widmalm (Lund, 2016), s. 62–64.

 Thomas Schlich, ”Risk and medical innovation: A historical perspective”, The Risks of Medical Innovation: Risk 20

Perception and Assessment in Historical Context, red. Thomas Schlich & Ulrich Tröhler (London & New York, 2006), 
s. 1–16.
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framed the problem in terms of risk. Using the notion of ”risk” implies a specific strategy for 

dealing with uncertainty, based on the calculation of probabilities.”  Av de kvinnor som 21

behandlades med hormonpreparatet blev ungefär hälften gravida, under de första fyra åren 

resulterade runt 50 procent av graviditeterna i tvillingar eller fler foster.  Därmed är det av intresse 22

att närmare undersöka dels hur behandlingens effektivitet, dels risken för flerbördsgraviditeter lyfts 

fram i den mediala rapporteringen och om det går att utröna hur patienterna och Gemzell förhöll sig 

till riskfaktorerna. 

I de delar av undersökningen som fokuserar på den mediala bilden av Gemzell och 

uppståndelsen kring flerbördsgraviditeterna kommer jag även att använda mig av några olika 

perspektiv från det mediehistoriska fältet med fokus på hur celebriteter har konstruerats och 

förståtts i den mediala och kulturella offentligheten. I den tvärvetenskapliga antologin 

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani finns flera bidrag med intressanta ingångar till hur 

den stjärnstatus som Gemzell med tiden får kan förstås. I inledningen hänvisas det bland annat till 

sociologen Chris Rojeks definition av kändisskap där en person tillskrivs en upphöjd (eller ökänd) 

status i offentligheten och därmed får inflytande och påverkan på det offentliga medvetandet. Ofta 

förskjuts intresset successivt från den prestation som personen ursprungligen uppmärksammades för 

till dennes privatliv och personliga egenskaper, det målas upp en bild av person som är både ett 

extraordinärt geni och en vanlig människa som är lätt att identifiera sig med.   23

I kapitel 3 och 4 kopplar jag samman celebritetsskapande med hur vetenskaplig trovärdighet 

kan etableras i en medial kontext. Där har jag inspirerats av vetenskapshistorikern Steven Shapin 

som i boken The Scientific Life: A moral history of a late modern vocation undersöker 1900-talets 

vetenskapliga kunskapsproduktion och de människor och värderingar som kan sägas känneteckna 

denna. Han intresserar sig för vad det är som ger vetenskaplig trovärdighet, de villkor eller faktorer 

som avgör vad som idag betraktas som vetenskaplig kunskap eller inte och vad som gör att de 

personer som producerar och förmedlar kunskapen anses tillförlitliga. Även om det moderna 

akademiska systemet med dess institutioner och kontrollfunktioner är tänkt att utgöra en garanti för 

vetenskaplig kvalitet menar Shapin att de personliga egenskaper och dygder som var avgörande för 

den tidigmoderna vetenskapsmannens trovärdighet fortfarande skulle ha betydelse, samtidigt som 

han pekar på det till synes paradoxala i det:  

 Schlich, ”Risk and medical innovation”, s. 1.21

 Carl Gemzell & Paul Roos, ”Pregnancies following treatment with human gonadotropins: With special reference to 22

the problem of multiple births”, American Journal of Obstetrics & Gynecology, vol. 94, nr. 4, 1966.
 Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson & Tobias Olsson, ”Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani: 23

En inledning”, Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani, red. Forslid et. al. (Lunds universitet: Mediehistoriskt 
arkiv nr. 35, 2017), s. 14–15.
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To argue for the importance, even the centrality, of the personal dimension in late modern technoscience 
is directly confront a sensibility that defines almost all academic, and probably much lay, thought about 
late modern culture. Isn’t the regime of trust, familiarity, and personal virtue precisely ”the world we have 
lost”? What is modernity, and even more its ”late” version, but the subjugation of subjectivity to 
objectivity, the personal to the methodically mechanical, the individual to the institutional, the contingent 
and the spontaneous to the rule of rule? It is widely said that we now trust in impersonal criteria, not in 
people; in rationally organized and regulated institutions rather than charismatic leaders.  24

Karisma, personlig auktoritet och familjära personlighetsdrag skulle enligt Shapin med andra ord 

fortfarande utgöra en trovärdighetsfaktor trots att de enligt dagens sätt att betrakta vetenskapligt 

arbete borde vara irrelevanta. Det här är något som känns både intressant och relevant att applicera 

på Gemzell med tanke på den uppmärksamhet som kom att riktas mot honom, kan det ha haft 

betydelse för hur behandlingens risker uppfattades? 

I den här uppsatsen använder jag mig alltså av huvudsakligen fyra analytiska kategorier: 

förväntningar, risk, celebritetsskapande och vetenskaplig trovärdighet. De första två kommer att 

användas genomgående i undersökningen då de kan appliceras både på forskningen och 

utvecklandet av behandlingen samt på medierapporteringen. De sista två är mer specifikt inriktade 

på den mediala kontexten och kommer därför att tillämpas i kapitel 3 och 4. 

Material och metod  

Då undersökningen lyfter fram flertalet olika tematiker och sammanhang har följaktligen urvalet av 

källor varit brett. Den första delen av undersökningen placerar dels in Gemzells arbete med 

hormonbehandlingen i en forskningspolitisk kontext, dels går den in mer specifikt på behandlingens 

framställning, praktik och verkan. Forskningspolitiken behandlas främst utifrån den kongress som 

anordnades i Stockholm år 1966 av The International Fertility Association tillsammans med Svensk 

förening för Obstetrik och Gynekologi. Både kongressens inledningsanföranden och ämnena för de 

föredrag som hölls ger en bild av vilka forskningsområden som ansågs intressanta och angelägna. 

Även det avsnitt som behandlar Gemzells professorsutnämning år 1960 tar fasta på hur 

förväntningar och uppfattningar om prioriteringar av olika forskningsfält artikulerades i den ganska 

långdragna procedur som tillsättningen visade sig bli. Där har källmaterialet utgjorts av protokoll 

från medicinska fakulteten och akademiska konsistoriet vid Uppsala universitet. 

I de delar som undersöker arbetet med hormonbehandlingen är det främst Gemzell med kollegors 

egna vetenskapliga publikationer som har använts. Som ett komplement till det övriga materialet 

 Steven Shapin, The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation (Chicago, 2008), s. 3.24
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har jag även genomfört en intervju med Leif Wide, professor emeritus i endokrinologisk biokemi 

vid Uppsala universitet. Han lärde känna Gemzell redan under 1950-talet då han gick sin 

läkarutbildning på Karolinska sjukhuset och hade där påbörjat arbetet med att utveckla vad som 

skulle bli världens första immunologiska graviditetstest. Fram till dess hade det behövts försöksdjur 

för att utföra graviditetstester där kvinnors urin injicerades i djuren som sedan avlivades för att 

eventuell förekomst av graviditetshormoner skulle kunna spåras hos dem. Wide följde sedan med 

Gemzell till Uppsala och arbetade nära honom under flera år. Intervjun kan beskrivas som 

semistrukturerad där de förberedda frågorna har varit relativt öppna och generellt hållna, Wide har 

med andra ord fått prata ganska fritt om sina minnen och erfarenheter varpå följdfrågor anpassats 

efter samtalets karaktär. Intervjun har främst haft funktionen av att öka min egen förståelse för olika 

aspekter av hormonbehandlingen och Gemzells bakgrund som inte har kunnat utläsas ur 

källmaterialet.     

En annan stor materialgrupp har utgjorts av olika typer av mediala källor. Mestadels används 

tryckta publikationer som dagspress, veckotidningar och de bildtidningar som blir populära en 

period under främst 1950- och 1960-talen, exempelvis Life och Nya folket i bild.  Även ett 25

populärvetenskapligt tv-program från år 1965 med titeln Barnlöshet kan botas: Bernt Bernholm och 

Lasse Wallén ger en inblick i den moderna gynekologin används. Där medverkade Gemzell och 

flera av hans kollegor vid Akademiska sjukhusets kvinnoklinik och guidar tittarna genom 

hormonpreparatets framställning och de olika skeendena i behandlingen.  

Att det mediala källmaterialet ligger till grund för analysen i både kapitel 3 och 4 beror på 

flera faktorer. Först och främst spelar massmediernas intresse för Gemzell och behandlingen enligt 

mig en betydande roll för att introducera och etablera behandlingen som en säker och effektiv 

fertilitetsmetod. Ett annat är att det är ett ganska rikligt material att tillgå, under 1960-talet skrivs 

det hundratalet artiklar om Gemzell, hans forskning och flerbördsgraviditeterna i de största svenska 

dagstidningarna. Däremot verkar det inte finnas särskilt mycket bevarat från praktiken vid 

kvinnokliniken eller från institutionen för obstetrik och gynekologi. När Gemzell pensionerades 

från sin professur år 1974 flyttade han till USA för att fortsätta forska vid New York State 

University, det är möjligt att han tog med sig en del av sitt arbetsmaterial dit. Mycket verkar också 

ha gallrats bort under åren eller försvunnit när institutionen flyttats eller omorganiserats. Samma 

material har alltså använts för både kapitel 3 och 4. De fokuserar dock på olika tematiker där kapitel 

 Jag har gått igenom dagspress under åren 1957–1975, vad gäller vecko- och bildtidningar har jag gjort nedslag kring 25

de datum då några av de mest medialt uppmärksammade flerbördsgraviditeterna ägt rum. Även annonser för 
veckotidningsreportage i dagstidningar har varit vägledande. 
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3 behandlar hur Gemzell uppmärksammades och lyftes fram medialt medan kapitel 4 belyser 

rapporteringen av flerbördsgraviditeterna. Detta sker ofta simultant i artiklarna och reportagen, men 

för tydlighetens skull har jag valt att göra en uppdelning av dem. På så sätt blir det även enklare 

koppla samman dem med poänger och slutsatser från kapitel 2.  

Disposition 

Uppsatsens analys består av tre delar. Kapitel 2 fokuserar på den vetenskapliga produktionen och 

praktiken bakom hormonbehandlingen och ger samtidigt en bakgrund till Gemzells väg till Uppsala 

och den forskningspolitiska kontext som han verkade i. Hypofyspreparatets framställning och 

verkan samt de komplikationer och biverkningar som den gav upphov till kommer att beskrivas. 

Förutom att förväntningar inom den vetenskapliga sfären lyfts fram, vilket kan ha betydelse för de 

ekonomiska och politiska satsningar som görs på ett forskningsfält, ger kapitlet även läsaren en 

förståelse för hormonbehandlingens mekanismer som är relevant att ha med sig i läsningen av de 

två följande analysdelarna.  

I kapitel 3 lyfter jag fram den centrala roll som Gemzell fick i den mediala rapporteringen och 

som jag menar fick betydelse för den allmänna bilden av hormonbehandlingen. Under 1960-talet 

blev han inte bara ett riksbekant namn och ansikte utan nådde även viss internationell berömmelse. 

Undersökningen belyser både konventioner i hur forskare och läkare ofta porträtterats samt hur 

Gemzell som person beskrevs.  

Kapitel 4 utvecklar den personliga vinkeln i nyhetsrapporteringen, nu med fokus på flerbörds-

graviditeterna. Bildpubliceringar av kvinnorna och deras makar och uppföljande reportage vid de så 

kallade ”Gemzell-barnens” födelsedagar var återkommande inslag i rapporteringen under hela 

undersökningsperioden. Avslutningsvis kommer undersökningens resultat att sammanfattas och 

diskuteras.  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Kapitel 2: Fertilitetsforskningen – Framsteg och farhågor 

Människokroppens endokrina system blev ett allt mer populärt forskningsområde inom den 

medicinska vetenskapen under 1900-talets början. Särskilt stort fokus riktades mot produktionen 

och utsöndringen av hormoner hos kvinnan samt deras roll för olika biologiska processer under 

hennes levnad såsom menstruationscykel, fertilitet och klimakterium. Tidigare uppfattningar om att 

de flesta så kallade kvinnosjukdomar kunde kopplas till äggstockarna kom nu att preciseras till 

rubbningar i produktion och utsöndring av könshormonerna. Diagnosen amenorré, vilken innebar 

utebliven menstruation, sattes nu i samband med ägglossningen och insikten att den reglerades 

genom hormoner som producerades i hypofysen.  Här etablerades därmed en kunskap som senare 26

skulle ligga till grund för Gemzells behandling med just ägglossningsstimulerande hormoner.  

Ett tätt samarbete mellan akademi, sjukvård och industri utvecklades tidigt då många snart såg 

en marknad för den nya typ av preparat som utvinningen av hormoner från framför allt djurs körtlar, 

blod och urin möjliggjorde.  I Sverige var det framför allt Axel Westman (1894–1960), professor i 27

gynekologi och obstetrik, som ledde denna utveckling. Under 1930-talet byggde han med hjälp från 

läkemedelsföretaget Leo upp ett modernt hormonlaboratorium i Uppsala som sedan flyttade med 

honom först till Lund och sedan Karolinska där han på 1940-talet tillsammans med Leo påbörjade 

arbetet med Gonadex.  Att intresset för att ta fram medicinska behandlingar mot sterilitet ökade 28

under mellankrigstiden kan kopplas till den samtida befolkningsfrågan där de sjunkande 

nativitetstalen i Sverige och flera andra europeiska länder väckte stor oro, inte minst från politiskt 

håll. Nordlund lyfter också fram Axel Westmans engagemang i frågan och hur forskningen om 

sterilitet och hormonterapi länkades samman med befolkningsfrågan.   29

Det här kapitlet tar sitt avstamp drygt ett decennium efter det att Leo och Westman 

introducerade Gonadex år 1947, där den befolkningspolitiska debatten skiftat fokus och 

utvecklandet av hormonella preparat gick in i en ny fas. Inledningsvis kommer jag teckna en bild av 

svensk forskningspolitik under efterkrigstiden och då särskilt fokusera på hur fertilitetsforskningen 

länkades till förväntningar om effektiva behandlingsmetoder och praktiska tillämpningar båda vad 

 Nordlund, Hormoner för livet, s. 42–48. Även Robin E. Jensen har beskrivit upptäckten av sambandet mellan 26

hormoner och reproduktion och vad hon kallar för en kemisk retorik och medikalisering  av infertilitet som etablerades i 
början av 1900-talet, se Robin E. Jensen, ”Improving Upon Nature: The Rhetorical Ecology of Chemical Language, 
Reproductive Endocrinology, and the Medicalization of Infertility”, Quarterly Journal of Speech, vol. 101, nr. 2, 2015. 

 Nordlund, Hormoner för livet, s. 44–45, 99. Nelly Oudshoorn, ”On the Making of Sex Hormones: Research Materials 27

and the Production of Knowledge”, Social Studies of Science, vol. 20, nr. 1, 1990, s. 8–9.
 Nordlund, Hormoner för livet, s. 89–94.28

 Ibid. s. 65–73.29
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gäller ofrivillig barnlöshet och familjeplanering. Analysen tar även fasta på hur visioner på Sverige 

som en framgångsrik forskningsnation artikulerades samt hur tillsättandet av Gemzells professur 

och hans verksamhet vid kvinnokliniken i Uppsala kan förstås utifrån den här kontexten. Därefter 

kommer jag att gå in på mer specifika aspekter rörande Gemzells arbete med framställningen av 

hormonpreparatet och hur behandlingen praktiserades. 

Forskningspolitik och nationella förväntningar 

Andra världskriget och decennierna efter har av Tunlid och Widmalm beskrivits som formerande 

för svensk forskningspolitik. Idén om vikten av en självständig grundforskning som en förutsättning 

för att i sin tur kunna leda vidare till en tillämpad forskning mer praktiskt inriktad mot näringsliv, 

och industri och därmed en konkret samhällsnytta har sedan dess varit en bärande del av den 

forskningspolitiska diskussionen.  Runt slutet av 1950-talet och början av 1960-talet intensifi-30

erades debatten då flera framstående forskare uttryckte en oro för att Sverige höll på att förlora den 

internationellt framskjutande position man erhållit efter krigsslutet. Från politiskt håll var 

uppfattningen att bäst vore att satsa på några få områden där ett litet land som Sverige kunde 

konkurrera internationellt. Alltså skulle vissa forskningsfält vara särskilt prioriterade.    31

Inom den legitimerande diskurs som Tunlid beskriver ingår det att företrädare för ett 

forskningsfält kan visa hur det lever upp till rådande kriterier för vad som utgör ”god vetenskap”, 

där vetenskapssamhällets värderingar och normer för hur forskning bör bedrivas är en del, men 

minst lika viktigt är att knyta an till ”det vidare samhällets föreställningar om vad som utgör 

värdefull och relevant kunskap.”  I relation till forskningspolitikens ambitioner att satsa på 32

särskilda områden blir detta givetvis än mer relevant. Inom gynekologin kunde forskningen om 

antikonception kopplas till frågan om överbefolkning som började uppmärksammas som ett allt mer 

aktuellt politiskt problem under 1960-talet, vilket också är något som ofta framhölls när det talades 

om fertilitetsforskning. Samtidigt ansågs ansträngningar för att utarbeta effektiva fertilitetsmetoder 

som ett fortsatt prioriterat område.  

