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COVID-19-pandemin har stört livet världen över i mer än ett år. Dess dödstal 

kommer snart att nå upp till tre miljoner människor. Ändå är pandemins 

ursprung fortfarande osäkert: De politiska dagordningarna för regeringar och 

forskare har genererat tjocka moln av förvirring, som mainstream media verkar 

för hjälplös för att kunna skingra. 

I det följande kommer jag att sortera tillgängliga vetenskapliga fakta, vilka 

innehåller många ledtrådar om vad som hände, och förse läsarna med de bevis 

som behövs för att göra sina egna bedömningar. Jag kommer sedan att försöka 

bedöma den komplicerade frågan om skuld, som börjar med, men sträcker sig 

långt utanför Kinas regering. 

När du läst färdigt denna artikel kanske du har lärt dig mycket om virusets 

molekylärbiologi. Jag kommer att försöka gå igenom denna process så smärtfritt 

som möjligt. Men vi kan inte komma undan vetenskapen därför att nu, och 

förmodligen under lång tid, erbjuder den den enda säkra ledtråden genom 

labyrinten. 

Viruset som orsakade pandemin är officiellt känt som SARS-CoV-2, men kan 

kort sagt kallas SARS2. Som många vet finns det två huvudteorier om dess 

ursprung. En är att den överfördes från vilt tillstånd i naturen till människor. 

Den andra är att viruset studerades i ett laboratorium, från vilket det undslapp. 

Hur det förhåller sig med detta har stor betydelse om vi skall hoppas kunna 

förhindra att en sådan händelse upprepas. 

Jag kommer att beskriva de två teorierna, förklara vad som talar för den ena 

eller andra och sedan fråga vilken som bäst förklarar tillgängliga fakta. Det är 

viktigt att notera att det hittills inte finns några direkta bevis för någon av 

teorierna. Var och en beror på en uppsättning rimliga antaganden men hittills 

saknas bevis. Så jag har inga slutsatser utan bara ledtrådar att erbjuda. Men 

dessa ledtrådar pekar i en viss riktning. Och efter att ha kommit fram till den 

riktningen kommer jag att avgränsa några av strängarna i detta trassliga 

katastrofnystan. 

 

En berättelse om två teorier.  
 

Efter att pandemin först bröt ut i december 2019 rapporterade de kinesiska 

myndigheterna att många fall hade inträffat på ”the wet market” - en plats som 

säljer vilt djurkött - i Wuhan. För experter påminde detta om SARS1-epidemin 

2002, då ett virus från fladdermus först hade spridit sig till sibetkatter, djur som 

såldes på ”the wet markets” och från sibetkatter till människor. Ett liknande 



fladdermusvirus orsakade en andra epidemi, känd som MERS, 2012. Denna 

gång var det mellanliggande värddjuret kamel. 

Avkodningen av virusets genom visade att det tillhörde en virusfamilj som 

kallas beta-coronavirus, till vilka även SARS1- och MERS-virusen hör. Detta 

förhållande gav stöd åt tanken att det, precis som dessa, var ett virus från 

naturen som lyckats hoppa från fladdermöss till människor via ett annat 

värddjur. Anknytningen till ”den våta marknaden”, som var det största 

likhetstecknet med SARS1 och MERS-epidemierna, bröts snart: Kinesiska 

forskare hittade tidigare fall i Wuhan utan koppling till ”den våta marknaden”. 

Men det verkade inte spela någon roll när man förväntade sig att snart få mycket 

ytterligare bevis till stöd för att den framsprungit ur naturen. 

 

Wuhan är dock hemvist för ”Wuhan Institute of Virology”, ett ledande 

världscentrum för forskning om coronavirus. Så möjligheten att SARS2-viruset 

hade rymt från labbet kunde inte uteslutas. Två rimliga scenarier om ursprunget 

låg på bordet. 

På grund av starka uttalanden från två vetenskapliga grupper formades redan 

tidigt offentlighetens och medias uppfattningar till förmån för scenariot om en 

framväxt från naturen. Dessa uttalanden nagelfors först inte så kritiskt som de 

borde. 

