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En av 1900-talets mest
egenartade historiska gåtor är
ifall ett av den ryska tsarfamil-
jens barn verkligen undkom
massakern 1918. I alla fall häv-
dade en förvirrad, genom-
dränkt kvinna, som 1920 drogs
upp ur en av Berlins kanaler,
envist att hon var storhertigin-
nan Anastasia av Ryssland. Ef-
ter att ha spelat död och på så
sätt undkommit bolsjevikernas
exekutionspluton hade hon
flytt tillsammans med en rysk
soldat och efter de mest häp-
nadsväckande öden och även-
tyr hamnat i efterkrigstidens
Berlin.

Känd som
Anna Anderson
Hon blev senare känd un-

der namnet Anna Anderson
och var på 1920- och 1930-ta-
len en berömdhet. Många
trodde att hon verkligen var
Anastasia och behandlade
henne som en kunglig person.
Åtskilliga böcker har skrivits
om henne.

I den senaste »The quest for
Anastasia» av John Klier et al
(Smith Gryphon, 1995) hävdas
liksom i de tidigare att gåtan nu
slutligen är löst, men till skill-
nad från tidigare har den här
fog för påståendet.

Mentalt
obalanserad
John Klier skildrar i detalj

den föregivna Anastasias lev-
nad, som knappast var någon
dans på rosor. Stackars Anna
Anderson var genom hela sitt
långa liv avsevärt mentalt oba-
lanserad, dock utan att hennes
psykiatrer kunde samsas om
någon rimlig diagnos mer än
»hysteri».

Hon tillbringade långa se-
jourer på olika mentalsjukhus
och sanatorier, men hävdade
hela tiden med en druckens
envishet att hon var tsarens
dotter och storhertiginnan av
Ryssland. Redan i medelål-
dern påminde hon emellertid

mer om häxan i sagoboken än
om prinsessan: hennes klädsel
och uppträdande var minst
sagt excentriskt. Efter en kon-
sultation hos en drastisk tysk
tandläkare på 1920-talet hade
hon dessutom förlorat alla sina
tänder. I USA talade hon med
förkärlek bruten tyska, i Tysk-
land bruten engelska, vilket i
avsevärd mån försvårade
kommunikationen med an-
hängarna. Hon kunde inte tala
ryska då hon i unga år uppma-
nades att göra det, vilket med-
förde att hennes överlevande
ryska släktingar inte ville kän-
nas vid henne.

Hade kunskaper
om hovlivet
Den mystiska Anna An-

derson hade emellertid på nå-
got sätt snappat upp kunskaper
om livet vid det ryska tsarho-
vet, vilket gjorde att den gamle
hovläkaren Dr Evgeny Bodkin
godtog henne som Anastasia.
Hans son Gleb Bodkin hörde
sedan i många år till hennes
främsta supporters. Hon under-
stöddes också av den tyske
aristokraten Prins Friedrich av
Saxe-Altenburg, som lät henne
bo i en stuga på sina ägor. Den-
na fick hon dock lämna efter att
grannarna klagat över svineri
och vanskötsel. Anna togs till
ett mentalsjukhus och prinsen
sköt hennes 60 katter.

Avled på
mentalsjukhus
År 1968, då hon var 67 år

gammal, gifte sig Anna med
den excentriske amerikanen
Jack Manahan, som tog hand
om sin nervösa och ofta krass-
liga hustru så gott han kunde,
innan hans diabetes och något
slags presenil demens gjorde
honom till invalid.

Paret hade 30 katter och 30
stora argsinta hundar som vak-
tade de växande högarna av
avfall utanför deras hus. Dju-
ren strövade fritt omkring i hu-
set och spred en avskyvärd
stank.

Anna blev på gamla dagar
ännu mer folkskygg än tidigare
och höll brevbärare och varu-
bud på avstånd med hjälp av
fällor. År 1983 insattes hon
slutligen på mentalsjukhus och
avled året efter på ett sjukhus i
Virginia.

DNA-analys
på tarmbiopsier
Efter det att den ryska tsar-

familjens skelettrester hade

hittats av en grupp geologer
1979, hölls de gömda fram till
1991 av rädsla för repressalier
från kommunistregimen. Efter
glasnost kunde ryssarna av-
slöja fyndet för den internatio-
nella vetenskapliga världen.
Tandbryggorna och benens ut-
seende stödde att det verkligen
rörde sig om lämningarna av
Tsar Nikolaj och hans familj.
Detta stöddes ytterligare av
DNA-analyser, vilka jämför-
des med prov från familjen Ro-
manovs idag levande släkting-
ar.

Lämningarna var i alltför
dåligt skick för att man skulle
kunna säga ifall även Anastasi-
as ben fanns med. Flera fors-
kare fick ungefär samtidigt
idén att försäkra sig om materi-
al från Anna Andersons kropp
för att testa ifall hon verkligen
var den hon uppgivit sig för att
vara i mer än 60 år. Kroppen
hade kremerats, men tursamt
nog hittades flera tarmbiopsier,
tagna 1979, på ett amerikanskt
sjukhus.

Polsk
fabriksarbeterska
Användandet av DNA från

dessa hindrades i det längsta av
RNA (Russian Nobility Asso-
ciation – en sammanslutning
av ryska adelsmän i exil), som
i flera rättsprocesser försökte
hindra forskarnas arbete. Re-
sultatet av analyserna, utförda
av Dr Peter Gill och medarbe-
tare, och publicerade i janua-
rinumret av Nature Genetics
1995, visade att Anna Ander-
son inte kunde vara Anastasia.
I stället talade analysen för att
hon var den polska fabriksar-
beterskan Franziska Schwanz-
kowska, något som redan un-
der hennes livstid hade hävdats
av hennes motståndare. Dr Gill
hade nämligen lyckats säkra
DNA även från en av
Schwanzkowskas levande ätt-
lingar.

Övertygande
argumentation
John Klier »The quest for

Anastasia» är välskriven och
underhållande, och framställ-
ningen är ofta byggd på nyupp-
täckta ryska källor. Boken är
också stilfullt producerad, med
många intressanta illustratio-
ner.

Argumentationen i sakfrå-
gan är övertygande, även om
Anna Andersons mer paranoi-
da anhängare ännu kan hävda
att tsarfamiljens ben utplante-

rades av KGB för att lura ve-
tenskapsmännen, eller att CIA
bytte ut tarmbiopsierna på
sjukhuset! •
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På senare år har det kommit
ett stort antal böcker som ur oli-
ka aspekter har belyst kalcium
– och skelettomsättningen –
ofta med tonvikt på förståelse
och behandling av osteoporos.

Unikt om
näringsfysiologi
John J B Anderson och San-

ford Garner har profilerat sin
bok på ett intressant och klokt
sätt.

De lägger tonvikten på nu-
tritionella frågor och ger dessa
en begriplig, men inte alltför
voluminös, teoretisk bak-
grund.

De har lyckats mycket väl i
sina uppsåt. Boken är välskri-
ven, och de näringsfysiologis-
ka avsnitten innehåller dessut-
om till stora delar kunskap som
är svår att hitta sammanfattad
annorstädes, även för en intres-
serad specialist.

Överblick över
kunskapsläget
Som utgångspunkt för den

som är allmänt intresserad av
området, för forskarstuderande
som vill ha en överblick över
det etablerade kunskapsläget
och som komplement för spe-
cialisten fyller den sin plats.

En viss svaghet är att den
inte är alldeles aktuell. Föror-
det skrevs i oktober 1994 och
få referenser är senare än
1993. •
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