Ett tydligt exempel på den här typen av argumentation finns i det inledningsanförande som 

Sven-Eric Nilsson, konsultativt statsråd i den socialdemokratiska regeringen, höll inför ”Fifth World 

Congress on Fertility and Sterility" som International Fertility Association och Svensk förening för 

Obstetrik och Gynekologi höll i Stockholm år 1966.  

 Tunlid & Widmalm, ”Forskning och framtid: Ett historiskt perspektiv”, s. 8–10.30

 Tunlid, ”Forskningspolitisk aktör och vetenskaplig institutionsbyggare”, s. 74.31

 Ibid. s. 63.32
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The research work carried out into the causes of infertility has in the course of recent years been capable 
of indicating new methods to help people who have been longing to become parents, but have not been 
able, for biological reasons, to materialize their wishes. In this field there are many cases where science 
has provided people with the necessary requirements to enable them to lead a life which serves a purpose. 
There are many other people, intensely hoping that further progress may be made within your field of 
science, so that they may offered the same chance of parenthood. The mere consciousness of these 
circumstances ought to serve as a strong impetus in the furthering of your future work.   33

Särskilt i citatets sista två meningar framgår det att utvecklandet av fertilitetsmetoder hade ett stort 

personligt värde för de ofrivilligt barnlösa patienter som sökte behandling, däri ligger dess 

samhällsrelevans. Tonen är optimistisk, stora framsteg har gjorts den senaste tiden och där finns en 

förväntan om ytterligare progression. Liknande formuleringar återkommer ofta i Gemzells och hans 

medarbetares vetenskapliga publikationer under större delen av 1960-talet, det handlar om att råda 

bot på den personliga olägenhet som den ofrivilliga barnlösheten orsakade patienterna (kvinnorna).  

Nilsson övergår sedan till att tala om vikten av preventiva metoder och familjeplanering för 

att undvika en skenande befolkningsökning som i längden skulle kunna riskera att leda till matbrist 

och andra försämrade livsvillkor och länkar slutligen samman de båda områdena: 

Thus, the results that have arisen from research into the field of fertility seem nowadays to be opening up 
unexpected possibilities both for those who want to have children, but for some reason or other have 
hitherto been incapable of producing any, and for those who want to plan the size of their family with 
regard to such conditions as must be available in order to provide the children with an existence which 
serves a purpose. The Swedish Government has for a long time placed great importance upon the fact that 
the family planning made possible within the framework of scientific knowledge, involves active 
engagements in the regions both of fertility and of infertility.  34

Det är en för sin tid ganska progressiv hållning som den svenska regeringens representant ger 

uttryck för. Att i synnerhet frågan om familjeplanering kunde vara känslig kan möjligen utläsas i 

förordet till den tryckta utgåvan av de föredrag och inledningstal som hölls under kongressen. Där 

skriver ordföranden och generalsekreteraren för de svenska arrangörerna, professor Axel Ingelman-

Sundberg och Björn Westin, att kongressen delats in i två sektioner där den ena behandlade de 

senaste forskningsrönen inom områdena fertilitet och sterilitet. Den andra sektionen var organiserad 

av Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi i samarbete med SIDA och gick under namnet 

Fertility Control Meeting där frågor om familjeplanering och antikonceptionella metoder stod på 

agendan. Att forskningen för att behandla sterilitet hade ett stort värde och under de senaste åren 

 Sven-Eric Nilsson, ”Speech at the opening of the congress”, Fertility  and Sterility: Proceedings of the Fifth World 33

Congress June 16-22, 1966, Stockholm, red. Björn Westin & Nils Wiqvist (International Congress Series, no. 133, 
Exerpta Medica Foundation), s. 2.

 Ibid.34
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varit mycket framgångsrik framhölls av Ingelman-Sundberg och Westin, men samtidigt menade de 

på att forskningen och dess mål nu hade breddats och att ett ökat interdisciplinärt samarbete hade 

påbörjats för att möta tidens utmaningar. 

Although mankind has profited greatly from the advances in medicine we are all of us aware that these 
same advances have led to a disastrous and increasingly rapid growth in the world’s population, resulting 
in immense human suffering. It was with both relief and satisfaction, therefore, that we learned of the 
International Fertility Association’s willingness to include in its programme on Fertility and Sterility a 
programme on Fertility Control under the supervision of the Swedish Society of Obstetrics and 
Gynaecology.    35

I artiklar i både Aftonbladet och Svenska Dagbladet uttrycktes det dock tydligare att svårigheterna 

med att lyfta frågorna om barnbegränsning berott på de många katolska medlemmarna i 

International Fertility Association, men att problemet lösts genom att den sektionen arrangerades av 

enbart de svenska organisationerna.  Den hållning som framkommer i citatet ovan var att 36

medicinska framsteg lett till bättre levnadsförhållanden och därmed orsakat befolkningsökningen, 

därför var det också medicinens uppgift och ansvar att nu förhindra utvecklingen. 

Av kongressens innehåll att döma lyfts frågan om överbefolkning alltså fram som ett ytterst 

angeläget problem för vetenskapen att ta sig an, forskningen länkades således ihop med ett aktuellt 

och viktigt samhällsfenomen där Sveriges framträdande position inom området framhölls av både 

Sven-Eric Nilsson och av arrangörerna Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Vikten av 

familjeplanering genom nya metoder som p-pillret och spiralen sågs som en förutsättning för att 

kunna hålla nere jordens befolkning på nivåer som möjliggjorde en hållbar livsmedelsproduktion. 

Även frågan om sterilitet var nära sammanlänkad då mycket av grundforskningen inom 

reproduktionsforskningen kunde appliceras på båda områdena, men till skillnad mot för några 

decennier sedan var frågan inte längre knuten till vad som uppfattades som ett akut politiskt 

problem. Den relaterade fortfarande till föreställningar om familjen, men på ett individuellt plan 

snarare än ur ett befolkningspolitiskt perspektiv. 

När världskongressen gick av stapeln i juni år 1966 hade Gemzell verkat som professor i 

Uppsala i ett par år och under den tiden givit både sig själv och kvinnokliniken vid Akademiska 

sjukhuset ett världsrykte. Den processen kommer i det följande att beskrivas. 

 Axel Ingelman-Sundberg & Björn Westin, ”Preface”, Fertility  and Sterility: Proceedings of the Fifth World Congress 35

June 16-22, 1966, Stockholm red. Björn Westin & Nils Wiqvist (International Congress Series, no. 133, Exerpta Medica 
Foundation), s. vii–viii.

 Nils Öhquist, ”Ny svensk preventivspiral presenteras på världskongress”, Aftonbladet, 12/6 1966, s. 11. Heng, 36

”Optimism i kampen mot befolkningsökning”, Svenska Dagbladet, 16/6 1966, s. 21.
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Att skapa en framgångsrik forskningsmiljö  

  

I november år 1960 blev Carl Gemzell utnämnd till professor i obstetrik och gynekologi vid 

Uppsala universitet. Vägen dit hade gått via Karolinska Institutet och Wenner-Grens institut där han 

disputerade år 1948 med en avhandling om hur vissa hormoners påverkan på binjurebarken kunde 

studeras med isotopmetodologi (strålbehandling). Avhandlingen fick dock en hel del kritik och även 

om den i slutändan blev godkänd så blev hela episoden ett rejält avbräck för Gemzell. Under 1950-

talet lämnade han periodvis Sverige för tjänster som gästforskare på olika amerikanska universitet, 

bland annat Berkeley där han fick lära sig metoden för att extrahera hormoner ur hypofyser.  37

År 1958 var han åter i Sverige och hade under ett par års tid haft ett nära samarbete med 

endokrinologen och chefen för Karolinska sjukhusets hormonlaboratorium Egon Diczfalusy samt 

gynekologen Karl-Gunnar Tillinger. I december publicerade de artikeln ”Clinical Effect of Human 

Pituitary Follicle-Stimulating Hormone (FSH)” där de behandlat sju kvinnor med amenorré med 

hypofyshormoner. I sin studie, som förvisso var ganska småskalig, hade de gjort en hel del 

intressanta observationer som skulle visa sig ha stor betydelse för Gemzells fortsatta arbete med 

hypofysproducerade gonadotropiner under 1960-talet. Den brukar också omnämnas som något av 

ett startskott på den fas i Gemzells karriär som skulle komma att göra honom både berömd och 

förmögen.  38

Proceduren med att utse en ny professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet 

1960 blev dock en ganska omständlig historia då en av de sökande, Per Bergman, lämnade in en 

besvärsskrivelse. Orsaken var att Gemzell placerats först i den förslagsordning av de tre sökande till 

tjänsten som medicinska fakulteten upprättat efter förslag från särskilt utsedda sakkunniga. Både 

Bergman och Gemzell hade sökt professurer i Stockholm år 1958 och Göteborg år 1959, vid de 

tillfällena hade Bergman placerats i tredje respektive andra förslagsrummet medan Gemzell inte ens 

kommit med i de slutliga förslagsordningarna. Bergman ställde sig nu frågande till på vilka grunder 

de sakkunniga hade omplacerat de sökande, särskilt med tanke på att så kort tid förflutit sedan den 

senaste tillsättningen. ”Sökandena i Uppsala synes ha bedömts efter principer som är helt olika dem, 

som tillämpats vid professorskonkurrenserna i samma ämne i Stockholm 1958 och Göteborg 1959. 

Man ifrågasätter om det kan anföras någon saklig motivering för en så sensationell omgruppering 

av sökandena som nu skett vid Uppsala-förslaget”, skriver Bergman och påpekar att Gemzells 

 Nordlund, Hormoner för livet, s. 187–188.37

 Ove Axelsson & Elof Johansson, ”Carl Axel Gemzell 1910–2007”,  Medlemsbladet, Svensk förening för Obstetrik & 38

Gynekologi (SFOG), nr. 5, 2008, s. 27. Nordlund, Hormoner för livet, s.189–190. Pfeffer, ”Pioneers of Infertility 
Treatment”, s. 251–253.
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vetenskapliga prestationer sedan tillsättandet av professuren i Göteborg året innan knappast kan 

motivera denna omgruppering, ”i synnerhet som Gemzells nya arbeten ligger utanför eller i 

gränsområdet för en klinisk professur i obstetrik och gynekologi.” De arbeten som kunde räknas till 

området obstetrik och gynekologi hade dessutom skrivits tillsammans med andra forskare varpå 

Gemzells egen kompetens enligt Bergman var oklar.  Argumentet att Gemzells vetenskapliga 39

arbeten snarare låg inom endokrinologin än obstetrik och gynekologi skulle i så fall kunna innebära 

att han överhuvudtaget inte ansågs kvalificerad för den aktuella professuren och blottlägger en 

intressant diskussion kring gränsdragningar mellan olika akademiska discipliner.  

Ärendet skickades på remiss till större akademiska konsistoriet som dels gav Gemzell 

möjlighet att svara på besväret, dels anmodade medicinska fakulteten att yttra sig över detsamma 

innan de själva lämnade ett yttrande till universitetskanslern. I sitt svar hänvisade Gemzell till delar 

av de sakkunnigas argumentation som förstärker bilden av att där förekom olika uppfattningar kring 

hur olika vetenskapliga arbeten skulle bedömas: 

Att en gränsdragning mellan obstetrik och gynekologi å ena sidan och endokrinologi å den andra är 
ohållbar framhölls redan av professor Westman vid bedömningen till Göteborgsprofessuren: ”Visserligen 
ligger en stor del av Gemzells vetenskapliga produktion inom endokrinologien, men det är icke möjligt att 
draga några skarpa gränser mellan denna vetenskap och obstetrik och gynekologi, varom icke minst det 
betydelsefulla gonadotroparbetet bär vittnesbörd.   40

Axel Westman, som under flera decennier varit en auktoritet inom svensk fertilitetsforskning, hade 

också varit något av Gemzells mentor under hans tid i Stockholm. Hans egen forskning hade som 

tidigare nämnts länge varit inriktad på att genom hormonterapi behandla sterilitet så hans 

uppfattning i frågan kan säkerligen ha vägt tungt.  Även Gemzell själv argumenterade för att hans 41

tidigare arbeten inom endokrinologin hade en tydlig koppling till gynekologin. Förutom studierna 

av hypofysens hormonproduktion hade han bland annat undersökt binjurebarkens och binjure-

märgens reaktionsmönster vid olika former av stress, och då binjurebarken producerade både 

östrogen och progesteron borde det vara ytterst relevant kunskap för gynekologin menade 

Gemzell.   42

 ”Professor Per Bergman med besvär över förslag till professur i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet”, 39

bilaga 2/5 60, § 4A, Medicinska fakultetens protokoll 1960, A I: 71, Uppsala universitets arkiv (UUA).
 Carl Gemzells svar på professors Per Bergmans besvär, bilaga 2/5 60, § 4B, Medicinska fakultetens protokoll 1960, A 40

I: 71, UUA.
 Nordlund, Hormoner för livet, kap. 2, s. 187. Även Leif Wide har lyft fram Westmans inflytande i tillsättningen av 41

professuren, Inspelad intervju med Leif Wide, genomförd 18/4 2017.
 Carl Gemzells svar på professors Per Bergmans besvär, bilaga 2/5 60, § 4B, Medicinska fakultetens protokoll 1960, A 42

I: 71, UUA.
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Signifikant i Tunlids beskrivning av legitimerande diskurs är hur såväl särskiljande aspekter som 

gemensamma föreställningar om ett vetenskapsområde artikuleras. ”Till de särskiljande aspekterna 

hör hur nya områden avgränsas och definieras som unika, något som är helt centralt då ett nytt 

forskningsfält ska etableras” skriver Tunlid och kopplar det till Thomas Gieryns begrepp ”boundary 

work”.  Även om Gemzell inte försökte introducera ett helt nytt forskningsfält utan snarare talade 43

för en mer tvärvetenskaplig inriktning är det ändå intressant att ta fasta på de olika uppfattningar om 

vad som definieras som endokrinologisk respektive gynekologisk forskning som framträder i 

diskussionen.  

Medicinska fakulteten gav två professorer, Ekbom och Wesslén, i uppdrag att lämna varsitt 

förslag till fakultetens yttrande som sedan skulle vidarebefordras till universitetskanslerämbetet. De 

båda kom fram till olika slutsatser, Ekbom tillstyrkte Bergmans besvär medan Wesslén ansåg att det 

skulle lämnas utan avseende. Även här var det uppfattningarna om huruvida Gemzells 

tvärdisciplinära arbeten skulle betraktas som meriterande för professuren eller ej som skiljde sig åt. 

Ekbom pekade på att de tidigare bedömningarna av Gemzells arbeten år 1958 och år 1959 hade 

varit väldigt skiftande, att det varit svårt att avgöra hans egna kvalifikationer då han ofta hade haft 

högt kvalificerade medförfattare till sina publikationer, samt att merparten av hans arbeten befann 

sig inom området endokrinologi snarare än obstetrik och gynekologi. Hans förslag blev därmed att 

”Medicinska fakulteten finner att dessa av professor Bergman anförda omständigheter äro 

synnerligen beaktansvärda.”  Wesslén å sin sida menade att tidigare förslagsordningar inte var 44

relevanta, de sökande borde ”vid varje konkurrens bedömas på nytt utan hänsyn till föregående 

placeringar.”  Eftersom Gemzells produktion av alla sakkunniga ansetts hålla en hög kvalitet, 45

vilket gällde både för arbeten som låg direkt inom det aktuella ämnesområdet och de som var att 

betrakta som endokrinologi med en tydlig koppling till obstetrik och gynekologi, ansåg Wesslén att 

den rådande förslagsordningen borde gälla. Vid omröstningen vid fakulteten stödde 18 ledamöter 

Wessléns förslag medan tre röstade för Ekboms, man stod därvid fast vid det förslag som man från 

början anfört.  46

Huruvida turerna kring professuren i huvudsak handlade om olika uppfattningar om 

disciplinära gränsdragningar eller om där också var personkonflikter inblandade kan vara svårt att 

 Tunlid, ”Forskningspolitisk aktör och vetenskaplig institutionsbyggare”, s. 63.43

 ”Professor Ekboms förslag till yttrande över professor Bergmans besvär över fakultetens förslag rörande professuren i 44

obstetrik och gynekologi vid universitetet i Uppsala”, bilaga 2/5 60, § 4C, Medicinska fakultetens protokoll 1960, A I: 
71, UUA.

