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Bilden på gossen på motstående
sida har både ett medicinhisto-

riskt och ett världshistoriskt intresse.
Vid en första anblick ser yngling-

en, som är i 10-årsåldern, ut som en
helt normal frisk pojke, stolt pose-
rande i sin kosackuniform. Att foto-
grafen placerat honom med vänster
ben på en pall med knät lätt böjt kan
ju bero på att han tycker att pojken
står ledigare så. 

I själva verket har han denna ställ-
ning därför att han inte kan räta på
benet. Knäbrosket är skadat av upp-
repade knäledsblödningar, beroende
på att pojken lider av en svår hemofi-
li. 

Tsarens arvtagare
Det världshistoriska intresset lig-

ger i att pojken på bilden, Alexis, var
arvtagare till ett av dåtidens mäkti-
gaste imperier, tsar-Ryssland. Hans
far var tsar Nikolaj II, som skulle
komma att bli Rysslands siste kejsare.
Hans mor hette Alexandra som kej-
sarinna, men hade som ogift namnet
Alix, prinsessa i det tyska storfurs-
tendömet Hesse-Darmstadt. 

Alix hade som 12-åring kommit
till S:t Petersburg för att övervara
bröllopet i Vinterpalatsets kapell
mellan sin syster Ella och storherti-
gen Sergej, som var yngre bror till
Nikolajs far, tsar Alexander III.

Alix var den enda
Nikolaj, som då var 16 år, blev

djupt förälskad i den tyska prinses-
san. Förälskelsen tog ny fart när de

två unga träffades i samband med att
Alix fem år senare besökte sin syster
i S:t Petersburg. Nikolajs föräldrar
opponerade sig emellertid med kraft
mot ett äktenskap med en prinsessa
från det lilla tyska furstendömet. De
var inställda på ett bättre parti för sin
son. Nikolaj var emellertid envis och
hotade med att aldrig gifta sig om han
inte fick Alix. Då tsar Alexander
1894 insjuknade i en njursjukdom
gav han med sig, bl a av omtanke om
successionen. 

Ingen genetisk rådgivning
Vid denna tid var hemofilins ärft-

lighetsgång i stort sett känd. Man
visste att sjukdomen drabbade enbart
vissa pojkar i en släkt, på ett sätt som
var omöjligt att förutse. Det vilade
därför något mystiskt, nästan ödes-
mättat, över sjukdomen. 

Alix visste att hennes två år äldre
bror hade dött av sjukdomen då hon
själv var 1 år, likaså att hennes mor-
bror Leopold hade dött i hemofili vid
31 års ålder 1884. Nikolaj nämner
ingenting om detta i sin dagbok eller
i sina många brev till sin mor, och det
är osäkert om man överhuvudtaget
rådgjorde med någon medicinskt
sakkunnig om problemet före gifter-
målet. 

Sjukdomen ett mörkt moln
I äktenskapet mellan Nikolaj och

Alexandra föddes först fyra döttrar:
Olga 1895, Tatiana 1897, Marie
1899 och Anastasia 1901 – alla vack-
ra, begåvade och charmfulla. Den
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As vulvovaginal disease are nog very com-
mon in prepubescent girls, it may seem reason-
able to suspect sexual abuse when a small girl
presents with complaints in the genital area.
However, the very fact that there are visible
changes suggests that it is no a case of sexual
abuse, the signs of which are usually more 
subtle. To arrive at a correct diagnosis, and avo-
id unnecessary, traumatic investigation into the
possibility of sexual abuse, it is essential that
such patients be examined from the outset by
physicians experienced in this field.
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ende sonen, Alexis, föddes 1904.
Även han beskrevs som ett mycket
begåvat och charmerande barn. 

Men hemofilin hängde som ett
mörkt moln över den lille arvprinsen
ända från födelsen. När han var sex
veckor gammal började han plötsligt
blöda från naveln. Senare höll han på
att förblöda i en kraftig näsblödning.
Alexandra måste då ha förstått att
hon skulle misslyckas i sin viktigas-
te uppgift: att ge Ryssland en frisk
arvtagare till Nikolaj II, och därmed
säkra tsardömets bestånd.

Rasputin konsulteras
År 1912 drabbades Alexis efter ett

mindre olycksfall av en kraftig blod-
utgjutning i ljumske och höftled. Han
hade fruktansvärda smärtor och
skrek praktiskt taget oavbrutet i ett
par veckors tid. Man fruktade för
hans liv. 

Alexandra fick då höra talas om
Grigorij Rasputin, en munk som an-
sågs ha helbrägdagörande krafter.
Hon bad honom bedja för prinsen.
Det kom omedelbart ett telegram till-
baka: »Gud har sett edra tårar och
hört edra böner. Förtvivla inte. Den
lille kommer inte att dö. Låt inte lä-
karna störa honom för mycket.» 

Det rådet var säkert bra. Läkarna
kunde vid den tiden inte göra annat
än skada vid hemofili, bl a genom
olika manipulationer och genom att
ge analgetika som ofta innehöll ace-
tylsalicylsyra, och som därmed för-
värrade blödningsbenägenheten.

I det längsta försökte tsarfamiljen

att dölja sjukdomen. Alexis visades
upp offentligt så ofta det var möjligt,
men blev då buren på sin pappas arm.
När kriget bröt ut 1914 fick han till
och med följa Nikolaj till fronten för
att inspektera trupperna, som hälsade
tronföljaren med entusiasm. År
1915, då kriget mot tyskarna börjde
gå dåligt, gjorde Nikolaj sig till över-
befälhavare och flyttade ut till fron-
ten. Alexandra och Alexis fick stan-
na i Moskva. 

Banade vägen
för r evolutionen
Alexandra kände i Nikolajs från-

varo att hon måste ta ett större ansvar
för inrikespolitiken, och den ganska
veke Nikolaj hade ett stort förtroen-
de för hennes omdöme. Olyckligtvis
blev hon alltmer beroende av Raspu-
tin, som blev hennes stöd inte bara då
det gällde omhändertagandet av so-
nen utan även i politiska frågor. Ras-
putins råd innebar att alla reformer i
riktning mot demokrati och en
minskning av envåldshärskarens
makt förhindrades. 

Det anses nu klart att denna kom-
promisslösa attityd var en av de fak-
torer som banade vägen för Lenins
revolution.
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Pojken står ledigt med knät lätt böjt:
men det beror på att han inte kan räta
på benet på grund av upprepade knä-

ledsblödningar.