"Vi står tillsammans för att kraftigt fördöma konspirationsteorier som anspelar 

på att COVID-19 inte har ett naturligt ursprung", skrev en grupp virologer och 

andra i Lancet den 19 februari 2020, när det verkligen var alldeles för tidigt för 

någon att vara säker vad som hade hänt. Forskare "drar överväldigande den 

slutsatsen att detta coronavirus har sitt ursprung hos vilda djur", sa de, med en 

medryckande uppmaning till läsarna att tillsammans med kinesiska kollegor stå 

i frontlinjen  för att bekämpa sjukdomen. Idén att viruset kan ha slunkit ut från 

ett laboratorium beskrevs som en olyckshändelse, inte konspiration, i motsats 

till vad brevförfattarna hävdade. Detta behövde säkert undersökas och inte 

avvisas direkt. Ett utmärkande kännetecken på goda forskare är att de gör stora 

ansträngningar för att skilja mellan vad de vet och vad de inte vet. Enligt detta 

kriterium betedde sig undertecknarna av Lancet-brevet som dåliga forskare: De 

försäkrade allmänheten om fakta som de inte säkert kunde veta var sanna. 

Senare visade det sig att organiseringen av liksom utarbetandet av Lancet-brevet 

hade tagits av Peter Daszak, president för EcoHealth Alliance i New York. 

Daszaks organisation finansierade forskning om coronavirus vid Wuhan 

Institute of Virology. Om SARS2-viruset verkligen hade undsluppit från den 

forskningsverksamhet som han finansierade skulle Daszak vara potentiellt 

skyldig. Denna akuta intressekonflikt förklarades inte för Lancets läsare. 

Tvärtom avslutade brevet med: "Vi förklarar oss inte ha några 

intressekonflikter.”  

För virologer som Daszak stod mycket på spel när det gällde skuldbördan för 

pandemin. I 20 år, mestadels utan uppmärksamhet från allmänheten, hade de 



spelat ett högt spel. I sina laboratorier skapade de rutinmässigt farligare virus än 

sådana som finns i naturen. De hävdade att de kunde göra det på ett säkert sätt, 

och genom att förekomma naturen kunde de förutsäga och förhindra naturliga 

"spillover", att virus från ett värddjur hoppade över till människor. Om SARS2 

verkligen hade sluppit lös från ett sådant laboratorieexperiment, kunde man 

förvänta sig ett våldsamt bakslag och den folkliga indignationsstormen skulle 

påverka virologer överallt, inte bara i Kina. "Det skulle få den vetenskapliga 

byggnaden att falla ihop uppifrån och ner", sade en redaktör för MIT 

Technology Review, Antonio Regalado, i mars 2020. 

Ett andra uttalande som hade ett enormt inflytande på att forma allmänhetens 

attityder var ett brev (med andra ord en åsikt, inte en vetenskaplig artikel) som 

publicerades den 17 mars 2020 i tidskriften Nature Medicine. Dess författare 

var en grupp virologer ledda av Kristian G. Andersen från Scripps Research 

Institute. "Våra analyser visar tydligt att SARS-CoV-2 inte är konstruerat i ett 

laboratorium eller ett med avsikt manipulerat virus", förklarade de fem 

virologerna i andra stycket i sitt brev. 

Tyvärr var detta ytterligare ett exempel på dålig vetenskap, i den mening som 

definierats ovan. Det är sant att vissa äldre metoder för att klippa ut och klistra 

in virala genom bibehåller vissa tecken på att de fifflats med. Men nyare 

metoder, kallade "no-see-um" eller metoder ”utan sömmar”, lämnar inga 

märken som tyder på det. Det gör inte heller andra metoder för att manipulera 

virus som ”seriell passage”, ”upprepad överföring” av virus från en cellkultur 

till en annan. Om ett virus har manipulerats, antingen med en ”sömlös” metod 

eller genom seriell passage, finns det inget sätt att veta att så är fallet. Andersen 

och hans kollegor försäkrade sina läsare om något de inte kunde veta. 

Diskussionsdelen av deras brev börjar med: "Det är osannolikt att SARS-CoV-2 

framsprungit genom manipulation av ett besläktat SARS-CoV-liknande 

coronavirus i ett laboratorium.” Men vänta, sade inte ledningen att det klart och 

tydligt framgick att viruset inte hade manipulerats? Författarnas grad av 

säkerhet tycktes glida flera steg när det gällde att redogöra för sitt resonemang. 

Anledningen till glidningen är tydlig när man trängt igenom den tekniska 

vokabulären. De två skäl som författarna ger för att anta att fifflande [med 

viruset] är osannolik är otillräckliga på ett avgörande sätt. 