 ”Professor Wessléns förslag till yttrande över professor Bergmans besvär över fakultetens förslag rörande professuren 45

i obstetrik och gynekologi vid universitetet i Uppsala”, bilaga 2/5 60, § 4D, Medicinska fakultetens protokoll 1960, A I: 
71, UUA.

 Medicinska fakultetens protokoll 1960, AI: 71, UUA, 2 maj 1960.46
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avgöra enbart från protokollen från medicinska fakulteten och konsistoriet. Däremot är det rimligt 

att anta att valet av Gemzell innebar en satsning på en mer forskningsinriktad verksamhet i Uppsala. 

Vid den här tiden bedrevs inte klinisk forskning i någon större utsträckning vid kvinnokliniken och 

ingen hade disputerat i obstetrik och gynekologi i Uppsala sedan 1949. Detta kom att förändras 

under Gemzells tid vid kliniken då 18 doktorander disputerade och stora satsningar genomfördes för 

att bygga upp en stimulerande och internationellt erkänd forskningsmiljö.  Om Karolinska 47

institutet under Axel Westmans regi tidigare hade varit centrum för svensk fertilitetsforskning kom 

nu Uppsala att överta den rollen.  Under den här perioden tycks konkurrensen mellan de båda 48

lärosätena också ha varit kännbar och enligt Leif Wide var inte heller brytningen mellan Gemzell, 

Tillinger och Diczfalusy helt smärtfri då Gemzell i och med flytten till Uppsala ensam övertog 

arbetet med hypofysgonadotropiner.  De behandlingsresultat som redogjordes för 1958 hade varit 49

mycket lovande och det är inte omöjligt att tänka sig att de som förespråkade Gemzell som ny 

professor såg en möjlighet för universitetet att knyta till sig en forskare vars karriär tycktes vara på 

uppgång och som höll på att etablera sig med en ny spännande behandlingsmetod.   

Den mest uppmärksammade satsningen var det helt nya forskningslaboratorium där apor 

användes som försöksdjur, det så kallade primatlaboratoriet. Det hade tillkommit genom två stora 

donationer från Wallenbergstiftelsen och amerikanska Ford Foundation år 1966, totalt över 2 

miljoner kr. De rhesusapor som köptes in användes för att bättre kunna mäta effekterna av hormon-

behandlingen och tanken var att man överlag skulle kunna studera reproduktionsprocessen enklare 

och mer ingående på aporna då just rhesusapans menstruationscykel liknade den mänskliga.  I en 50

jubileumsbok från Akademiska sjukhuset beskrivs dock hur primatlaboratoriet inte fick lika stor 

betydelse som det ursprungligen var tänkt. Den främsta anledningen verkar ha varit att Elof 

Johansson, som skulle komma att ta över professuren i obstetrik och gynekologi efter Gemzells 

pension, ungefär samtidigt lyckades utveckla ett stort antal bestämningsmetoder för hormoner som 

”helt ersatte behovet av försöksdjur”. Ändå beskrivs primatlaboratoriet som betydelsefullt och som 

en komponent som ytterligare höjde Uppsalas attraktionskraft inom forskningsområdet: ”Mycket av 

den senare forskningen och sjukvården på området har sitt ursprung i den kreativa miljön på 

 Leif Wide, ”Gemzell, Carl-Axel”, Zur Geschichte der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin: 256 Biographien 47

und Berichte, red. Gerhard Bettendorf (Springer: Berlin, 1995), s. 175.
 Nordlund, Hormoner för livet, s. 186–191.48

 Intervju med Leif Wide 18/4 2017.49

 Elof Johansson, ”Det vi kan mäta ser vi: Om reproduktionsendokrinologins språngvisa utveckling och hur 50

kvinnokliniken i Uppsala fick vara med och hoppa flera gånger”, Kvinnosjukvård under 100 år 1894–1994. En 
jubileumsbok från Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, red. Bo Lindberg (Uppsala, 1994), s. 164.
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primatlaboratoriet.”  Även om det kanske inte fick en avgörande klinisk betydelse kan satsningen i 51

sig ha haft betydelse i en performativ bemärkelse på så sätt att det drog till sig intresse från forskare, 

doktorander och laboratoriepersonal både i Sverige och internationellt. Trots att resultaten eller 

tillämpningen av forskningen vid primatlaboratoriet med andra ord inte blev exakt det förväntade 

ledde det ändå fram till utvecklandet av nya mätmetoder och skänkte internationell ryktbarhet till 

Uppsala universitet.  

Primatlaboratoriet kan ses som ett exempel på vad som ofta beskrivits som några av Gemzells 

stora framgångar, att generera forskningsstöd och knyta internationella kontakter. Primatlaboratoriet 

skulle till exempel drivas som en del av ett samarbete med liknande laboratorium i USA.  Men det 52

var framför allt arbetet med hypofyspreparatet som skulle komma att intressera både medier och 

kollegor runt om i världen under 1960-talet, detta trots att behandlingsmetoden visade sig medföra 

riskabla komplikationer. 

Mänskliga hypofyser som lösningen på ett långvarigt forskningsproblem? 

På plats i Uppsala etablerade Gemzell nya samarbeten med flera unga forskare. Två av dem var 

biokemisten Paul Roos som var den som låg bakom själva reningen av hormonerna och Berndt 

Kjessler som inriktade sin forskning på fysiologiska och genetiska orsaker till manlig infertilitet. 

Även Leif Wide följde med från Stockholm och disputerade år 1962 med en avhandling där 

metoden bakom det immunologiska graviditetstestet redogjordes för. 

Det främsta resultatet från Gemzells arbete tillsammans med Diczfalusy och Tillinger hade 

varit hur de kombinerat follikelstimulerande hormoner (FSH) från hypofyser med HCG.  53

Hormonpreparat baserade på HCG fanns vid den här tiden redan ute på marknaden som läkemedel 

mot sterilitet, bland annat Gonadex, men hade inte visat sig så effektfullt som man hade hoppats 

på.  Men kombinerat med FSH från hypofyser resulterade det i ägglossning hos fyra av de sju 54

patienterna, även i de övriga fallen syntes en tydlig ökning av bland annat östrogen vilket är av vikt 

då de högre östrogennivåerna påverkar hypofysen att i sin tur sätta igång ägglossningen. Studien 

indikerade med andra ord att mänskliga hypofyser verkade vara effektivt som råmaterial för 

utvinnande av FSH. Även om behandlingsresultaten hittills hade varit lovande fanns det dock flera 

 ”Ofrivillig barnlöshet”, Akademiska sjukhuset 1708–2008, s. 176.51

 Intervju med Leif Wide 18/4 2017. Johansson, ”Det vi kan mäta ser vi”, s. 162–165. ”Ofrivillig barnlöshet”, 52

Akademiska sjukhuset 1708–2008, s. 175–176.
 Carl A. Gemzell, Egon Diczfalusy & Gunnar Tillinger, ”Clinical Effect of Human Pituitary Follicle-Stimulating 53

Hormone (FSH)”, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, vol. 18, 1958.
 Nordlund, Hormoner för livet, s. 189.54
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frågor som återstod för Gemzell, Diczfalusy och Tillinger att besvara, de visste till exempel ännu 

inte huruvida de ägg som lossnat med hjälp av hormoninjektionerna var möjliga att befrukta, inte 

heller kunde de helt utesluta bildandet av antikroppar som bieffekt av det nya preparatet.  55

Ett år efter det att Gemzell tillträtt som professor, hösten år 1961, hölls ett symposium i 

Uppsala rörande aktuella problem inom obstetrik och gynekologi. Föredragen skulle senare ges ut i 

bokform med Gemzell som redaktör. Han höll även ett eget föredrag med rubriken ”Behandling av 

gynekologiska rubbningar med humana gonadotropiner” där han sammanfattade de senaste rönen. I 

inledningen beskriver han de svårigheter som hittills funnits med att bedöma behandlingsresultaten 

med gonadotropiner, både i de fall där djurhypofyser använts eller där gonadotropinerna isolerats 

från dräktiga stons blod respektive gravida kvinnors urin. De mest centrala problemen som pekades 

ut var att kunskaperna om de bakomliggande fysiologiska orsakerna till de uteblivna 

ägglossningarna var otillräckliga, svårigheterna med att erhålla tillräckliga mängder artspecifika 

preparat samt att beprövade standardiserade metoder för behandling med och framställning av 

preparat saknades: ”Flera undersökare har ej heller uppmärksammat olikheter i styrka och effekt 

hos de kommersiella hormonpreparat, som står till förfogande, eller till den lämpligaste tidpunkten 

då dessa preparat skall ges i förhållande till de cykliska förändringar i hypofysen och ovarierna.”  56

De här utpekade problemen kommer, tillsammans med flerbördsgraviditeterna, att fortsätta vara i 

fokus under i stort sett hela undersökningsperioden.  

Gemzell beskriver även olika metoder och råmaterial för framtagande av gonadotropiner och 

förespråkar då föga förvånande humant FSH från hypofyser framför både HCG och HMG 

(gonadotropiner från gravida kvinnors urin respektive urin från kvinnor i klimakteriet). Han menar 

på att HCG:s terapeutiska värde är mycket ifrågasatt: ”Några har velat tillskriva det god klinisk 

effekt, andra har funnit det närmast värdelöst.” Först när det kombinerats med FSH från hypofyser 

på det sätt som Gemzell introducerat har det givit önskad effekt, detta då HCG inte på egen hand 

inte fått äggblåsorna att mogna utan endast bidrar med den luteiniserande effekten, det vill säga 

själva ägglossningen.  Vad gällde HMG så hade det länge funnits kommersiella preparat på 57

marknaden, men dessa hade varit svåra att rena och standardisera vilket gjort effekten av dem 

varierande och svårbedömda. Till skillnad mot dessa tycktes de hittillsvarande resultaten av FSH 

från mänskliga hypofyser betydligt mer lovande enligt Gemzell:  

 Gemzell, Diczfalusy & Tillinger, ”Clinical Effect on Human Pituitary Follicle-Stimulating Hormone (FSH)”, s. 1346.55

 Carl Gemzell, ”Behandling av gynekologiska rubbningar med humana gonadotropiner”, Obstetrik och gynekologi: 56

Nya forskningar och rön, red. Carl Gemzell (Uppsala, 1962), s. 71.
 Ibid. s. 74.57
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Vår fyraåriga erfarenhet med behandling med HPFSH (Human Pituitary Follicle-Stimulating Hormone, 
min anm.) har övertygat oss om att hormonet är av utomordentligt stort värde för att förstå, diagnosticera 
och behandla patienter med olika regleringsrubbningar. Hormonet har i intet fall givit några 
komplikationer eller allergiska reaktioner. Då det gavs tillsammans med HCG har det, som tidigare 
nämnts, i några fall givit en mycket kraftig reaktion av ovarierna, men denna var hastigt övergående och 
gav inga kvarstående men.  58

Att Gemzell var så noga med att poängtera fördelarna med FSH från mänskliga hypofyser kan 

förstås utifrån att han och hans kollegor vid den här tidpunkten var relativt ensamma om att använda 

sig av dem för att få fram gonadotropiner. Mänskligt urin hade som sagt använts under en längre 

period, men när det gällde gonadotropiner från hypofyser hade man huvudsakligen använt sig av 

djur. Betraktat utifrån en legitimerande diskurs blev det här av vikt att framhålla att flera av de 

komplikationer som tidigare uppmärksammats vid användandet av andra hormonpreparat, tycktes 

kunna undvikas i större utsträckning med HPFSH. 

Hur själva insamlandet av hypofyserna gick till i praktiken är något oklart. Det tycks ha varit 

någon form av muntlig överenskommelse mellan Gemzell och patologer på olika sjukhus runt om i 

landet, en assistent till Gemzell eller han själv åkte sedan runt för att hämta hypofyserna och föra 

dem till Uppsala. Vid dödsfall på svenska sjukhus var det under den här perioden rutin att 

genomföra en obduktion för att säkert kunna fastställa dödsorsaken. Denna omständighet gav 

Gemzell en fördel då han till skillnad från många av hans internationella kollegor fick en relativt 

stor tillgång till hypofyser att utvinna hormoner från. Att hypofysernas avlägsnades vid obduktionen 

och sedan användes som forsknings- och behandlingsmaterial verkar inte ha varit något som de 

avlidna fick möjlighet att ge samtyckte till, inte heller informerades de anhöriga.  59

I föredraget beskriver Gemzell hur de insamlade hypofyserna direkt efter att de samlats in 

från obduktioner (och i vissa fall operationer där hypofysen avlägsnats) frysts in. Därefter 

extraherades hormonerna och en rening av det utvunna extraktet genom saltfraktionering 

påbörjades. FSH-preparatet gavs sedan i dagliga injektioner under 8 till 10 dagar, längre perioder 

riskerade att leda till överstimulering och förstorade äggstockar. Eftersom man ännu inte lyckats 

rena LH från hypofyserna i tillräckliga mängder för att kunna genomföra kliniska prövningar 

använde Gemzell och hans kollegor fortfarande HCG för att få till den luteiniserande effekten. 

Meningen var att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en naturlig menstruationscykel. 

Därför var både mängden hormoner och ordningen (först FSH och därefter HCG) viktig för att 

uppnå önskad effekt.  60

 Gemzell, ”Behandling av gynekologiska rubbningar med humana gonadotropiner”,  s. 78–79.58

 Pfeffer, ”Pioneers of Infertility Treatment”, s. 254–255.59

 Gemzell, ”Behandling av gynekologiska rubbningar med humana gonadotropiner”, s. 72–73.60
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Graviditeter, komplikationer och nya preparat 

År 1958 visste Gemzell, Diczfalusy och Tillinger ännu inte om hormonbehandlingen kunde leda till 

fullgångna graviditeter. Vid tiden för Gemzells föredrag 1961 hade sju patienter blivit gravida varav 

två redan var förlösta, båda med tvåäggstvillingar. Redan året därpå föddes de första fyrlingarna. 

Det stod med andra ord redan från början klart att överstimulering av äggstockarna med 

flerbördsgraviditeter som följd var en betydande komplikation av behandlingen.  

År 1966, sex år efter de första lyckade födslarna efter genomförd behandling, publicerade 

Gemzell en artikel tillsammans med Paul Roos med titeln ”Pregnancies following treatment with 

human gonadotropins: With special reference to the problem of multiple births”. De senaste fyra 

åren hade runt 100 kvinnor behandlats med FSH från hypofyser och HCG, varav ungefär hälften 

hade blivit gravida. Av dem hade 43 kvinnor hunnit föda sina barn och knappt hälften (20 stycken) 

hade fött endast ett barn. De övriga födslarna bestod av 14 tvillingpar och 9 fall av trillingar eller 

fler foster. Gemzell och Roos gör följande sammanfattning: ”Thus, the frequency of multiple births 

was equal or even higher than that of single births and the chances of conceiving triplets or more 

was one in five.”  Statistiken gav med andra ord intrycket av en behandling där utfallet var både 61

högst varierande och svårbedömt på förhand. Det visade inte minst de tiotalet fall där kvinnor efter 

att ha fött ett barn önskat genomgå behandlingen ännu en gång: 

All such patients became pregnant again after one or more further courses of treatment. Three, who gave 
birth to a single infant after the first course of treatment, were delivered of twins (2 cases) and quintuplets 
(1 case) following the second course of therapy. Four women conceived twins twice. One gave premature 
birth to septuplets. Following a second treatment she conceived a single infant.   62

Flertalet kvinnor hade alltså svarat helt olika på behandlingen när den genomfördes en andra gång. 

Gemzell och Roos skriver att det kan bero på doseringen av hormoner, men uttrycker sig samtidigt 

ganska försiktigt och vill inte utesluta att det kan bero på ”some other phenomenon which is as yet 

not understood or recognized.”  De påminner om att kunskapen bakom de mekanismer som gör att 63

endast ett ägg släpps iväg vid en naturlig ägglossning fortfarande är begränsad. Så trots att 

behandlingen visat sig framgångsrik i att stimulera till ägglossning hos kvinnor som tidigare 

 Gemzell & Roos, ”Pregnancies following treatment with human gonadotropins”, s. 492.61

 Ibid. s. 492–493.62

 Ibid. s. 490.63
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betraktats som i princip ohjälpligt sterila saknades med andra ord fortfarande väsentliga delar 

grundforskning som kunde förklara behandlingens mekanismer och effekter.   

