
❙ ❙ En aspekt av faran av att äta trikinbe-
mängt kött har fått ett eget litet kapitel i
medicinhistorien, för att inte säga i
världshistorien, i och med ett gruff mel-
lan den store tyske läkaren och veten-
skapsmannen Rudolf Virchow och
Preussens ministerpresident Otto von
Bismarck. 

Virchow hade i början av 1860-talet
uppmärksammat ett flertal fall av död-
ligt förlöpande trikinsjukdom hos män-
niskor som deltagit i samma måltid. 

Trikinen är en rundmask, vars larver kan
ligga inkapslade i muskel hos djur, bl a
svin, råtta, hund och räv. När en männis-
ka äter sådant infekterat kött utvecklas
på några dagar larverna i människans
tarmkanal till vuxna maskar. Honorna
befruktas och borrar sig in i tarmväggen,
där de föder mellan 10 000 och 15 000
larver var. Dessa följer med blodström-
men till en muskel, där de borrar sig in,
särskilt i struphuvudets och ögonens
muskler samt i andningsmusklerna. Det
ger smärtor, kräkningar, feber och kan
leda till döden. 

Virchow frågade sig nu varför ett stort an-
tal insjuknanden under kort tid hade på-
träffats i vissa delar av Preussen. Han
fann att befolkningen med stigande re-
alinkomst hade börjat äta mycket mer
färskt fläsk, medan man tidigare i all-
mänhet hade rökt eller saltat in köttet, en
process som hade dödat trikinerna, lik-
som även långvarig upphettning gör det.
Men nu arbetade även hustrurna ofta i
fabrik, och därför hade det blivit vanligt
att äta råbiff på bröd för att slippa ifrån
tidsödande matlagning. 

Virchow anbefallde obligatorisk

köttbesiktning vid all slakt
och lärde upp veterinärer och
andra hur man med mikro-
skopets hjälp kunde påvisa
trikiner. Staden Berlin införde
besiktning snabbt, och hela 
Preussen gjorde det 1875 efter en
omfattande debatt i pressen. I Sve-
rige infördes obligatorisk köttbesikt-
ning efter trikiner vid alla slakterier om-
kring sekelskiftet 1900, och sedan 1920-
talet kontrollerar anställda ansvariga ve-
terinärer även för bovin TBC och band-
maskdynt.

Virchow var inte bara patolog utan även
en brinnande liberal politiker med säte i
den preussiska lantdagen, där han var en
av grundarna av Framstegspartiet, som
var det största partiet och som energiskt
opponerade sig mot den nytillträdde mi-
nisterpresidenten Otto von Bismarck,
som skaffat sig diktatoriska fullmakter
och negligerade lantdagens budgetbe-
slut, tvärt emot alla lagar. Sommaren
1866 var detta brännande aktuellt, då
Bismarck av lantdagen krävde medel för
att förstärka hären inför det förestående
kriget mot Österrike, som blivit osams
med Preussen om Schleswig–Holsteins
fortsatta öde efter erövringen från Dan-
mark 1864. 

Lantdagen ville avslå Bismarcks an-
slagsäskande och Virchow beskyllde i
ett tal Bismarck för att inte hålla sig till
sanningen i en rapport, varpå Bismarck
förklarade sig personligen förolämpad
och utmanade Virchow på duell. Det
var, märkligt nog, ett på den tiden inte
ovanligt sätt att bedriva politisk strid
(två år tidigare hade arbetarledaren
Ferdinand Lassalle dödats i en duell). 

Som den utmanade hade Virchow rätt att
välja vapen, och ryktet förmäler att han
skulle ha krävt att man inmundigade var-
sin korv, varav den ena skulle vara full
av trikiner! I och med detta kastades ett
löjets skimmer över »äreräddande« du-
eller, och någon duell blev det inte, till
glädje för bl a tidens ledande medicins-
ka tidskrift Wiener Medizinische Wo-
chenschrift, som skrev att »Virchows liv
är mera värt än hundra Bismarckar«.

Den verbala striden mellan de båda
kombattanterna fortsatte emellertid i yt-
terligare 25 år – så länge Bismarck satt
kvar vid makten.

Nils Brage Nordlander

med dr, Uppsala
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Rudolf Virchow, 
läkare och politiker, 
utmanades 
på »korvduell«.

Varning för råbiff 
på trikinsmittat fläskkött!