Först säger de att spetsproteinet i SARS2 binder sig mycket bra till sitt 

målorgan, den mänskliga ACE2-receptorn, men gör detta på ett annat sätt än 

vad fysiska beräkningar antyder skulle passa bäst. Därför måste viruset ha 

uppstått genom naturligt urval och inte genom manipulation och fifflande. 

 

Om denna argumentation verkar svårförståelig, beror det på att den är så 

krystad. Författarnas grundläggande antagande, som inte skrivits ut, är att den 

som försöker få ett fladdermusvirus att binda sig till mänskliga celler kan göra 

det på bara ett sätt. Först skulle de beräkna den starkaste möjliga passformen 

mellan den humana ACE2-receptorn och det spikprotein som viruset är 



fasthakat i. De skulle sedan utforma spikproteinet i enlighet med detta (genom 

att välja rätt sträng av aminosyraenheter som komponerar det). Eftersom 

SARS2-spikproteinet inte har denna beräknade bästa design så kan det därför 

inte ha manipulerats, säger Andersen-papperet, 

Men detta tar inte hänsyn till hur virologer faktiskt får spikproteiner att binda 

sig till valda målorgan, vilket inte är genom beräkning utan genom att skarva in 

spikprotein-gener från andra virus eller genom seriell passage. Varje gång 

virusets avkomma överförs till nya cellkulturer eller djur, väljs vid seriell 

passage de mest framgångsrika tills en framträder som åstadkommer en riktigt 

tät bindning till mänskliga celler. Naturligt urval har gjort alla tunga lyft. 

Andersens artikels spekulation om att designa ett viralt spikprotein genom 

beräkningar har ingen betydelse för huruvida viruset manipulerades med någon 

av de två metoderna. 

Författarnas andra argument mot manipulation är ännu mera krystat. Även om 

allt levande använder DNA som sitt ärftliga material, använder ett antal virus 

RNA, DNA: s nära kemiska kusin. Men RNA är svårt att trixa med, så forskare 

som arbetar med coronavirus, som är RNA-baserat, kommer först att konvertera 

RNA-genomet till DNA. De trixar med DNA-versionen, antingen genom att 

lägga till eller ändra gener, och ordnar sedan med det manipulerade 

DNA-genomet så att det konverteras tillbaka till infektiöst RNA. 

Endast ett visst antal av dessa DNA-ryggrader har beskrivits i den vetenskapliga 

litteraturen. Den som trixar med SARS2-viruset ”skulle förmodligen” ha använt 

en av dessa kända ryggrader, skriver Andersen-gruppen, och eftersom SARS2 

inte härrör från någon av dem, har man därför inte trixat med det. Men det är 

slående hur argumentationen inte lyckas övertyga. En DNA-ryggrad är ganska 

lätt att göra, så det är uppenbarligen fullt möjligt att SARS2 manipulerades med 

en DNA-ryggrad, som inte publicerats. 

Och det är allt. Detta är de två argument som Andersen-gruppen framfört till 

stöd för sin förklaring om att SARS2-viruset helt klart inte manipulerats. Och 

denna slutsats, som inte bygger på någonting annat än två spekulationer, som 

det inte går att dra några slutsatser från, övertygade världspressen om att 

SARS2 inte kunde ha sluppit ut från ett laboratorium. En teknisk kritik av 

Andersen-brevet förintar detta med kärvare ord. 

Vetenskap förmodas vara en självkorrigerande gemenskap av experter som 

ständigt kontrollerar varandras arbete. Så varför påpekade inte andra virologer 

att Andersen-gruppens argumentation var full av absurt stora hål? Kanske för att 

det i dagens universitet kan bli mycket kostsamt att yttra sig. Karriärer kan 

förstöras om man går utanför åsiktskorridoren. Varje virolog som ifrågasätter 

den syn som gemenskapen slagit fast riskerar att få sin nästa bidragsansökan 

avslagen av panelen av andra virologer, vilka ger råd till det statliga organet om 

hur bidragen skall fördelas.  

Breven från Daszak och Andersen var i realiteten politiska uttalanden, inte 

vetenskapliga, men var ändå otroligt effektiva. Artiklar i mainstream media 



upprepade åtskilliga gånger att experter i samförstånd hade uteslutit att det 

skulle vara frågan om ett utsläpp från laboratoriet eller vara extremt osannolikt. 