En konsekvens av flerbördsgraviditeterna var att antalet missfall blev högre än genomsnittet 

och då de flesta av dem inträffade efter den fjärde graviditetsmånaden indikerade det enligt Gemzell 

och Roos att det förmodligen berodde på anatomiska faktorer, det fanns helt enkelt inte plats i 

magen för flera foster att växa och utvecklas fullt ut. De fortsätter med att beskriva missfallen som 

”uncomplicated in that no patients required blood transfusions, curettage (skrapning, min anm.), or 

more than a few days in hospital. Three women who aborted were treated again, conceived and 

went to full term. Two aborted twice.”  Missfallen beskrivs alltså som relativt medicinskt 64

okomplicerade, de psykiska påfrestningarna som för många av patienterna troligen var påtagliga 

omnämns däremot inte. 

Både de dödfödda fostren och de barn som föddes efter fullgångna graviditeter undersöktes 

noga efter missbildningar, och både i vetenskapliga publikationer och i mediala sammanhang 

betonades det ofta att inget sådant fall hade konstaterats. Det gjordes även uppföljningar på de barn 

som fötts för att se hur de utvecklades. I ovan nämnda artikel från år 1966 nämner Gemzell och 

Roos de första två tvillingparen som föddes år 1960, de var nu sex år gamla och beskrivs som 

”perfectly healthy and shows no signs of either mental or physical deficiency.”  Att kunna befästa 65

att behandlingen inte medförde någon ökad risk för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar 

blev kanske extra viktigt med tanke på den höga förekomsten av flerbördsgraviditeter. Att 

Neurosedynskandalen briserade i början av 1960-talet, där det enbart i Sverige föddes över 100 barn 

med olika typer av missbildningar efter att deras mammor tagit det lugnande medlet tidigt under 

graviditeten, kan säkerligen också ha bidragit till att man ville vara tydlig med att någon liknande 

koppling inte kunde göras till detta nya preparat. 

Under större delen av 1960-talet beskrevs flerbördsgraviditeterna som svåra att undvika på 

förhand, dels för att patienterna reagerade olika på samma dosering, men också för att det saknades 

effektiva metoder för att på ett tidigt stadium upptäcka när överstimulering riskerades. Gränsen 

mellan en dos utan större påverkan på äggstockarna och en som orsakade överstimulering tycktes 

hårfin, Gemzell och hans kollegor beskrev det som en ”all or none action” och förespråkade därför 

en så låg FSH-dos som möjligt.  Först i slutet av 1960-talet skedde en större förändring i 66

behandlingsmetoden då en gynekolog vid namn James Brown, verksam vid University of 

 Gemzell & Roos, ”Pregnancies following treatment with human gonadotropins”, s. 493.64

 Ibid. s. 493.65

 C. A. Gemzell, P. Roos & F. E. Loeffler, ”The Clinical Use of Gonadotrophins in Women”, Journal of the Society for 66

Reproduction and Fertility, nr. 12, 1966, s. 58.
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Melbourne, utvecklade en förbättrad metod för att mäta östrogenutsöndringen i urinen. Nu kunde 

patienterna lämna urinprov från de senaste 24 timmarna på morgonen och redan samma förmiddag 

kom resultaten tillbaka, vilket innebar att eventuell överstimulering kunde upptäckas betydligt 

snabbare än innan och behandlingen därmed avbrytas för att undvika en flerbördsgraviditet. Detta 

ledde också till mer individualiserade behandlingar.  I en projektbeskrivning till Uppsala 67

universitets etiska kommitté år 1972 förklarade Gemzell att de dagliga östrogenkontrollerna 

resulterat i en betydande minskning av flerbördsgraviditeter.  68

En annan viktig faktor som i förlängningen skulle förändra användningen av hormoner som 

fertilitetsbehandling var att kunskapen om hormonernas kemiska struktur ökade, vilket ledde fram 

till utvecklandet av de första syntetiserade hormonpreparaten i slutet av 1960-talet. Ett av dem, 

Sexovid, var framtaget i samarbete med farmakologer vid Uppsala universitet.  Ett annat exempel 69

var clomifencitrat, även det ett kemiskt ämne utan biologiskt ursprung. Även om det gav ungefär 

samma kliniska resultat som de olika gonadotropinpreparaten, flerbördsgraviditeter och 

cystbildning inräknat, så var betydligt billigare att framställa och lanserades snart under olika namn 

i flertalet länder världen över.  De hormoner som kom från en donator, som de humana hypofys-70

hormonerna, kallades exogena och ersatte de hormoner som patienten inte själv producerade. De 

nya preparaten tillförde inga hormoner men hade en stimulerande verkan på kroppens egen 

hormonproduktion. För att de skulle ha någon verkan krävdes därför att patientens hypofys och 

äggstockar själva kunde producera de nödvändiga hormonerna vid stimulans. Om den metod som 

Gemzell praktiserade, med en tillförsel av FSH och LH, krävdes bara att ”ovariet bibehållit sin 

förmåga att adekvat svara på den gonadotropina substansen.”  Det tycks på så sätt ha funnits en 71

viss skillnad i tillämpningen.  

Naomi Pfeffer har beskrivit en växande distinktion i synen på de exogena hormonerna och de 

nya så kallade endogena hormonerna, där de sistnämnda ansågs påverka äggstockarna på ett mer 

”naturligt” sätt. De ansågs även mer pålitliga och framför allt betydligt billigare att framställa än de 

exogena gonadotropinerna.  Även Christer Nordlund har skildrat hur de nya syntetiserade 72

 Carl Gemzell, ”Treatment of Female and Male Sterility with Human Gonadotropins”, Acta Obstetricia et 67

Gynecologica Scandinavica, vol. 48, sup. 1, 1969, s. 19. Carl Gemzell, ”Ovulation med humana gonadotropiner”, 
Obstetrik och gynekologi. Nya forskningar och rön 6 (Uppsala, 1970), s. 39.

 ”Strukturella studier av humant FSH samt undersökningar av dess effekt på det humana ovariet”, bilaga § 31A, Etiska 68

kommitténs protokoll 1969–1973, A VI:1, Medicinska fakultetens arkiv, UUA.
 Nordlund, Hormoner för livet, s. 217.69

 Ibid. s. 213, 217.70

 Bengt H. Persson, ”Ovulationsstimulering med Sexovid eller Clomifen”, Obstetrik och gynekologi: Nya forskningar 71

och rön 6, red. Carl Gemzell (Uppsala, 1970), s. 46.
 Pfeffer, The Stork and the Syringe, s. 151.72
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preparaten på allvar började konkurrera med de äldre preparaten bestående av HCG och HMG 

under slutet av 1960-talet.  Vad innebar då de nya preparatens intåg för Gemzell och den metod 73

han praktiserade? Både Pfeffer och Nordlund pekar på de förväntningar som knyts till de 

syntetiserade preparaten, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv då läkemedelsföretagen hoppades 

på en genombrottsbehandling som kunde tillverkas och praktiseras i stor skala. Med tanke på 

Westmans samarbete med Leo i slutet på 1940-talet och det nyare exemplet där Uppsalaforskare 

och industrin tillsammans utvecklat Sexovid kan det tyckas lite märkligt att inte Gemzell också 

involverades i ett liknande projekt, särskilt med tanke på hur välkänd han var. Enligt Leif Wide 

verkade det dock inte ha funnits något sådant intresse överhuvudtaget hos Gemzell, över lag var han 

ovillig att göra några förändringar i behandlingen utan höll fast vid den metod som han lärt sig i 

USA på 1950-talet.  Paul Roos däremot, som var den som skötte extraheringen och reningen av 74

hormonerna, inledde ett samarbete med läkemedelsföretaget Kabi för att framställa tillväxthormon 

från hypofyser.  75

De syntetiserade preparaten började dessutom dyka upp i slutet av Gemzells tid i Uppsala, år 

1975 skulle han pensioneras från sin professorstjänst då han fyllde 65 år. Han valde istället att 

lämna Uppsala och Sverige ett år tidigare för att undervisa och fortsätta praktisera behandlingen vid 

Downstate Medical Center i New York. År 1980 och fram till år 1985 fortsatte han verksamheten i 

Puerto Rico innan han pensionerade sig och återvände till Sverige år 1991. Han avled år 2007, 97 år 

gammal.  76

I nästa kapitel kommer vi bland annat att återvända till både primatlaboratoriet och Fifth 

World Congress on Fertility and Sterility, denna gång analyseras de ur ett medialt perspektiv och 

med fokus på hur de kopplades till Gemzell och förväntningar mer direkt knutna till honom och 

hans arbete. 

 Nordlund, Hormoner för livet, s. 217.73

 Intervju med Leif Wide, 18/4 2017.74

 Intervju med Leif Wide, 18/4 2017. Nordlund, Hormoner för livet, s. 191–192.75

 Axelsson & Johansson, ”Carl Axel Gemzell 1910–2007”, s. 27–28.76
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Kapitel 3: Den medicinska pionjären – Hur Carl Gemzell blev en 
berömdhet 

Professor Carl Gemzell i Uppsala hör till de världsberömda. Genom att behandla sterila kvinnor med 
hypofyshormon har han från många jagat undan barnlöshetens spöke, och en italiensk tidning har 
entusiastiskt kallat honom ”trollkarlen från Uppsala”. Det är efter behandling på hans klinik på 
Akademiska sjukhuset som de senaste årens omskrivna mångfödslar ägt rum. Och till professor Gemzells 
väntrum kommer kvinnor från hela världen i hopp om att få uppleva moderskapets lycka.  77

På detta sätt beskrivs Gemzell i Hemmets veckotidning, reportaget är det första i en serie på temat 

”Världsberömda svenska läkare och deras forskning.”  Citatet innehåller många av de drag som 78

gång på gång återkommer i den mediala rapporteringen om Gemzell och hormonbehandlingen. I det 

här kapitlet kommer jag rikta särskilt fokus på den bild av Gemzell som förmedlas i massmedierna, 

då jag menar att den framträdande roll han hade i rapporteringen och den stjärnstatus han med tiden 

fick kom att spelade en avgörande roll i att behandlingen betraktades som en succé, flerbörds-

graviditeterna till trots.  

Sociologen Deborah Lupton har beskrivit nyhetsmediers roll i att uppmärksamma olika typer 

av risker och riskbeteenden, hur de bidrar till att forma bilden av vad som definieras som ”risk” 

samt hur dessa bör hanteras. Ofta fokuseras det på det sensationella och spektakulära framför mer 

frekventa eller vardagliga risker som exempelvis bilkörning. Ett annat karaktäristiskt drag är försök 

att hitta en personlig vinkel på storyn i ett försök att skapa identifikation hos läsarna: ”If particular 

individuals can be identified as the ”human angle” to give interest to the news story, then the risk 

with which they are associated will gain greater media attention, especially if they are celebrities. 

Accountability and blame feature prominently in news media reports of risks.”  Den personliga 79

berättelsen som ett intresseväckande stilgrepp kommer jag att återkomma till i nästa kapitel där 

sensationen kring flerbördsgraviditeterna kommer att behandlas. Men Luptons tankar kring 

betydelsen av ett berömt namn och trovärdighetsfaktorn är relevanta att applicera på den mediala 

bilden av Gemzell. Hans trovärdighet och auktoritet som professor kan tänkas ha fungerat som en 

lugnande motvikt till den oro och skepsis gentemot behandlingen som flerbördsgraviditeterna 

eventuellt riskerade att väcka. Här är det även av intresse att närmare undersöka de personliga 

egenskaper som tillskrevs honom, hur de kan ha bidragit till den bild eller de bilder av behandlingen 

som allmänheten mötte genom massmedierna. Kapitlet är uppdelat i två delar där den första 

 Arne Larnéus, ”Kan jag bli mor?”, Hemmets veckotidning, nr. 3, 1966, s. 17.77

 Ibid. s. 16.78

 Deborah Lupton, Risk (London, 2013), s. 13.79
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undersöker hur Gemzell beskrevs i relation till sin forskning, det vill säga hur medierna förmedlar 

bilden av en framgångsrik forskare och till viss del även en forskningsmiljö i framkant 

internationellt sett. Vilka förväntningar på forskningen uttrycktes och kanske rent av förstärktes i 

massmedierna?  

Den andra delen av kapitlet riktar in sig på hur Gemzell beskrevs som person, vid sidan om 

forskarrollen. Vilka egenskaper används för att beskriva honom, hur porträtteras han i text och bild? 

Här har jag bland annat inspirerats av Steven Shapins idéer om hur vissa personliga dygder hos en 

forskare hjälper till att skapa tillit och legitimitet till forskningen i sig.  

Bilden av en framgångsrik och världsberömd forskare 

När rapporteringen om hormonbehandlingen började komma igång under slutet av 1950-talet och 

början 1960-talet var det ofta med betoning på hur banbrytande Gemzells arbete var. Ord som 

”världsunik” eller ”sensation” är vanligt förekommande och det framhölls ofta, som i citatet på 

föregående sida, att Gemzells forskning gjort honom till en internationell berömdhet som 

kontaktades av ofrivilligt barnlösa kvinnor från hela världen. Den första flerbördsgraviditet som 

fick ett större medialt genomslag var en fyrbarnsfödsel som inträffade i september år 1962. Nyheten 

blev förstasidestoff i både Aftonbladet och Expressen och redan här började behandlingen beskrivas 

som ”epokavgörande” och ”vetenskaplig bragd”.   80

Tonen var med andra ord redan från början optimistisk, och Gemzell lyftes tidigt fram som 

forskaren bakom de sensationella födslarna. När han efter några år även började omnämnas i 

utländska medier ökade intresset än mer på hemmaplan och hans internationella status betonades 

ofta, som här i Expressen år 1964: ”I det senaste numret av den amerikanska bildtidningen Look är 

professor Gemzell föremål för en stort uppslagen artikel. Man understryker hans pionjärinsats på 

området och presenterar hans berömda metod, som numera tillämpas på flera håll i USA och 

Europa.”  Vid det här laget skrevs det med andra ord inte bara om Gemzells forskning eller 81

graviditeterna, utan hans kändisskap i sig omnämns som relevant i sammanhanget. Artikeln handlar 

egentligen om en manlig och en kvinnlig patient som båda fått hypofyserna bortopererade på grund 

av tumörer, vilket gjort dem sterila. Efter behandling med Gemzells hormonpreparat hade kvinnan 

blivit gravid och fött en son. Även mannen behandlades nu kontinuerligt med hypofyshormon vilket 

fått testiklarna att åter börja producera spermier. Båda de här behandlingsresultaten beskrivs som 

 Bertil Litsner, ”De vände sig till läkare sedan de läst i AB att hormoner kunde hjälpa sterila”, Aftonbladet, 20/9 1962, 80

s.1, 4.
 Bernt Bernholm, ”Nya unika resultat vid kvinnokliniken i Uppsala”, Expressen, 28/5 1964, s. 6.81
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unika, det var första gången två patienter som helt saknat hypofyser behandlats. Att båda patienterna 

kommit till Sverige enkom för behandlingen (kvinnan var från Italien och mannen från Iran) 

omnämns också, vilket ytterligare förstärker den bild av Gemzell som en internationellt erkänd 

forskare som referatet till Look är tänkt att spegla.  

Det är runt år 1964 och 1965 som Gemzell på allvar blir ett inte bara riksbekant namn utan 

också når viss internationell ryktbarhet. År 1964 inträffade den tidigare omnämnda sjulingsfödseln 

och året därpå föddes dels sexlingar som alla avled samma dag, dels inträffade två fall av 

femlingfödslar inom loppet av några dagar, alla fallen blev mycket uppmärksammade även 

internationellt. De två femlingfödslarna, där en inträffade i Falun och den andra på Nya Zealand, låg 

till grund för ett stort reportage i Life sommaren år 1965. Life var en amerikansk bildtidning som 

startade år 1936 och som snabbt fick ett stort genomslag, inte minst för sin förmåga att skapa 

kraftfulla, till och med ikoniska bilder. Historikern Bert Hansen har beskrivit dess inflytande på 

följande sätt: ”For the mid-twentieth century, Life magazine was perhaps the most potent single 

force in shaping American’s visual images of themselves and the world at large.”  Ämnena som 82

behandlades täckte in det mesta: politik, kultur, nyhetshändelser, kändisar, vetenskap och så vidare. 

Det var framför allt bildspråket och det utrymme bilden fick som var nydanande, ”Life was the 

adventurous explorer, taking a camera into exotic or exclusive haunts, whether that be a medical 

school classroom or the palatial homes of the very rich, the undersea world or an operation room–or 

even inside the human body itself.”   83

En av rubrikerna till reportaget i Life lyder: ”The two medical pioneers that all would-be 

mothers now desperately want to see”, förutom Gemzell figurerar även den italienska forskaren 

Piero Donini som utvecklat preparatet Pergonal tillsammans med läkemedelsföretaget Serono i 

reportaget. I Pergonal användes gonadotropiner extraherade från urin från kvinnor som passerat 

klimakteriet (HMG), där koncentrationen av både FSH och LH visat sig vara hög. Forskarna är 

fotograferade i privata kläder då de båda befann sig på semester när nyheten om de två 

femlingfödslarna började spridas. En leende Gemzell står på trappan till sitt hus på Gräsö i 

Roslagens skärgård. Det finns även ett foto av honom på kvinnokliniken iförd läkarrock. 

