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IN MEMORIAM

Damen med myggorna
Walborg Thorsell somnade in den 15
januari i en ålder av 96 år. Många har
mött henne via massmedia, där hon
förekom flitigt under många år genom
sin forskning, men också för att hon
hade en ödmjuk personlighet. Av hän-
syn till försöksdjur gjorde hon helst för-
söken på sig själv. 

Hon forskade främst på myggmedel.
Målet var att avskräcka myggorna från
att suga människoblod, inte att döda
dem. Detta speglar hennes person: hon
visade hänsyn och respekt gentemot alla
hon mötte och hon var varm, osjälvisk
och hjälpsam på gränsen till självutplå-
nande. 

Den akademiska banan började med
kemi vid Stockholms högskola och hon
disputerade 1967 vid Kungl. Veterinär-
högskolan (KVH). Avhandlingen rörde
ett antiparasitärt medels effekter på
Fasciola hepatica. Hon blev docent i
experimentell parasitologi, men hade sin
tjänst på ”Kemicum”, där hon var ansva-
rig för den laborativa kemikursen för
veterinärstuderande. Vi veterinärer som
undervisades av Walborg på 1950–
1960-talen frapperades av hennes djupa
kemiska kunskaper, oerhörda vänlighet
och inte minst hennes oförfalskade
stockholmsidiom. 

Efter tiden vid KVH arbetade hon
många år på FOA med att bland annat

utveckla medel för att skydda soldater
mot vektorburna sjukdomar. Sökandet
efter ett alternativ till dietyltoluamid
(vårt vanligaste myggmedel), som kan 
ge oönskade bieffekter, resulterade i det
under många år sålda, mer harmlösa
myggmedlet Demidex.

Forskningen fortsatte efter pensione-
ringen på Stockholms och Uppsala uni-
versitet och hon publicerade vetenskap-
liga arbeten även efter fyllda 90 år. Hon
brann av iver att ta del av de senaste
forskningsrönen, vilket försvårades av
att hon successivt såg sämre. Hon är allt-
jämt aktuell: Svenskt uppfinnaremuseum

hade henne som månadens uppfinnare i
juni 2015. Hon hedrades genom att ge
namn åt bakteriesläktet Thorsellia. Bak-
terier som forskare hoppas ska minska
utbredningen av malaria. I pressmateria-
let sägs att bakterierna uppkallats efter
”en legendarisk myggforskare”.

Håkan Tunón, 
Centrum för biologisk mångfald

Lars-Erik Appelgren, 
professor emeritus, SLU

Jan Pettersson, 
professor emeritus, SLU 

Vi söker en veterinär som önskar jobba på en klinik med trev-
liga kunder och frekventa kontakter med kringliggande kolleger, 
utrustad med bl a digital röntgen, ultraljud, eget lab, operation 
med utrustning för bl a artroskopi, och genomlysning.

Besök gärna vår hemsida för att se vilka medarbetare du kan 

Tjänstgöringsgrad: Helst 100 %
Krav: Svensk veterinärlegitimation

Meriterande: Specialistkompetens i hundens och kattens sjuk-
domar är extra meriterande, men även några års erfaren heter 
inom smådjurssjukvården är meriterande.
Tillträdesdag: Så snart som möjligt
Kontakt för ytterligare upplysningar om tjänsten: 
Hilding Anliot
hilding@anliot.se
070 222 07 92
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