Deras journalister förlitade sig mestadels på breven från Daszak och Andersen 

och kunde inte ta till sig de gapande hålen i deras argumentation. All 

mainstream media har vetenskapsjournalister bland sin personal, liksom de 

större nätverken, och dessa specialiserade journalister förmodas kunna 

ifrågasätta forskare och kontrollera deras påståenden. Men det som Daszak och 

Andersen påstod ifrågasattes till stor del inte. 

 

Tvivel om en naturlig framväxt.  
 

Att detta framkommit på naturlig väg var den teori som medierna föredrog fram 

till omkring februari 2021 och besöket av Världshälsoorganisationen (WHO):s 

kommission i Kina. Kommissionens sammansättning och vad de fick möjlighet 

att se kontrollerades starkt av de kinesiska myndigheterna. Dess medlemmar, 

som inkluderade den allestädes närvarande Daszak, fortsatte att hävda före, 

under och efter sina besök att ett undslippande från laboratoriet var extremt 

osannolikt. Men detta blev inte riktigt den propagandaseger som de kinesiska 

myndigheterna kanske hade hoppats på. Det som tydliggjordes var att kineserna 

inte hade några bevis att erbjuda kommissionen till stöd för teorin om naturlig 

framväxt. 

Detta var förvånande eftersom både SARS1- och MERS-virusen hade lämnat 

kopiösa spår i miljön. Den mellanliggande värdarten för SARS1 identifierades 

inom fyra månader efter epidemins utbrott och värden för MERS inom nio 

månader. Cirka 15 månader efter att SARS2-pandemin började, och efter ett 

förmodligen intensivt letande, hade kinesiska forskare ändå inte lyckats hitta 

varken den ursprungliga fladdermuspopulationen eller den mellanliggande art 

som SARS2 kan ha hoppat till, eller något serologiskt bevis för att några 

kinesiska människor någonsin hade utsatts för viruset före december 2019, 

inklusive de från Wuhan. Naturlig framväxt förblev en gissning, som inte hade 

fått stöd av bevis på över ett år, även om den till en början lät hur trovärdig som 

helst. 

Och så länge det förblir så är det logiskt att man allvarligt överväger det 

alternativa antagandet om att SARS2 smitit ut från ett laboratorium. 

Varför skulle någon vilja skapa ett nytt virus, som kunde orsaka en pandemi? 

Ända sedan virologer fick verktyg att trixa med ett virus gener har de hävdat att 

de kunde förekomma en potentiell pandemi genom att utforska hur nära att 

hoppa över till människa ett givet virus hos djur kan vara. Och det var berättigat 

med laboratorieexperiment för att förbättra förmågan hos farliga virus från djur 

att infektera människor, hävdade virologer. 

Med detta resonemang har de återskapat influensaviruset 1918, visat hur det 

nästan utdöda polioviruset kan syntetiseras från dess publicerade DNA-sekvens 

och infört en smittkoppsgen i ett besläktat virus. 



Dessa förbättringar av viral förmåga är intetsägande känt som 

”funktionsvinst-experiment” (gain-of-function). Hos coronavirus fanns det ett 

särskilt intresse för spikproteinerna, som skjuter ut runt virusets sfäriska yta och 

i stort sett bestämmer vilken djurart det kommer att rikta in sig på. År 2000 

gjorde sig till exempel holländska forskare förtjänta av gnagares tacksamhet 

överallt genom att genetiskt rekonstruera spikproteinet hos ett coronavirus från 

mus så att det bara attackerade katter. Virologer började på allvar studera 

coronavirus hos fladdermöss efter att dessa visade sig vara källan till både 

SARS1 och MERS-epidemierna. I synnerhet ville forskare förstå vilka 

förändringar som behövde inträffa hos spikproteiner från ett fladdermus-virus 

innan det kunde smitta människor. 

Forskare vid Wuhan Institute of Virology, ledd av Kinas ledande expert på 

fladdermusvirus, Shi Zheng-li eller "Bat Lady", arrangerade täta expeditioner 

till Yunnans fladdermusgrottor i södra Kina och samlade in omkring hundra 

olika koronavirus från fladdermus. 

Shi samarbetade sedan med Ralph S. Baric, en framstående forskare av 

coronavirus vid University of North Carolina. Deras arbete fokuserade på att 

förbättra förmågan hos fladdermus-virus att angripa människor för att 

"undersöka framväxtpotentialen (det vill säga möjligheten att infektera 

människor) hos cirkulerande fladdermus-CoV [coronavirus]." I strävan efter 

detta mål skapade de i november 2015 ett nytt virus genom att ta 

SARS1-virusets ryggrad och ersätta dess spikprotein med ett från ett 

fladdermusvirus (känt som SHC014-CoV). Detta tillverkade virus kunde 

infektera cellerna i den mänskliga luftvägen, åtminstone när de testades mot en 

laboratoriekultur av sådana celler. 