Beskrivningen av Gemzell är slående lik det från reportaget i Expressen från året innan och citatet i 

kapitlets inledning, ett återkommande narrativ tycks därmed ha etablerats:  
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When the startling news spread that two sets of quints had been born just days apart, the two pioneers in 
fertility medicine were both on vacation–safely out of reach of the thousands of barren women who so 
desperately wanted babies that the possibility of multiple birth scarcely seemed to matter. Dr. Carl-Axel 
Gemzell (below and center), whose extractions of gonadotrophin and successful uses of them hade 
already made him one of the most sought-after men in Sweden, was sunning himself and catching up on 
his homework on an island in the Baltic Sea.  84

Beskrivningen skulle lika gärna kunna handla om en rockstjärna, där de enligt texten tusentals  

desperata kvinnor som sätter all sin tilltro till behandlingen kan liknas vid en exalterad skara fans. 

Ayesha Nathoo har visat på en liknande situation efter den första hjärttransplantationen år 

1967 där både den kirurg som utförde ingreppet, Christiaan Barnard, och hans patient blev 

världsberömda över en natt. Nathoo har också framhållit betydelsen av det stöd som Barnard erhöll 

från den Sydafrikanska regeringen som inte var sena att slå mynt av den sensationella nyheten, 

Barnard blev en utmärkt ambassadör för att sprida en mer positiv bild av landet under en period då 

omvärlden i huvudsak förknippade Sydafrika med brutala raslagar och förtryck.  Både Barnard och 85

Gemzell passade perfekt in i det narrativ av medicinska hjältar som bildtidningar som Life och Time 

flitigt använde sig av under perioden, där en enskild individ ofta lyftes fram och gavs närmast 

ikonstatus trots att där för det mesta fanns ett stort arbetsteam inblandat.  Även kring Barnard 86

uppstod en slags kändishysteri som annars brukar förknippas med filmstjärnor eller artister snarare 

än läkare:  

After the operation on 3 December, Barnard became an international celebrity. He was labelled a ”hero”, 
a ”heart-throb”, ”super-man”, a ”super-showman”; commentators have described the ”I touched him 
syndrome” that developed around Barnard, and his ”messianic” image. He drew huge crowds of people 
desperate for autographs and photographs. By the New Year, he had been voted third most popular man in 
the world after President de Gaulle and Pope Paul VI in a French poll and named Man of the Year by 
France Soir.  87

Att Barnard själv höll sig tillgänglig för medierna var givetvis en viktig faktor, han höll 

presskonferenser, ställde upp på intervjuer och medverkade i tv. Både Nathoo och Loughlin har 

beskrivit en slags växelverkan med en ökad mediebevakning kring sensationella medicinska 

händelser och en delvis öppnare inställning gentemot massmedierna från läkarkåren som en 

förklaring till den intensiva bevakning kring flera medicinska ingrepp under efterkrigstiden, 

huvudsakligen ur ett brittiskt perspektiv. Om samma fenomen kan appliceras rakt av på Sverige är 
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oklart, däremot visade även Gemzell en öppen inställning till medierna och lät sig intervjuas och 

fotograferas både i dagspress och i veckotidningar.  

Analysen har hittills huvudsakligen fokuserat på hur Gemzell beskrevs i text, men då han 

även ofta porträtterades på bild bör även denna aspekt belysas något. Bert Hansen har undersökt 

bildkonventioner i porträtteringen av västerländska forskare och medicinare från slutet av 1800-talet 

och fram till 1950-talet och menar att en tydlig tradition kan spåras från Louis Pasteur i och med 

dennes genombrott med rabiesvaccinet, till exempel pekar han på likheter i hur Jonas Salk kom att 

porträtteras i samband med poliovaccinet introducerades.  88

Det som Hansen skiljer ut som signifikanta drag i den här bildtraditionen var förutom att 

framhäva det ensamma geniet, även förekomsten av föremål som publiken enkelt kan koppla till 

yrkesrollen som exempelvis läkarrocken, injektionssprutan eller provröret. Även miljön i vilken 

personen porträtterades var ett återkommande tema, Hansen pekar på forskningslaboratoriet som ett 

så vanligt inslag att det i stor utsträckning format den allmänna bilden av var och hur kunskap 

produceras.  När Gemzell fotograferades var det ofta på kvinnokliniken iförd läkarrocken, ofta på 89

sitt kontor, men ett flertal gånger också med ett eller flera spädbarn på armen för att tydligt illustrera 

hans arbete. I SVT-filmen Barnlöshet kan botas: Bernt Bernholm och Lasse Wallén ger en inblick i 

den moderna gynekologin får tittarna följa med in i laboratoriet och på nära håll följa 

framställningen av hypofyspreparatet. Bland annat visas hur möss injiceras med hormonerna för att 

sedan avlivas och dissikeras för att påverkan på äggstockarna skulle kunna undersökas.  Enligt 90

Hansen är även försöksdjuren ett inslag som tidigt etablerades i bildkonventionen och därmed något 

som allmänheten var van vid att möta: 

The use of experimental animals and human subjects to test new ideas, procedures and products was 
visible to the public from the beginning. Rabbits living in cages and being dissected on the table were 
illustrated in the daily press and family magazines. [- - -] In the public mind, medical progress was 
unimaginable without animal subjects.  91

  

I och med att Gemzell uppnår en status som medicinsk pionjär med världsrykte i det allmänna 

medvetandet växer även förväntningarna på fler vetenskapliga framgångar och genombrott. När 

pressen börjar rapportera om flerbarnsfödslarna under 1960-talet beskrevs doseringsproblemet som 

den bakomliggande orsaken. År 1964, i samband med missfallet med sjulingar i Uppsala 
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intervjuades Gemzell i Expressen och uttrycker sig då väldigt vagt angående möjligheterna att 

kunna precisera doseringen: 

Men varför blir det så ofta mer än ett barn, varför t ex sju barn? Det beror på, har Gemzell 
förklarat, att man ännu inte lyckats dosera hormonet så exakt att bara ett ägg lossnar vid varje 
behandling. Hur detta skall gå till, om det överhuvudtaget är möjligt, vågar han inte säga. Tills 
vidare får de kvinnor som söker sig till kvinnokliniken för att få bot mot sin sterilitet ta en viss risk 
att det kan bli fler än ett barn. Det gör de gärna.  92

   

Några år senare förändrades tonläget och istället uttrycktes nu förhoppningar om att problemet snart 

skulle kunna lösas. En händelse som förmodligen bidrog till den här omsvängningen var de stora 

anslag som Gemzell fick år 1966 och uppförandet av det tidigare nämnda primatlaboratoriet. 

Intressant är att den här satsningen blev en stor nyhet även i dagspressen, den till och med prydde 

Expressens förstasida. När Expressen först skrev om nyheten framstod det som att det huvudsakliga 

syftet var att forska på preventivmedel, i rubriken nämns ett p-piller anpassat för både män och 

kvinnor. Det dementerades senare av Gemzell, det var även i fortsättningen sterilitet orsakad av 

hormonella rubbningar som skulle stå i fokus.  Genom rubriker som ”Svenskt ap-laboratorium kan 93

hjälpa de barnlösa” och ”Gemzell löser flerbarns-problemet i nytt aplaboratorium” uttrycktes i 

pressen förhoppningar om att primatlaboratoriet skulle intensifiera forskningen på hur hormonerna 

reglerar ägglossningen och därmed kunna förbättra behandlingen för att undvika 

flerbördsgraviditeterna.  Som kapitel 2 visat fick dock inte primatlaboratoriet det genomslag som 94

man hade hoppats på. 

En månad senare, i juni år 1966, invigdes ”Fifth World Congress on Fertility and Sterility” i 

Stockholm vilket även det genererade mediabevakning. Att forskningsområdet befann sig i expansiv 

fas och betraktades som intresseväckande blir här tydligt då flera stora tidningar rapporterade från 

de olika föredragen som hölls. Det betonades att Sverige hade varit framgångsrikt på flera områden, 

bland annat introducerades en ny typ av preventivspiral av svenska forskare och Sverige omtalades 

som ett aktivt land vad gällde biståndsåtgärder inom familjeplaneringen i flera asiatiska länder.  95

Även när det gällde sterilitetsforskningen lyftes Sveriges framskjutande position fram, Aftonbladet 
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skrev att Gemzell skulle hålla ett föredrag och förklarade att ”Svenska forskare står i förgrunden i 

världen när det gäller att med hormoner stimulera ägglossningen hos kvinnor.”  Samtidigt nämndes 96

flerbördsgraviditeterna som en aktuell riskfaktor. Forskningen på ägglossningsstimulerande 

hypofyshormoner hade alltså å ena sidan hjälpt till att etablera Sverige som en framstående 

forskningsnation med Gemzell som frontfigur, å andra sidan hade metoden givit upphov till en 

potentiellt allvarlig risk för patienterna. Tunlid och Widmalm har lyft fram förväntningar som både 

positivt och negativt laddade där vetenskapen inte enbart förknippas med förbättringar och framsteg 

utan även kan generera risker, oro och en rädsla för vad den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen eventuellt kan föra med sig (klimathotet och kärnvapenhotet är två exempel). 

”Samtidigt framställs fortsatt forskning ofta som den enda vägen att komma tillrätta med riskerna. 

Gemensamt för både optimistiska och alarmistiska förväntningar är alltså att forskningen får en 

central ställning i diskussioner och visioner”, skriver Tunlid och Widmalm och kopplar det till det 

performativa inslaget i förväntningarna.  För att lösa de komplikationer och risker som 97

hypofysbehandlingen i sig skapat behövdes med andra ord ytterligare klinisk forskning, stimulerad 

utifrån både problematiken som uppstått och förhoppningar om att den ska kunna lösas.  

I kapitel 2 beskrevs kortfattat hur mätningen av östrogennivåer i urinen gjorde det lättare att 

på ett tidigt stadium upptäcka eventuell överstimulering samt hur de nya syntetiserade preparaten 

väckte förhoppningar om billigare och mer effektiva fertilitetsbehandlingar. Det här avspeglade sig 

även i pressen som runt år 1968 började uppmärksamma ett nytt clomifenpreparat som lanserats och 

som vid en fyrlingfödsel i januari år 1969 ställde sig frågan ”var det Gemzells sista fyrlingar?” 

apropå den nya mätmetoden.  I Dagens Nyheter nämndes de nya preparaten som gavs i tablettform 98

istället för injektioner och skriver att kvinnan som nu fött fyrlingar (där ett av barnen avled efter 

några dagar) ”förmodligen var den sista kvinna som behandlats med en numera föråldrad metod.”  99

Bara en månad senare skulle dock en ny fyrlingfödseln äga rum i Malmö där läget beskrevs som 

kritiskt för de två månader för tidigt födda barnen.  100

Även om flerbördsgraviditeterna minskade i slutet av 1960-talet så var tvillingfödslar 

fortfarande relativt vanliga, något som Dagens Nyheter lyfte fram i en artikel år 1974. Om 

behandlingen skrivs det intressant nog att ”Tyvärr var metoden då så pass oprövad att äggstockarna 
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ofta producerade mer än ett ägg samtidigt. Världen över föddes, där metoden togs upp, tvillingar, 

trillingar, fyrlingar och ännu fler barn.” Clomifen beskrevs nu, tydligen av Gemzell själv, som 

förstahandsvalet vid amenorré och Gemzells metod som en åtgärd som används om inte Clomifen 

hade önskad verkan, eller om patienten aldrig haft ägglossning.   101

Även om det kring skiftet mellan 1960- och 1970-talet blev vanligare att beskriva 

hormonbehandlingen som något föråldrad i relation till de syntetiserade preparaten tycks ändå den 

dominerande bilden ha varit att den fortfarande var att betrakta som en framgång, särskilt då den 

nya kontrollmetoden införts. 

En folkkär forskare? 

Under föregående rubrik har jag velat visa på hur Gemzell utvecklade en typ av kändisskap som 

delvis verkar ha legat i tiden, men samtidigt är sällsynt för läkare och forskare. Att beskriva 

uppmärksamheten i termer av kändisskap signalerar också att det handlar om mer än själva 

prestationen i fråga. I en artikel om 1970-talets medierepresentationer av Björn Borg och Ingemar 

Stenmark för John S. Hellström, forskare i idrottsvetenskap, ett resonemang kring vad som 

konstituerar en hjälte i relation andra typer av celebriteter och kändisar. Han lyfter där fram en 

distinktion av medieforskaren Susan J. Drucker som beskriver hjälten som någon som fått denna 

status genom betydelsefulla handlingar medan kändisen får sin status genom kändisskapet i sig.  102

Kändisskapet kan sägas bygga på att det reproducerar sig självt, medan hjälterollen enligt den här 

definitionen är beroende av handlingar som upplevs som betydelsefulla, det räcker med andra ord 

inte med att vara uppmärksammad.  

Det mediala intresset för Gemzell grundade sig i hans arbete och flerbördsgraviditeterna, men 

efter ett tag blev han i sig en intressant person att skriva om. Det ansluter också till ett resonemang 

av mediehistorikern Erik Edoff kring vad han kallar för ”diskursen om ryktbarhetens förtjänade 

synlighet”. Han har använt det för att belysa hur boulevardtidningar motiverade sina val av 

personporträtt under det sena 1800-talet, där tidningarna ofta förklarade att personerna förtjänade 

uppmärksamheten då de redan var omtalade, beundrade och offentliga personer. På så sätt placerade 

de skapandet och synliggörandet av dessa ryktbara berömdheter utanför dem själva, den aktiva 

urvalsprocessen skedde enligt den synen hos publiken och inte inom själva mediesystemet.  På ett 103
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liknande sätt påpekar pressen ofta att Gemzell redan är världskänd för sitt hormonpreparat och att 

hundratals kvinnor kontaktar honom för att få genomgå behandlingen. Hans berömdhet beskrivs 

alltså som redan existerande och inte något som skapas just med de aktuella reportagen.  

I och med att Gemzell blev allt mer välkänd och förutom nyhetsmedierna även började 

figurera i både svenska och utländska veckotidningar, vilka ofta var inriktade mot mer personliga 

reportage, blev det med tiden ett större fokus på honom som privatperson. Med det menar jag att 

även saker som inte direkt relaterade till hormonbehandlingen eller hans övriga yrkesutövning, som 

exempelvis hans livssituation, karaktärsdrag och egenskaper, blev av intresse för pressen att skriva 

om. Två dagar efter femlingfödseln i Falun tecknades ett kort personporträtt av Gemzell i Dagens 

Nyheter i kolumnen ”Dagens namn”. ”Vem är då denne omskrivna Carl Axel Gemzell?”, frågar sig 

skribenten och beskriver sedan honom som en internationellt aktad och hårt arbetande forskare (mer 

forskare än kliniker) som är vänlig men samtidigt reserverad. Där finns också några meningar som 

sticker ut, som känns något aparta i sammanhanget: ”Vid sammanträden mellan läkarna sätter gärna 

hans  intresse för fertilitetsproblem sin karaktär på samtalen. Man kan med ansträngning finna ett 

ljumt intresse för andra frågor”, och ”Carl Gemzell tycker mycket om hundar och barn. Han är 

mindre förtjust i aborter.”  Utöver det är det mycket som överensstämmer med den allmänna bild 104

av Gemzell som nu börjat cirkulera i flertalet reportage: 

Professor Gemzell har många beundrarinnor i Sverige. Även från andra delar av jorden sänds snälla 
tankar till den glasögonbärande, vänligt korrekte gentlemannen i Uppsala. Han är folkkär, men inte 
folklig. Tacksamheten är stor hos hans patienter, även om någon äkta man kan ha blivit tillfälligt skakad 
av att hux flux ha två eller kanske tre barn istället för inget.  105

Att beskriva Gemzell som folkkär kan vid en första anblick låta som något av en överdrift. Men 

alldeles taget ur luften verkar det inte ha varit om man ser till en undersökning som Aftonbladet 

gjorde år 1967 där enligt tidningen runt tusen slumpmässigt utvalda personer runt om i landet fick 

frågan ”Vilken svensk beundrar ni mest?”. Kung Gustaf VI Adolf visade sig vara överlägset mest 

populär med 175 röster, statsminister Tage Erlander fick 49 stycken. Gemzell fick tre röster, lika 

många som både Barbro Alving och Stig Järrel och fler än bland andra Nacka Skoglund, Max von 

Sydow och Astrid Lindgren.  Även om det kanske är svårt att dra några generella slutsatser om 106

hur pass folkkär Gemzell verkligen var så är det tydligt att hans namn hade ett stort genomslag.  
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 I boken The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation ställer sig Steven Shapin 

bland annat frågan ”what relations obtain between the authority of knowledge and the character of 

knowers?” och menar på att vikten av personliga drag och karisma hos de som förmedlar kunskap 

kan vara minst lika viktiga för trovärdigheten som alla vetenskapliga kvalitets- och 

kontrollsystem.  Även Bert Hansen för ett liknande resonemang om vikten av att förmedla 107

personliga egenskaper hos berömda forskare för att kunna skapa identifikation hos allmänheten, att 

visa på människan bakom forskningen: 

Still, the fact that they were part of popular culture as individual persons with families, emotions, and 
ambitions–not just names that identified theories and discoveries–was the key to ordinary people’s 
engagement with the excitement of medical research over the first half of the twentieth century.  108

Jag vill på ett liknande sätt hävda att när Gemzell beskrevs som en internationellt erkänd och hårt 

arbetande forskare så skänkte det också viss trovärdighet till behandlingen. Allmänheten, och i 

synnerhet potentiella patienter, kunde koppla ihop hormonbehandlingen och flerbördsgraviditeterna 

med ett välbekant och förtroendegivande ansikte. Att Gemzell ofta gav ett blygsamt intryck och 

påstod sig vara smått obekväm med all den uppmärksamhet som riktades mot honom bidrog kanske 

också till intrycket av en person vars drivkrafter inte var berömmelse utan en vilja att ”hjälpa de 

barnlösa få barn”:   109

Här kan sägas, att man ute i landet, ja även utanför våra gränser, mindre talar om kvinnokliniken vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala än om professor Gemzell. Det är ett förhållande som klinikchefen inte är 
särskilt tilltalad av. 
– Det är tack vare sjukhusets resurser som jag och mina medarbetare kunnat göra våra landvinningar på 
vårt speciella område menar han.  110

Ytterligare en aspekt som ibland lyfts fram som en möjlig drivkraft i Gemzells arbete var det 

faktum att han själv levde i ett barnlöst äktenskap.  Det är något som kan tänkas ha fungerat som 111

en trygghetsskapande faktor för patienter och allmänhet, att Gemzell med sina egna personliga 

erfarenheter av barnlöshet hade insikt och förståelse för sina patienters situation. Det var samtidigt 

ett effektfullt dramaturgiskt inslag i den bild av Gemzell och behandlingen som framträdde under 

1960-talets mitt. Själv verkade han vilja tona ner uppfattningen om att hans egen barnlöshet skulle 

 Shapin, The Scientific Life, xvi–xvii.107

 Hansen, Picturing Medical Progress From Pasteur to Polio, s. 261.108

 Anonym skribent, ”Han vill hjälpa de barnlösa få barn”, Expressen, 21/3 1967, s. 9.109

 Anonym skribent, ”Hon var en månad från att få sjulingar”, Aftonbladet, 24/8 1964, s. 7.110

 Se exempelvis: Anonym skribent, ”Carl Gemzell, som hjälper våra kvinnor att få barn”, Dagens Nyheter, 31/7 1965, 111

s.6. Ann Lindberg & Sten Nordin, ”Var detta sista flerbarnsfödseln?”, Aftonbladet, 2/1 1969, s.6.
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ha påverkat hans val av forskningsområde och framhöll att hans intresse för endokrinologi och 

gynekologi hade väckts långt innan det att han gift sig.  112

Även nästa kapitel kommer att behandla hur barnlöshet beskrevs i medierna, då med fokus på 

Gemzells patienter och hur flerbördsgraviditeterna sattes i relation till deras tidigare sterilitet och 

längtan efter barn. 

  

 Anonym skribent, ”Världens mesta pappa”, Expressen, 1/11 1969, s. 53.112
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Kapitel 4: Graviditeterna som blev mediala sensationer 

Fyrlingfödslar är över huvud taget sällsynta–man räknar med en per en halv miljon förlossningar–men 
den i Uppsala är ett vetenskapligt unicum. Det är resultatet av en svensk metod, helt ny i världen, att 
behandla sterilitet, som skapats av professorn i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet Carl A. 
Gemzell. Avsikten är inte att framkalla flerbarnsfödslar utan att bryta långvarig ofruktsamhet hos 
olyckliga kvinnor som vill ha barn, och målsättningen är att återskapa den naturliga funktionen, så att  
kvinnor kan föda ett barn. Dit har man ännu inte nått, ty behandlingen har som regel orsakat 
flerbarnsfödslar.  113

  

Citatet kommer från Svenska Dagbladet och gäller den fyrlingfödsel som kom att bli den första av 

flerbördsgraviditeterna som fick ett utbrett medialt genomslag, tidigare hade dock både tvillingar 

och trillingar fötts som ett resultat av behandlingen. I citatet återfinns tematiker som har undersökts 

i uppsatsens tidigare delar, som betoningen på att den hypofysbehandling som Gemzell introducerat 

är helt unik i sitt slag och forskningens ambition att efterlikna den naturliga menscykeln för att få 

endast ett ägg att lossna. Men där finns också flera för detta kapitel centrala tematiker.  

Nyhetsrapporteringen kring de många flerbördsgraviditeterna innehåller flera komplexa eller 

rent av paradoxala drag. Det medicinska genombrottet som behandlingen med gonadotropiner 

innebar och det faktum att vissa infertila kvinnor nu faktiskt blivit gravida komplicerades av den 

osäkerhetsfaktor som den höga frekvensen medförde. Pressen var ofta ivrig i att beskriva fallen med 

fyra och fler barn som rekordfödslar och följde ofta moderns och barnens tillstånd i flera dagar, 

samtidigt uppstod en ambivalent situation då de här födslarna i princip alltid resulterade i att ett 

eller flera av barnen avled på grund av den för tidiga födseln. I det här kapitlet kommer mediernas 

beskrivningar av några av de mest uppmärksammade graviditeterna, de kvinnliga patienterna och de 

barn som föddes att stå i fokus. Här blir också avvägningarna mellan förväntningar och risker  

kanske som mest synliga. 

Rekordgraviditeter eller olycksfall i arbetet? 

Under de första åren efter det att medierna börjat uppmärksamma flerbördsgraviditeterna och 

Gemzell tycks den dominerande bilden vara att sensationen i det att infertila kvinnor lyckats bli 

gravida i viss mån övertrumfade riskerna som det innebar. När den första fyrlingfödseln inträffade  

år 1962 beskrevs den i Aftonbladet som resultatet av ”många års forskarmöda och dramatik” där 

”Vetenskapsmännen har vunnit den bildliga kampen mot naturen”.  Samtidigt hade man inte helt 114

 Heng, ”Världsunik läkarbehandling resulterade i fyrlingfödsel”, Svenska Dagbladet, 20/9 1962, s. 3.113

 Bertil Litsner, ”De vände sig till läkare sedan de läst i AB att hormoner kunde hjälpa sterila”, Aftonbladet, 20/9 1962, 114

s. 4.
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lyckats efterlikna naturen då hela fyra ägg lossnat istället för ett, om det konstaterades att ”Sådant 

måste man räkna med i de fall äggstockarna hormonstimuleras för att få till stånd ägglossning.”  115

Några dagar senare skulle en av fyrlingarna avlida, men när denna upplaga av Aftonbladet gick i 

tryck betraktades behandlingen huvudsakligen som en succé, även om exemplet från Svenska 

Dagbladet på föregående sida visar på att det samtidigt framhölls att flerbördsgraviditeter inte var 

ett mål utan en komplikation. Den här dubbelheten där hormonbehandlingen både var en sensation 

och succé samtidigt som flerbördsgraviditeterna resulterade i missfall och förtidiga förlossningar 

där barnens chanser att överleva var mycket små finns hela tiden närvarande, inte sällan i en och 

samma artikel.  

Riskerna var med andra ord ingen hemlighet, tvärtom påpekade Gemzell och hans kollegor 

ofta att en graviditet med fyra eller fler foster innebar en stor sannolikhet för komplikationer och att 

det var ett problem som man arbetade på att försöka lösa, det var till exempel det huvudsakliga 

syftet med storsatsningen på primatlaboratoriet.  Samtidigt åtföljdes påfallande ofta risk-116

beskrivningarna i tidningarna av formuleringar om att det var en risk patienterna var beredda att ta, 

som här i Svenska Dagbladet i samband med en förlossning med sexlingar där alla avled samma 

dag:  

Prof. Gemzell, som inte vill kommentera den aktuella sexlingfödseln, har tidigare uttalat att sannolikheten 
fortfarande är stor för att det tillförda hormonpreparatet stimulerar äggstockarna så att flera ägg lossnar 
samtidigt. Hans patienter har förklarat att de gärna tar den risken. När det nu är en ”risk”.  117

Dagens Nyheter innehöll en liknade beskrivning efter missfallet med sjulingarna år 1964, där 

patienten efteråt ville genomföra behandlingen på nytt: 

Men patienterna är medvetna om risken – eller chansen – att få flera barn efter hormonbehandlingen. Ofta 
vill de mycket gärna ha tvillingar, och i varje fall föredrar de att få flera barn på en gång framför att inte 
få några alls.  

 Bertil Litsner, ”De vände sig till läkare sedan de läst i AB att hormoner kunde hjälpa sterila”, Aftonbladet, 20/9 1962, 115

s. 4.
 Se bland annat: Anonym skribent, ”Världsrekord i mångfödsel i Uppsala”, Expressen, 24/8 1964, s. 7. Anonym 116

skribent, ”Professor Gemzell: Orsaken till flerbarnsfödslarna efter hormonbehandling ej utredd”, Svenska Dagbladet, 
30/7 1965, s. 9. Krås, ”Sterila kan bli havande men får för många barn”, Dagens Nyheter, 30/7 1965, s. 7. Anonym 
skribent, ”Aplaboratorium i Uppsala för Gemzells USA-miljoner”, Svenska Dagbladet, 24/5 1966, s. 7. Ando, ”Färre 
flerbarnsfödslar med ny hormonbehandling”, Dagens Nyheter, 17/6 1966, s. 6. Bernt Bernholm, ”Var det Gemzells sista 
fyrlingar?”, Expressen, 2/1 1969, s. 7. 

 Anonym skribent, ”Hormonbehandlad födde sexlingar. Alla barnen dog”, Svenska Dagbladet, 8/10 1965, s. 3. Se 117

även: Anonym skribent, ”Nästa kull femlingar föds troligen i Uppsala”, Nya folket i bild, nr 7, 1963, s. 15. Anonym 
skribent, ”Världsrekord i mångfödsel i Uppsala”, Expressen, 24/8 1964, s. 7. Bernt Bernholm, ”Det är honom kvinnorna 
ber om barn”, Expressen, 8/8 1965, s. 12. Arne Larnéus, ”Kan jag bli mor?”, Hemmets Veckotidning, nr. 3, 1966, s. 15. 
Bernt Bernholm, ”Gemzell löser flerbarns-problemet i nytt aplaboratorium”, Expressen, 21/3 1967, s. 9.
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Den kvinna i 30-års åldern som nu förlorade sju foster genom missfall har inte lidit några men av 
graviditeten, och hon vill ha en ny hormonbehandling för att försöka på nytt. Risken att hon skulle råka ut 
för samma sak en gång till bedöms som ytterst liten […]”  118

I citatet formuleras även flerbördsgraviditeterna som en potentiell chans, för de kvinnor som länge 

försökt få barn var den höga frekvensen tvillingar, trillingar och uppåt inte något som avskräckte i 

första hand tycktes man mena. Även Gemzell uttryckte sig på ett liknande sätt, i filmen Barnlöshet 

kan botas förklarar han att ”många blir besvikna när de bara får ett barn, men när det blir fler än två 

så är det naturligtvis en allvarlig komplikation.”  Vid ett tillfälle nämnde han ett fall där ett par 119

under en kort period tvekat efter det att den första fyrlingfödseln blivit känd, men detta verkade vara 

ett undantag då han tillade att: ”Nu har jag t o m patienter som säger: Försök ge oss barn… även om 

det skulle bli fyrlingar.”  Trots uttalanden av det här slaget så var det främst i pressen som fler-120

bördsgraviditeterna beskrevs med positiva ordalag, som i ingressen till den artikel där föregående 

citat är hämtat: ”Behandlingen har visat sig minst sagt effektiv. Det är nämligen stora utsikter att 

fler ägg befruktas vid samma tillfälle. Redan har det blivit fyrlingar. Nästa gång världen får 

femlingar kan det bli i Uppsala.”   121

Efter en tid blev det också allt vanligare att även medierna började omskriva flerbörds-

graviditeterna som riskabla. Den tidigare nämnda dubbelheten där de samtidigt behandlades som 

sensationer eller medicinska framsteg fanns fortfarande kvar, men den pågående forskningen för att 

förbättra behandlingen gavs nu mer utrymme och omnämndes ofta i samband med nya fall av 

flerbörder.  I slutet av 1960-talet började de i Aftonbladet vid ett par tillfällen beskrivas som 122

”olycksfall i arbetet”, ett uttryck som skulle ha kommit från Gemzell själv.  123

Det finns flera liknande exempel på särskilda uttryck och metaforer som var återkommande, 

en av de mest frekventa som Expressen använde sig av var hur hormonpreparatet ”väckte sovande 

 Anonym skribent, ”Sjulingar en gång förut. Små chanser att överleva”, Dagens Nyheter,  25/8 1964, s. 16.118

 Gemzell i Barnlöshet kan botas, min. 19:20.119

 Anonym skribent, ”Nästa kull femlingar föds troligen i Uppsala”, Nya folket i bild, nr. 7, 1963, s. 15.120

 Ibid. s. 12.121

 Se exempelvis: Plate, ”Styrd ägglossning vid framkallad fruktsamhet uppsalaforskares mål”, Svenska Dagbladet, 122

22/11 1964, s. 20. Ando, ”Färre flerbarnsfödslar med ny hormonbehandling”, Dagens Nyheter, 17/6 1966, s. 6. Bertil 
Litsner, ”Svenskt ap-laboratorium kan hjälpa de barnlösa”, Aftonbladet, 6/9 1966, s. 12. Bernt Bernholm, ”Gemzell 
löser flerbarns-problemet i nytt aplaboratorium”, Expressen, 21/3 1967, s. 9. Anonym skribent, ”Ny fyrlingmamma i 
Sverige”,  Aftonbladet, 1/12 1968, s. 40. Bo Teglund, ”Fyrlingarna mår bra. ”Sterila” får bättre behandlingsmetoder”,  
Dagens Nyheter, 3/1 1969, s. 13. Anonym skribent, ”Fortfarande föds Gemzell-tvillingar”, Dagens Nyheter, 4/4 1974, s. 
21.

 Anonym skribent, ”Gemzell-metoden igen. Den här gången blev det sexlingar”, Aftonbladet, 3/10 1968, s. 12. Ann 123

Lindgren & Sten Nordin, ”Var detta sista flerbarnsfödseln”, Aftonbladet, 2/1 1969, s. 6. Per Ericson, ”Trillingarna 
kräver 16–17 timmars jobb varje dag!”, Aftonbladet, 25/4 1969, s. 48.

!42



äggstockar ur deras törnrosasömn”.  Ett annat exempel är att Gemzell ibland lite skämtsamt 124

beskrivs som ”pappa” eller ”fosterfar” till hundratals barn runt om i världen.  125

Naomi Pfeffer har tidigare beskrivit det som att det var oklart både huruvida Gemzell 

informerade sina patienter om att det preparat som injicerades i dem bestod av hypofyser tagna från 

avlidna människor, eller om det framkom när tidningarna skrev om graviditeterna.  Men faktum är 126

att i princip varje gång behandlingen beskrevs i media så förklarades det varifrån hormonerna kom. 

Det gjordes både när framställningen av preparatet beskrevs och för att förklara hur det skiljde sig 

från de HMG-preparat som bland andra Donini i Italien använde sig av. Det var snarare något som 

framhölls än undanhölls, vinkeln ”hypofyser från döda ger nytt liv” var inte helt ovanlig, som här i 

en artikel i Svenska Dagbladet år 1962: 

Forskarteamet har ur hypofysen från döda människor framställt ett preparat med vars hjälp ägglossning 
kan framkallas. Det har därigenom blivit möjligt för ofruktsamma kvinnor att bli gravida. Döden tjänar 
alltså livet i ett dramatiskt och meningsfullt samspel.  127

Ayesha Nathoo visar på ett liknande mönster där den första hjärttransplantationen beskrevs i 

rubriker som ”Dead girl’s heart transplanted: Sick man given new hope after unique operation” med 

både donatorns och mottagarens namn och bild bredvid.  Operationen beskrevs som både historisk 128

och som en succé trots det att mottagaren av hjärtat, Louis Washkansky, avled 18 dagar efter 

transplantationen. Att lyfta fram de här symboliskt och existentiellt laddade aspekterna av liv och 

död i nyhetsrapporteringen om både hormonbehandlingen och hjärttransplantationen skapade en 

tydlig och effektfull dramaturgi. Detta kompletterades ytterligare med fotografierna på patienterna, 

en vinkel som nu kommer att undersökas närmare.  