SHC014-CoV / SARS1-viruset är känt som en chimär eftersom dess genom 

innehåller genetiskt material från två virusstammar. Om SARS2-viruset hade 

kokats ihop i Shis laboratorium, skulle dess direkta prototyp ha varit 

SHC014-CoV/SARS1-chimären, vars risker oroade många observatörer och 

föranledde en intensiv diskussion. 

"Om viruset slapp ut kunde ingen förutsäga vilken riktning detta skulle ta, sade 

Simon Wain-Hobson, virolog vid Pasteur Institute i Paris. 

Baric och Shi hänvisade till de uppenbara riskerna i sin artikel men hävdade att 

de borde vägas mot fördelen med att kunna förutse framtida spillovers. 

Vetenskapliga granskningsnämnden skrev att de ”må anse liknande studier för 

riskabla för att bedrivas, om de bygger på chimära virus, vilka utgår från 

cirkulerande [virus]stammar.” Med tanke på att olika begränsningar läggs på 

forskningen om ”funktionsvinst” (GOF), hade frågorna enligt deras uppfattning 

kommit till "ett vägskäl för det som oroar angående GOF-forskningen; 

möjligheten att förbereda sig för och mildra framtida utbrott måste vägas mot 

risken att skapa ännu farligare patogener. Vid policyutvecklingen framåt är det 

viktigt att ta hänsyn till värdet av de data som genereras av dessa studier och 

huruvida dessa slags chimära virusstudier motiverar ytterligare undersökning 



jämfört med de inneboende riskerna." 

Detta uttalande gjordes 2015. I backspegeln från 2021 kan man säga att värdet 

av studier om funktionsvinster för att förhindra SARS2-epidemin varit noll. 

Risken var katastrofal, om det faktiskt var så att SARS2-viruset genererades i 

ett funktionsvinst-experiment. 

 

På insidan av Institutionen för Virologi i Wuhan.  

 

Baric hade utvecklat en allmän metod för att från fladdermöss skapa 

koronavirus som attackerade andra arter och lärt ut detta till Shi. De specifika 

målen var celler från människa, som odlats fram och humaniserade möss. Dessa 

laboratoriemöss, ur etisk synpunkt en billig stand-in för människor, är genetiskt 

så konstruerade att de bär den mänskliga versionen av ett protein kallat ACE2, 

som sitter på ytan på celler som bekläder luftvägarna. 

Shi återvände till sitt laboratorium vid institutionen för virologi i Wuhan och 

återupptog det arbete som hon börjat med och som gick ut på att få genetiskt 

modifierade coronavirus att attackera mänskliga celler. Hur kan vi vara så säkra 

på detta? 

Därför att, genom en konstig vändning i historien, hennes arbete finansierades 

av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), en del av US 

National Institutes of Health (NIH). Och de forskningsförslag som finansierade 

hennes arbete, vilka är föremål för offentligprincipen, anger exakt vad hon 

planerade att göra med pengarna. 

Anslagen tilldelades den huvudansvarige Daszak från EcoHealth Alliance, som 

förmedlade dem vidare till Shi. Här är utdrag angående anslagen för 

räkenskapsåren 2018 och 2019. ("CoV" står för coronavirus och "S-protein" 

avser virusets spikprotein.) 

 

“Testa förutsägelser om överföring av CoV mellan arter. Prediktiva modeller av 

räckvidden för olika värdar (dvs möjligheter att växa fram) kommer att testas 

experimentellt med omvänd genetik, pseudovirus och analyser av bindning till 

receptorer och experiment kommer att utföras för att infektera med virus över 

en rad cellkulturer från olika arter och humaniserade möss.” 

 

"Vi kommer att använda sekvensdata för S-proteinet, infektiös klonteknik, in 

vitro- och in vivo-infektionsexperiment och analys av receptorbindning för att 

testa hypotesen att tröskelvärden för % -divergens i S-proteinsekvenser 

förutsäger förmågan till spill-over.” 