 Anonym skribent, ”Världsrekord i mångfödsel i Uppsala”, Expressen, 24/8 1964, s. 7. Anonym skribent, 124

”Sjulingmamman som fick missfall fick igår EN välskapt son”, Expressen, 30/9 1965, s. 7. Kjell Petterson, ”Hoppet 
ökar för sterila kvinnor. Professor Gemzell får USA-miljoner”, Expressen, 23/5 1966, s. 6. Bernt Bernholm, ”Han 
fotograferar inuti apan för att få fram nya p-piller”, Expressen, 10/3 1974, s. 9. 

 Anonym skribent, ”The two medical pioneers that all would-be mothers now desperately want to see”, Life, 13/8 125

1965, s. 28. Kjell Petterson, ”Hoppet ökar för sterila kvinnor. Professor Gemzell får USA-miljoner”, Expressen, 23/5 
1966, s. 6.  Ann Lindgren, ”Det föds allt fler femlingar–och de har en svensk ”pappa”, Aftonbladet, 19/2 1967, s.14. 
Anonym skribent, ”Världens mesta pappa”, Expressen, 1/11 1969, s. 53.

 Pfeffer, ”Pioneers of Infertility Treatment”, s. 257–258.126

 Jabson, ”Hypofysen från döda bot mot ofruktsamhet”, Svenska Dagbladet, 24/2 1962, s. 3. Se även Bertil Litsner, 127

”Svenskt ap-laboratorium kan hjälpa de barnlösa”, Aftonbladet, 6/9 1966, s. 12.
 Nathoo, Hearts Exposed, s. 58.128
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Personlig mediebevakning och patientsekretess  

Ett påfallande drag som är gemensamt för flera av flerbördsgraviditeterna är hur personlig och nära 

rapporteringen stundtals var. Kvinnorna och deras makar omnämns ofta med namn och bild, ibland 

är det privata foton som har använts, exempelvis porträtt- eller bröllopsfoton, andra gånger har 

kvinnorna fotograferats liggandes i sjukhussängen. Patienternas inställning till mediebevakningen är 

i många av fallen inte helt lätt att utläsa. I den ovan nämnda fyrlingfödseln rapporterar både 

Aftonbladet och Expressen på ett mycket personligt sätt som ger intrycket av att tidningarna fått sina 

uppgifter direkt från makarna i fråga. Följande ingress är tagen från Aftonbladet två dagar efter 

förlossningen: 

Det var vår i luften. Man skrev söndagen 9 april förra året. Då satt makarna Karl Johan och Anna-Stina 
Blanck i sin våning i Gävle och läste Aftonbladet. En artikel handlade om att professor Gemzell vid 
Akademiska sjukhusets kvinnoklinik i Uppsala kommit på den epokgörande metoden att med 
hormonbehandling få sterila kvinnor gravida. Därmed tändes ett hopp hos makarna Blanck. Visserligen 
hade de lille Hans, då fem år, men de ville ha fler barn. Detta bedömdes dock av läkarna som en biologisk 
omöjlighet. Efter förlossningen av första barnet hade sterilitet inträtt.  129

  

På tidningens förstasida finns ett äldre porträttfoto på mamman och ett foto av pappan tillsammans 

med den nu sexåriga sonen som verkar vara tagen i väntrummet på sjukhuset. Svenska Dagbladet 

skrev även de om fyrlingfödseln den här dagen, där återfinns dock inga bilder på familjen och i ett 

uttalande till tidningen ger pappan uttryck för en önskan om återhållsamhet i nyhetsrapporteringen: 

– Visst var tisdagseftermiddagen en press även för mig, sade hr Blanck till SvD när han kom till 
Akademiska sjukhuset på vanlig besökstid vid 14-tiden på onsdagen. Men jag är så innerligt tacksam att 
det har gått så bra som det gjorde och både jag och min fru är mycket glada även om en situation som 
denna, där man plötsligt är en familj på sju personer efter att bara ha varit tre, är minst sagt förvirrande. 
Det behövs lugn och ro för att kunna sätta sig in i situationen och planera på bästa sätt, säger hr Blanck. 
Min fru och jag har därför kommit överens om att några bilder av oss eller barnen inte skall publiceras 
ännu och jag tycker att våra skäl är vägande – vi kommer från Norrland och har bott i Uppsala ett år och 
känner inte många här. Därför vill jag t.ex. kunna gå ut och handla i fred de närmaste dagarna tills allt 
lugnat sig, säger hr Blanck.   130

  

Detta sägs som sagt samma dag som Aftonbladet har foton på makarna på sin förstasida. Situationen 

blir än mer oklar då Expressen tre dagar efter har ett stort fotografi av fyrlingarna som täcker 

tidningens första och sista sida (hela bilden blir synlig om tidningen viks upp). Fotot ska ha tagits 

samma dag som de föddes av ”Fotograf Jacob Forsell vid Akademiska sjukhuset” (fotograf vid 

 Bertil Litsner, ”De vände sig till läkare sedan de läst i AB att hormoner kunde hjälpa sterila”, Aftonbladet, 20/9 1962, 129

s. 4.
 C. J. S. ”Fyrlingar i Uppsala”, Svenska Dagbladet, 20/9 1962, s. 3, 19.130
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sjukhuset?) och publicerades med ensamrätt för Expressen. I vilken utsträckning familjen 

medverkade till vad som publicerades under de första intensiva dagarna efter förlossningen är med 

andra ord svår att avgöra. Däremot skulle de senare komma att ställa upp på bild i både dagspress 

och veckotidningar ett antal gånger under de kommande åren, bland annat vid barnens födelsedagar 

och vid deras skolstart.  131

 Ett annat fall som är återkommande i tidningarna är den kvinna som i augusti år 1964 får 

missfall med sjulingar. Alla barnen beskrevs som normalt utvecklade, det var helt enkelt bristen på 

näring och utrymme i livmodern som orsakade missfallet i femte graviditetsmånaden.  Att en 132

sjulingsgraviditet blir en nyhet är i sig kanske inte särskilt förvånande. Att kvinnan tidigare bedömts 

som steril och att hon behandlats av ”den kände obstetrik- och gynekologiprofessorn Carl A. 

Gemzell”  gav händelsen än mer nyhetsvärde. Historien får nytt liv ett år senare då kvinnan på 133

nytt genomfört hormonbehandlingen och nu fått en son.  När sonen sedan fyllde ett år 134

uppmärksammades även det i Expressen med rubriken ”Hormonbarnet ett år idag… och nu ska 

mamma prata med professorn om ett syskon”. I reportaget finns bilder på kvinnan och sonen, som 

för övrigt döpts till Bo Lennart efter Expressens fotograf och reporter (även om fadern också hette 

Lennart) som var första utsända på plats vid förlossningen ett år tidigare.    135

De här båda exemplen kan ses som en del av det fenomen som Deborah Lupton beskrivit som 

den personliga vinkel som nyhetsmedier gärna applicerar vid rapportering av sensationella eller 

riskfyllda händelser (se s. 29). Även Ayesha Nathoo beskriver ”the human interest story” som ett 

sätt att skapa identifikation mellan läsare/publik och de personer som figurerar i en nyhetshändelse. 

I fallet med den första hjärttransplantationen blev patienten i fråga, Louis Washkansky, snabbt ett 

världsberömt namn. Han fotograferades i sjukhussängen, hans hälsotillstånd rapporterades dag för 

dag (fram till dess att han avled efter 18 dagar) och hans personlighet och bakgrund blev en del av 

det dramatiska och epokavgörande narrativ som beskrevs:  

Although this had been an extraordinary operation, he was portrayed as an ordinary man, an ”average 
man”, someone with whom readers could identify: a 54-year-old grocer, a family man, with soft likeable 

 Anonym skribent, ”Världsberömda ett-åringar”, Expressen, 14/9 1963, s.6. Arne Larnéus, ”Kan jag bli mor?”, 131

Hemmets veckotidning, nr. 3, 1966. Bertil Litsner, ”Tre av fyrlingarna räddades. Nu fyller de 4 år”, Aftonbladet, 9/9 
1966, s. 17. Anonym skribent, ”Första Gemzell-trillingarna – nu har de börjar skolan”, Aftonbladet, 27/8 1969, s. 9.

 Anonym skribent, ”7 foster! Världsrekord efter hormonbehandling”, Expressen, 24/8 1964, förstasida, s. 7. Anonym 132

skribent, ”Hon var en månad från att få sjulingar”, Aftonbladet, 24/8 1964, s. 7. Anonym skribent, ”Sjulingar en gång 
förut. Små chanser att överleva”, Dagens Nyheter, 25/8 1964, s. 16. Anonym skribent, ”Sju foster i märkligt läkarfall”, 
Svenska Dagbladet, 24/8 1964, förstasida, s.7.

 Anonym skribent, ”Sju foster i märkligt läkarfall”, Svenska Dagbladet, 24/8 1964, förstasida.133

 Anonym skribent, ”Sjulingmamman som fick missfall fick igår EN välskapt son”, Expressen, 30/9 1965, förstasida, 134

s. 7.
 Annika Hagström, ”Hormonbarnet ett år idag”, Expressen, 29/9 1966, s. 9.135
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features and a big smile , being given a last chance of life. He was a unique person, yet also 
”Everyman”.   136

Den personliga vinkeln blir ett sätt att begripliggöra något som inledningsvis kanske är svårgripbart, 

tekniskt och abstrakt för allmänheten, vad innebär det egentligen att en man har fått ett nytt hjärta 

eller att tidigare sterila kvinnor med hjälp av hypofyser från avlidna människor kan bli gravida med 

hela sju foster? När det medicinska kopplas till en person och ett livsöde, när resultatet av 

behandlingen blir påtagligt konkret i form av fotot på en glad ettåring och tacksamma föräldrar, kan 

alla läsare förstå vad det handlar om och vari det sensationella ligger.  

När det gäller nyhetsrapportering som involverar patienter riskerar dock den personliga 

vinkeln att hamna i konflikt med en strävan från sjukvården att bevara patienters integritet och 

sjukvårdspersonalens tystnadsplikt. Vid operationer och andra ingrepp som anses banbrytande och 

revolutionerande och därmed har ett stort nyhetsvärde blir den här skärningspunkten extra tydlig, 

vilket både Nathoo och Loughlin har visat exempel på. De har också visat att det inte fanns något 

givet sätt för sjukhusen att agera vid sådana situationer under den här perioden utan beskriver olika 

strategier som sjukhusledningarna och enskilda individer antog för att förhålla sig till den mediala 

uppståndelsen. Loughlin beskriver två olika strategier i de båda fallen med sammanväxta tvillingar 

där kirurgen i det ena fallet arrangerade en presskonferens med tvillingbarnens moder och där den 

mediala uppståndelsen var påtaglig och därmed också byggde upp förväntningar på operationens 

utgång genom att skapa ett narrativ i termer av antingen en framgång eller ett misslyckande. I det 

andra fallet var ansträngningarna för att upprätthålla patienternas sekretess mer påtagliga, vilket 

Loughlin kopplar både till skillnader i familjernas sociala status och etnicitet, men också det faktum 

att tvillingarnas chanser att överleva operationen bedömdes som mindre i det andra fallet.   137

Vad gällde Gemzells patienter verkade de inte heller ha funnits någon fastslagen rutin för hur 

det mediala intresset skulle bemötas. Det bör dock framhållas att inte alla hans patienter förlöstes på 

kvinnokliniken i Uppsala vilket antagligen bidrog till i vilken grad pressen informerades. I fallet 

med femlingarna år 1965 så skedde förlossningen i Falun, därmed var det inte Gemzell som 

förmedlade nyheten utan den ansvarige överläkaren på sjukhuset. I Svenska Dagbladets artikel från 

dagen efter förlossningen finns en intressant passage som belyser frågan om patienternas egna vilja 

och kontroll över situationen:  

 Nathoo, Hearts Exposed, s. 67.136

 Loughlin, ”Spectacle and Secrecy”,  s. 199–206.137

!46



Sjukhuset hade först för avsikt att inte alls publicera nyheten om femlingarna då modern ville behålla sin 
anonymitet, men på torsdagseftermiddagen fann man sig föranlåten att hålla en presskonferens. 
Överläkaren på förlossningsavdelningen, doktor Sigurd Thorén, berättade att det tidigare förekommit en 
ovanlig flerbarnsfödsel i Falun. Det var på mitten på 50-talet, då en kvinna nedkom med fyrlingar. Hon 
hade dock inte hormonbehandlats som den nu aktuella modern. 
– Vi har nu helt överlämnat fallet till barnläkaren, sade doktor Thorén. Denne vill dock av principiella 
skäl ej uttala sig om hur det är med det ännu på torsdagskvällen levande barnet.  138

Vid tidpunkten för presskonferensen hade fyra av barnen avlidit och tillståndet för det sista av dem 

bedömdes som kritiskt, de var födda elva veckor för tidigt. I artikeln nämns även att moderns 

fysiska tillstånd var gott, men att beskedet om att barnen förmodligen inte skulle överleva hade 

drabbat henne hårt. 

Trots patienternas uttryckliga önskan om anonymitet gick både Expressen och Aftonbladet ut 

med deras namn och bild samma dag som Svenska Dagbladet publicerade sin artikel. Expressen 

skrev också att makarna inte ville lämna några kommentarer.  Även i det ovan nämnda reportaget 139

i Life som utkom två veckor senare återfinns bilder på både föräldrarna och den överlevande 

femlingen. De är tagna inne på sjukhuset av fotografen Lennart Nilsson, som samma år väckte stor 

uppmärksamhet för sina bilder av foster i olika utvecklingsstadier (även de publicerade i Life).  140

Bilderna är väldigt dramatiska, rubriken ”Sole survivor of the newest set of quints” illustreras med 

en bild på det nästan tre månader för tidigt födda barnet i kuvös där det undersöks av en läkare. 

Bredvid finns en bild av föräldrarna där de väntar på besked ute i sjukhuskorridoren, bilden är 

svartvit och tagen i motljus vilket skymmer deras ansiktsdrag. Barnet överlever och även i det här 

fallet skulle tidningarna återkommande skriva om hennes första födelsedagar och hur hon 

utvecklades. 

”Precis som vanliga barn”– normer och förväntningar kring familjen, kvinnor och barn 

Hittills har detta kapitel lyft fram hur patienternas medvetenhet om risken för flerbördsgraviditeter 

ofta påtalades i nyhetsrapporteringen och den tydliga tendensen till en väldigt personlig vinkel på 

reportagen, vilket ibland ledde till ambivalenta situationer där mångfödslarna på samma gång 

 Anonym skribent, ”Endast en av femlingarna i livet”, Svenska Dagbladet, 30/7 1965, s. 9.138

 Åke Siljeström, ”Hopp om att 5:e barnet överlever”, Expressen, 30/7 1965, s. 8. Rolf Svensson, ”Femlingarnas 139

föräldrar: Längtade så efter många barn”, Aftonbladet,  30/7 1965, s. 32.
  Anonym skribent, ”Sole survivor of the newest set of quints”, Life, 13/8 1965, s. 30. Bilderna kan ses elektroniskt 140

via https://books.google.se/books?id=MVMEAAAAMBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=%22carlaxel+gemzell
%22&source=bl&ots=RLrIaQVX12&sig=D51P50cVCKd9jtN8M8WT75pNAyY&hl=sv&sa=X&redir_esc=y#v=onepa
ge&q&f=false 
För Lennart Nilssons bildserie, se Albert Rosenfeld, ”Drama of Life Before Birth”, Life, 30/4 1965, s. 54. https://
books.google.se/books?id=UVMEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&dq=%22drama+of+life+before+birth
%22&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjHge78vufTAhXDFZoKHdoICE4Q6AEIOTAC#v=onepage&q=%22drama%20of
%20life%20before%20birth%22&f=false
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behandlades som både sensationer och personliga tragedier. Avslutningsvis vill jag zooma in 

ytterligare på de kvinnliga patienterna och de så kallade ”Gemzell-barnen” genom att kort 

undersöka hur normer kring äktenskap och familjebildning framträder i medierapporteringen.  