 

Vad detta betyder, på ett icke-tekniskt språk, är att Shi planerade att skapa nya 

coronavirus med högsta möjliga smittsamhet för mänskliga celler. Hennes plan 

var att ta gener som kodade för spikproteiner, som hade en mängd uppmätta 

affiniteter för humana celler, allt från högt till lågt. Hon skulle sätta in dessa 



spikgener en efter en i ryggraden i ett antal virala genomer ("omvänd genetik" 

och "infektiös klonteknik") och skapa en serie chimära virus. Dessa chimära 

virus skulle sedan testas med avseende på deras förmåga att attackera humana 

cellkulturer ("in vitro") och humaniserade möss ("in vivo"). Och den här 

informationen skulle hjälpa till att förutsäga sannolikheten för "spillover", ett 

coronavirushopp från fladdermöss till människor. 

Det metodiska tillvägagångssättet utformades för att hitta den bästa 

kombinationen av coronavirus-ryggrad och spikprotein för infektion av humana 

celler. Tillvägagångssättet kunde ha genererat SARS2-liknande virus och 

faktiskt kan ha skapat SARS2-viruset själv med rätt kombination av 

virusstomme och spikprotein. 

Det kan ännu inte slås fast att Shi genererade eller inte genererade SARS2 i sitt 

laboratorium eftersom hennes forskningsdata har förseglats, men det verkar som 

om hon verkligen var på rätt väg att ha gjort så. "Det är uppenbart att 

institutionen för virologi i Wuhan systematiskt konstruerade nya chimära 

coronavirus och utvärderade deras förmåga att infektera humana celler och 

möss som uttryckte mänskliga ACE2-[receptorer]” säger Richard H. Ebright, en 

molekylärbiolog vid Rutgers University och ledande expert på biosäkerhet. 

"Det är också tydligt," sa Ebright, "att detta arbete kunde ha producerat 

SARS-CoV-2 eller en nära stamfader till SARS-CoV-2 beroende på att man i 

sin analys genomgående använder samma omgivning för genomet.” ”Samma 

omgivning för genomet” avser den specifika virusryggraden som används som 

testbädd för spikproteinet. 

 

Scenariot för ett undslippande från laboratoriet som ursprunget till 

SARS2-viruset, som nu borde vara uppenbart, är inte bara vinkning med handen 

i riktning mot institutionen för virologi i Wuhan. Det är ett detaljerat förslag, 

baserat på det specifika projekt som finansieras av NIAID där. 

Även om anslagen krävde den arbetsplan som beskrivits ovan, hur kan vi vara 

säkra på att planen faktiskt genomfördes? För detta kan vi förlita oss på  

Daszaks ord, som har protesterat mycket under de senaste 15 månaderna, om att 

ett undslippande från laboratoriet var en löjlig konspirationsteori som 

uppfunnits av Kina-kritiker. 

Den 9 december 2019, innan utbrottet av pandemin blev allmänt känd, gav 

Daszak en intervju där han pratade i glödande termer om hur forskare vid 

institutionen för virologi i Wuhan hade programmerat om spikproteinet och 

skapat fram chimära coronavirus som kunde infektera humaniserade möss. 

"Och, du vet, efter att ha sysslat med detta i 6 eller 7 år har vi nu funnit över 100 

nya SARS-relaterade coronavirus, mycket nära släkt med SARS", säger Daszak 

cirka 28 minuter in i intervjun. ”Vissa av dem kommer in i humana celler i 

laboratoriet, vissa av dem kan orsaka SARS-sjukdom i humaniserade 

mössmodeller och är obehandlingsbara med terapeutiska monoklonala 

[antikroppar] och man kan inte vaccinera dem med ett vaccin. Så dessa utgör för 



närvarande en tydlig fara .... ” 

 

- Intervjuare: ”Du säger att det här är olika coronavirus och att du inte kan 

vaccinera mot dem och inte använda antivirala medel - så vad gör vi?” 

 

- Daszak: ”Tja, jag tror ... coronavirus - man kan ganska enkelt manipulera dem 

i labbet. Spikproteinet står för mycket av det som händer med coronavirus, när 

det gäller risken att föra över från djur till människa. Så man kan få fram 

sekvensen, man kan konstruera proteinet, och vi arbetar mycket med Ralph 

Baric på UNC för att göra detta. Sätt in ryggraden från ett annat virus och jobba 

lite med detta i labbet. På så sätt kan man förutsäga mera när man hittar en 

sekvens. Man har den här mångfalden. Den logiska utvecklingen av vacciner, 

om man skall utveckla ett vaccin för SARS, är att människor kommer  nu att 

använda pandemisk SARS, men låt oss infoga några av dessa andra saker och få 

ett bättre vaccin.”  

 

Insättningarna som han hänvisade till innefattade kanske ett element som kallas 

furin-klyvningsstället, som diskuteras nedan, vilket kraftigt ökar virus förmåga 

att infektera mänskliga celler.  

På ett osammanhängande sätt hänvisar Daszak till det faktum att när man väl 

har skapat ett nytt coronavirus, som kan attackera mänskliga celler, kan man ta 

spikproteinet och låta detta utgöra basen för ett vaccin. 

Man kan bara föreställa sig Daszaks reaktion när han några dagar senare hörde 

talas om epidemin i Wuhan. Han skulle bättre än någon annan ha känt till 

Wuhan-institutets mål att göra coronavirus från fladdermus smittsamt för 

människor, liksom svagheterna i institutets försvar mot att deras egna forskare 

smittats. 

Men istället för att förse folkhälsomyndigheterna med den rikliga information, 

som han förfogade över, inledde han omedelbart en PR-kampanj för att 

övertyga världen om att epidemin omöjligt kunde ha orsakats av ett av de virus 

som institutet kokat ihop. ”Idén att detta virus skulle ha slunkit ut från ett 

laboratorium är rent struntprat, bara. Det är helt enkelt inte sant, förklarade han i 

en intervju i april 2020. 

 

Säkerhetsarrangemangen vid institutionen för virologi i Wuhan.  
 

Daszak var kanske inte medveten om, eller kanske kände han alltför väl till, den 

långa historien om virus som undflyr till och med de bäst skötta laboratorierna. 

Smittkoppsviruset smet ut tre gånger från engelska laboratorier på 1960- och 

1970-talet och orsakade smitta i 80 fall och 3 dödsfall. Farliga virus har läckt ut 

ur laboratorier nästan varje år sedan dess. När vi kommer till nyare tider har 

SARS1-viruset visat sig vara en sann konstnär på att fly och läcker ut från 

laboratorier i Singapore och Taiwan och inte mindre än fyra gånger från 



Chinese National Institute of Virology i Peking. 

En anledning till att SARS1 varit så svår att hantera är att det inte fanns några 

vacciner tillgängliga för att skydda laboratoriearbetarna. Som Daszak nämnde i 

den ovannämnda intervjun den 19 december hade också Wuhan-forskarna varit 

oförmögna att utveckla vacciner mot de coronavirus, som de hade utformat för 

att infektera mänskliga celler. De skulle ha varit lika försvarslösa mot 

SARS2-viruset, om det skapades i deras laboratorium, som deras 

Peking-kollegor var mot SARS1. 

En andra anledning till den allvarliga risken för nya coronavirus har att göra 

med laboratoriets nödvändiga säkerhetnivåer. Det finns fyra grader av säkerhet, 

betecknade BSL1 till BSL4, med BSL4 som den mest restriktiva och utformad 

för dödliga patogener som Ebolavirus.  

Institutionen för virologi i Wuhan hade ett nytt BSL4-laboratorium, men 

utrikesdepartementets inspektörer, som besökte det Peking-ambassaden 2018, 

var allvarligt oroade över dess grad av beredskap. ”Det nya laboratoriet lider 

allvarlig brist på lämpligt utbildade tekniker och utredare, vilka behövs för att 

på ett säkert sätt kunna driva detta laboratorium med hög grad av inneslutning”, 

skrev inspektörerna i en nyhet som kablades ut den 19 januari 2018. 

Det verkliga problemet var dock inte det osäkra tillståndet i Wuhan 

BSL4-laboratoriet utan det faktum att virologer världen över inte gillar att 

arbeta under BSL4-förhållanden. Man måste ha rymddräkt, utföra sitt arbete i 

slutna utrymmen och acceptera att allt tar dubbelt så lång tid. Så reglerna för de 

säkerhetsnivåer som varje typ av virus tilldelades var slappare än vad många 

anser vara klokt. 

Före 2020 krävde reglerna, som virologer i Kina och på andra håll följde, att 

experiment med SARS1- och MERS-virusen skulle genomföras under 

BSL3-förhållanden. Men alla andra coronavirus från fladdermus kunde studeras 

i BSL2, nästa lägre nivå. BSL2 kräver att man vidtar ganska minimala 

säkerhetsåtgärder, som att bära lab-rockar och handskar, inte suga upp vätskor 

via pipett och att sätta upp farliga varningsskyltar. Ändå kan ett 

funktionsvinst-experiment utfört i BSL2 producera ett medel som är mer 

smittsamt än både SARS1 eller MERS. Och om det gjorde det, skulle 

laboratoriearbetare utsättas för stor infektionsrisk för, särskilt om de inte var 

vaccinerade. 