I föregående kapitel nämndes hur Gemzells medkänsla för de ofrivilligt barnlösa kvinnor som 

kontaktade honom beskrevs som en drivande faktor i hans arbete med hormonbehandlingen, 

riskerna till trots. I en intervju strax efter de två femlingfödslarna år 1965 lyfts det fram som helt 

centralt för hans beslut att fortsätta praktisera behandlingen: 

Att det så ofta blir fler än ett barn för de behandlade är naturligtvis ett bekymmer för Gemzell. Han har 
ofta frågat sig om han ska fortsätta på den inslagna kliniska vägen eller eller välja en mer teoretisk linje. 
Men så tänker han på breven, besöken, telefonförfrågningarna från barnlösa kvinnor som han kan hjälpa 
och som med glädje tar denna risk.  141

Kvinnors längtan efter barn var med andra ord det som enligt Gemzell själv avgjorde för 

behandlingens fortsatta praktiserande, trots den initialt mycket höga frekvensen flerbörds-

graviditeter. I antologin Bodies of Technology: Women’s Involvement with Reproductive Medicine  

lyfts användarperspektivet, det vill säga hur de kvinnor som till exempel äter p-piller eller går på 

fosterdiagnostik är med och både formas av och formar användandet av reproduktionstekniker, ett 

perspektiv som författarna menar ofta kommer i skymundan. I slutändan, menar författarna, är det 

allmänhetens acceptans som avgör huruvida en ny metod eller ett preparat betraktas som en 

framgång.  I det här fallet framträder ofta en bild av hur det är ”användarnas”, de barnlösa 142

kvinnornas, efterfrågan som driver på praktiserandet av hormonbehandlingen. I Life beskrivs till 

exempel hur kvinnor från jordens alla hörn flockas till Sverige när nyheterna om behandlingen och 

flerbördsgraviditeterna började spridas. Varje vecka skulle Gemzell enligt artikeln fått motta ett 

femtiotal brev på en mängd olika språk.  Framställningen av kvinnorna följde ofta samma mönster 143

(liksom de flesta aspekter i medierapporteringen) där de beskrevs som olyckliga och desperata efter 

att i flera års tid ha försökt få barn. I SVT-filmen Barnlöshet kan botas får Gemzell frågan om vad 

det brukar stå i alla de brev han får varpå han svarar: ”Man får ett starkt intryck av att de här är ett 

för många mycket allvarligt problem och att de vill göra praktiskt taget allt för att bli 

behandlade.”  144

 Bernt Bernholm, ”Det är honom kvinnorna ber om barn”, Expressen, 8/8 1965, s. 12.141

 Ann Rudinow Saetnan, ”Introducing Shared Concepts”, Bodies of Technology: Women’s Involvement with 142

Reproductive Medicine, red. Ann Rudinow Saetnan, Nelly Oudshoorn & Marta Kirejczyk (Ohio, 2000), s. 15–22.
 Anonym skribent, ”The two medical pioneers that all would-be mothers now desperately want to see”, Life, 13/8 143

1965, s. 28.
 Barnlöshet kan botas, ca. 17:45.144
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Även om metoden främst var avsedd för gifta kvinnor fanns det också exempel på ogifta kvinnor 

som behandlades, det rörde sig då om kvinnor som på grund av sin amenorré var oroliga för att de 

inte kunde få barn och därmed var osäkra även inför tanken på giftermål.  Här var dock inte målet 145

befruktning utan endast att försöka åstadkomma ägglossning och menstruation som en lugnande 

kontrollåtgärd inför framtiden. Att framkalla en ägglossning med befruktning som mål även om där 

inte fanns en äkta make med i bilden verkade det inte ha varit tal om. Först genom att försöka 

säkerställa framtida möjligheter till en graviditet verkade de här kvinnorna på allvar kunna överväga 

giftermål. De två kan ses som tätt sammanlänkade och knutna till 1950-talet och det tidiga 1960-

talets idealbilder av kvinnan och familjen. För att återkoppla till kapitel 2 och Fifth World Congress 

on Fertility and Sterility så gav behandlingen de här kvinnorna en möjlighet ”to lead a life which 

serves a purpose.”  146

  I kapitel 2 nämndes även hur Gemzell beskrev hur alla de barn som föddes undersöktes och 

följdes upp för att försäkra att inga skador eller handikapp uppstod som en biverkning av 

behandlingen (det gällde även de foster som framföddes genom missfall). Jag gjorde där en 

koppling till den samtida Neurosedynskandalen, kanske hade dess effekter gjort Gemzell och hans 

kollegor angelägna om att framhålla att inga fosterskador kunde sammanlänkas till behandlingen? 

Även i pressen är försäkringar om ”Gemzell-barnens” sunda hälsa ett återkommande inslag. Det 

betonas ofta att de är friska, pigga och precis som vilka barn som helst. Om den överlevande 

femlingen som föddes år 1965 skriver till exempel Aftonbladet två år senare: ”Sveriges första 

femling vägde bara 1000 gram. Nu är hon snart två år och helt normal.”  Den här typen av 147

uppdateringar gjordes som tidigare nämnts vid barnens födelsedagar, men också när nya 

flerbarnsfödslar inträffade. Citatet ovan hänger exempelvis samman med en nyhetsartikel om en 

aktuell femlingfödsel där tre av barnen då var vid liv men där alla så småningom skulle avlida. Att 

det då bredvid den nyheten gjordes ett kort inslag med en uppdatering om ett av de andra barnen 

kan förstås bero på att det fanns ett generellt intresse för flerbördsgraviditeterna. Men det blir 

samtidigt något av en motvikt till den dramatiska och tragiska nyheten, som ett avsiktligt eller 

oavsiktligt försök att visa upp både fördelarna och nackdelarna med hormonbehandlingen. 

 Anonym skribent, ”Nästa kull femlingar föds troligen i Uppsala”, Nya folket i bild nr.7, 1963, s. 15. Gemzell tar även 145

upp frågan i ett föredrag 1961, se Gemzell, ”Behandling av gynekologiska rubbningar med humana gonadotropiner”, s. 
78.

 Se inledningstal av Sven-Eric Nilsson, s. 16 i uppsatsen. 146

 Rolf Svensson, ”Sveriges första femling vägde bara 1000 gram. Nu är hon snart två år och helt normal”, Aftonbladet, 147

21/3 1967, s. 40.
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Kapitel 5: Sammanfattande diskussion 

I den här uppsatsen har jag undersökt utvecklandet och lanseringen av en fertilitetsmetod som fick 

ett stort medialt genomslag och gav Carl Gemzell stjärnstatus, både inom den medicinska världen 

och i det allmänna medvetandet. Genom att ta fasta på hur förväntningar artikulerats inom dels 

forskningen och forskningspolitiken, dels i massmedia har undersökningen visat på hur visioner om 

en genombrottsbehandling mot ofrivillig barnlöshet framträdde redan i ett tidigt skede i 

behandlingens utveckling. Detta samtidigt som där redan från början fanns en ytterst påtaglig 

riskfaktor i den höga frekvensen flerbördsgraviditeter.  

De tematiska indelningarna, där jag i tur och ordning har undersökt forskningen bakom 

hormonbehandlingen, Gemzells växande berömmelse samt sensationen kring flerbörds-

graviditeterna, har visat sig haka i varandra på så sätt att de alla kan sägas vara med och förstärka 

varandra och de förväntningar som knöts till behandlingen.  

I kapitel 2 beskrevs en förskjutning i den allmänna uppfattningen kring fertilitets- och 

nativitetsfrågor där farhågor om överbefolkning intensifierade forskningen på olika anti-

konceptionella metoder. Forskning som rörde fertilitetsbehandlingar, och som sedan tidigt 1900-tal 

fokuserat på olika former av hormonterapi, kopplades inte längre samman med befolkningspolitik. 

Däremot ansågs (och anses) den ha ett stort individuellt värde och anknöt till frågor om familjen 

och moderskapet. Jag har tolkat Gemzells professur som åtminstone delvis ett led i en vilja att slå in 

på en mer forskningsinriktad väg gällande kvinnokliniken vid Uppsala universitet, där tvär-

vetenskapliga inslag i form av endokrinologi och biokemi kompletterade gynekologin och 

obstetriken. Att Gemzell lyckades knyta till sig unga forskare, etablera internationella kontakter och 

dra in stora forskningsanslag satte både Uppsala och Sverige på kartan som en miljö i framkant vad 

gällde fertilitetsforskning, vilket i sin tur kan ha ökat förväntningarna på forskningen ytterligare. 

Samtidigt saknades det under hela undersökningsperioden viktiga delar grundforskning som 

hade varit betydelsefulla för att kunna vidareutveckla behandlingen och försöka undvika flerbörds-

graviditeterna. Det betonades ofta att kunskaperna om de naturliga mekanismer som gör att endast 

ett ägg mognar och släpps iväg vid en naturlig ägglossning behövde förbättras. En annan aspekt 

som av utrymmesskäl inte varit så framträdande i undersökningen, men som är återkommande i 

källmaterialet är hur större insatser borde göras för att utreda orsakerna bakom manlig sterilitet. Om 

denna visste man betydligt mindre om än kvinnlig, både Nordlund och Pfeffer har beskrivit hur 

ofrivillig barnlöshet långt in på 1900-talet i huvudsak behandlades som ett ”kvinnligt problem” 
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inom medicinen på så sätt att det främst var kvinnor som undersöktes och behandlades.  Manligt 148

sterilitet hamnade ofta i skymundan, men då det snart stod klart att sannolikheten för manlig 

sterilitet var lika stor som för kvinnlig blev det tydligt att där fanns en betydande kunskapslucka att 

fylla. Detta påtalades ofta av Gemzell och under 1960-talet kom framför allt Berndt Kjessler att 

inrikta sig på manlig sterilitet. 

Sveriges och Uppsalas position som ledande inom fertilitetsforskningen var i hög grad knuten 

till Gemzell själv, vilket lyfts fram i kapitel 3. Där har jag velat visa på hur medierna, främst dags- 

och populärpress, tidigt framhävde Gemzells position som en världsberömd forskare och skapade 

därmed ytterligare intresse för hormonbehandlingen genom att den kopplades samman med ett 

välbekant ansikte. Efter ett tag blir det tydligt att det mesta som rör Gemzell blev av intresse att 

rapportera om, genom det som Erik Edoff kallar för ryktbarhetens förtjänade synlighet. Att den 

stora miljondonationen från Ford Foundation blev en nyhet som prydde tidningarnas förstasidor, att 

Gemzell som person började uppmärksammas efter ett tag eller det att han ofta nämndes i en bisats 

även i artiklar som inte direkt berörde hans eget arbete, ser jag som ett led i detta. Jag har också 

poängterat den roll som ett välbekant namn och ansikte kan tänkas ha spelat vad gäller allmänhetens 

uppfattningar om och tilltro till behandlingen.  

En aspekt som stämmer in både på hur Gemzell beskrevs i pressen och på rapporteringen av 

flerbördsgraviditeterna som behandlades i kapitel 4 är hur samma narrativ och stilgrepp återkommer 

på ett påfallande sätt. Ett sådant är hur Gemzell var angelägen att lösa problemet med 

flerbördsgraviditeterna samtidigt som det beskrevs som en risk många av hans patienter var villiga 

att ta, ibland framstod det till och med som att tvillingar eller trillingar var önskvärt för de patienter 

som länge förgäves försökt få barn. Andra exempel är metaforer som ofta upprepas, som hur 

behandlingen ”väcker sovande äggstockar ur deras törnrosasömn”, hur Gemzell är ”fosterfar” till 

hundratals barn, eller hur ”olyckliga kvinnor” från hela världen sätter sitt hopp till Gemzell och att 

det är viljan att hjälpa dem som driver hans arbete. Några av flerbördsgraviditeterna blev dessutom 

en slags mediala följetonger. Det gäller fyrlingarna år 1962 (där ett barn avlider), sjulingarna år 

1964 (alla dödfödda), och femlingarna år 1965 (ett barn överlever) som återkom i princip varenda 

gång behandlingen nämndes eller nya flerbördsgraviditeter inträffade. Vid barnens födelsedagar 

eller vid nya fall av flerbördsgraviditeter gavs ofta en uppdatering om deras utveckling i stil med 

”Sveriges enda femling leker nu i sandlådan” , ofta ackompanjerat med en bild på barnen. 149

 Nordlund, Hormoner för livet, s. 62. Pfeffer, The Stork and the Syringe, s. 30, 61.148

 Anonym skribent, ”Sveriges enda femling leker nu i sandlådan”, Expressen, 19/9 1968, s. 8.149
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Det går även att med tiden notera en förskjutning där det först framträder en tydlig ambivalens eller 

dubbelhet i hur flerbördsgraviditeterna behandlades i pressen där de både var sensationer och 

rekordfödslar, samtidigt som riskerna och de personliga tragedierna med missfall och för tidigt 

födda barn var tydliga. Efter några år och ett antal uppmärksammade graviditeter tycks de dock allt 

mer betraktats som ”olycksfall i arbetet”. Däremot verkar där inte ha förekommit kritik mot 

behandlingen i någon större omfattning eller diskussioner kring mediala strategier inom läkarkåren 

eller pressetik på liknande sätt som Nathoo och Loughlin har visat på i Storbritannien under samma 

period. Det finns antydningar till att åtminstone enstaka kritiska röster, i en artikel från år 1969 

nämns det att andra läkare kritiserat praktiserandet av hormonbehandling på grund av de risker det 

medförde för patienterna. Det kritiseras i sin tur av en nybliven tvillingfar, vars fru tidigare fött 

femlingar (som alla avled) efter att ha behandlats av Gemzell. Han menade på att alla inblandade 

var införstådda med riskerna och att de trots detta velat genomföra behandlingen.    150

Just kritik eller diskussioner kring medicinsk etik var något som jag tidigt i uppsatsarbetet 

hade som en central utgångspunkt för undersökningen. Med tanke på att etiska riktlinjer för 

humanförsök diskuterades på internationell nivå under 1960-talet föreställde jag mig att 

användandet av mänskliga hypofyser som samlats in utan medgivande från patienter eller anhöriga 

kunde ha uppfattats som kontroversiellt. Som undersökningen visat förhöll det sig snarare tvärtom, i 

de fall där de omnämns utöver beskrivningar av preparatets framställning så är det med positiva 

ordalag som ”Det fantastiska är således att en död människa indirekt ger upphov till en ny 

individ.”  Inte heller tycktes den samtida Neurosedynskandalen eller diskussionen kring riskerna 151

med p-piller och andra hormonpreparat kopplas ihop med Gemzells fertilitetsbehandling. Kanske 

det berodde på att det bestod av humana hormoner och att därför inga paralleller drogs till de 

syntetiserade preparaten. Samtidigt framhöll Gemzell tydligt att inga fosterskador kunde kopplas till 

hypofyspreparatet och tidningarna poängterade ofta att barnen utvecklades normalt.  

Senare skulle det dock visa sig att preparat bestående av humana hypofyser (som också 

användes för att producera tillväxthormon) riskerar att föra över prionproteiner till patienten som 

behandlades vilket kan ge upphov till en viss typ av den obotliga och dödliga hjärnsjukdomen 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Ofta tar det lång tid innan symtom på den överförbara formen av 

Creutzfeldt-Jakobs visar sig, ibland upp till flera decennier. I Sverige finns det enligt Socialstyrelsen 

inga konstaterade fall av överförd Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, inga av Gemzells i Sverige 

 Christer Linnér, ”Förra gången femlingar–men alla dog. Nu blev hon lycklig mamma till tvillingar”, Aftonbladet, 4/8 150

1969, s. 36.
 Bertil Litsner, ”Svenskt ap-laboratorium kan hjälpa de barnlösa”, Aftonbladet, 6/9 1966, s. 12.151
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behandlade patienter ska alltså ha drabbats. Detta innebar hur som helst slutet för produktionen av 

hypofysbaserade preparat.   152

I undersökningen har det tydligt framkommit hur en legitimerande diskurs kan sägas ha verkat 

i alla de undersökta tematikerna. Riskerna med behandlingen vägdes i medierna ofta mot 

förhoppningar om att Gemzell och hans kollegor inom en snar framtid skulle kunna lösa problemet 

och att det hursomhelst uppfattades som en acceptabel risk för de kvinnor vars barnlöshet utgjorde 

ett stort bekymmer för dem. Den medicinska vetenskapen var i det här fallet tydligt sammanlänkad 

med sin tids normer kring familjen, en forskningspolitik i förändring samt ett växande intresse för 

medicinska nyheter från ett expanderande medialt landskap.  

 Socialstyrelsens hemsida, http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/creutzfeldt-jakobssjukdom (besökt 152

2017-05-23).
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