Mycket av Shis arbete med funktionsvinster hos coronavirus utfördes på 

säkerhetsnivå BSL2, vilket anges i hennes publikationer och andra dokument. 

Hon har i en intervju med tidningen Science sagt att "corona-virusforskningen i 

vårt laboratorium bedrivs i BSL-2 eller BSL-3-laboratorier." 

”Det är uppenbart att en del eller hela detta arbete utfördes med användning av 

en standard på biosäkerhet - biosäkerhetsnivå 2, biosäkerhetsnivån för en 

normal tandläkarmottagning i USA - som utgjorde en oacceptabelt hög risk för 

att smitta laboratoriepersonal vid deras kontakt med ett virus, som har 

SARS-CoV-2 egenskaper att smitta, säger Ebright. 



"Det är också klart," tillägger han, "att detta arbete aldrig borde ha finansierats 

och aldrig borde ha utförts." 

Detta är hans uppfattning oavsett om SARS2-viruset någonsin såg insidan av ett 

labb. 

Oron över säkerhetsförhållandena vid Wuhan-labbet förefaller inte vara 

malplacerade. Enligt ett faktablad som skrivits ihop av utrikesdepartementet den 

15 januari 2021, ”har den amerikanska regeringen anledning att tro att flera 

forskare inom WIV insjuknade med symtom förenliga med båda COVID-19 

och vanliga säsongssjukdomar hösten 2019, innan det första fallet av utbrottet 

identifierats.” 

David Asher, en kollega från Hudson Institute och tidigare konsult för 

utrikesdepartementet, gav mer detaljer om händelsen vid ett seminarium. 

Kunskapen om händelsen kom från en blandning av allmän information och 

”lite avancerad information som samlats in av vår underrättelsetjänst”, sade han. 

Tre personer, som arbetade vid ett BSL3-laboratorium vid institutet, insjuknade 

inom en vecka av varandra med svåra symtom, som krävde sjukhusvistelse. 

Detta var "det första kända klustret för vad vi tror är COVID-19 offer, som vi 

känner till." Influensa kunde inte helt uteslutas men verkade under 

omständigheterna osannolikt, sade han. 

 

Jämförelse mellan de rivaliserande scenarierna för hur SARS2-uppstod.  

 

Bevisen ovan leder fram till den allvarliga situationen att SARS2-viruset kan ha 

skapats i ett laboratorium, från vilket det sedan spreds vidare. Men fallet, hur 

solitt det än är, saknar bevis. Bevis skulle bestå av material från institutionen för 

virologi i Wuhan, eller anknutna laboratorier i Wuhan, att SARS2 eller ett 

föregångarvirus var under utveckling där. Utan tillgång till sådana register kan 

man rikta in sig på vissa iögonfallande fakta om SARS2-viruset och fråga sig 

hur väl var och en förklaras av de två rivaliserande ursprungsscenarierna, den 

om naturlig framväxt och den om läcka från laboratoriet. Här är fyra tester på de 

två hypoteserna. Ett par innehåller några tekniska detaljer, men dessa övertygar 

mest för dem som kanske bryr sig om att följa argumentationen. 

 

1) Ursprungsorten. Börja med geografi. De två närmast kända släktingarna till 

SARS2-viruset infångades från fladdermöss som bodde i grottor i Yunnan, en 

provins i södra Kina. Om SARS2-viruset först hade infekterat människor som 

bodde runt Yunnan-grottorna, skulle det starkt stödja idén att viruset hade 

spridit sig över till människor på ett naturligt sätt. Men detta är inte vad som 

hände. Pandemin bröt ut 1500 kilometer bort, i Wuhan. 

Beta-coronavirus, den familj av fladdermusvirus som SARS2 tillhör, infekterar 

hästskofladdermusen Rhinolophus affinis, som utbreder sig över södra Kina. 

Fladdermössens räckvidd är 50 kilometer, så det är osannolikt att någon kom 

fram till Wuhan. Hur som helst så inträffade troligen de första fallen av 



COVID-19-pandemin i september, då temperaturerna i Hubeiprovinsen redan är 

tillräckligt kalla för att fladdermössen skall gå i idé. 

Vad händer om virus från fladdermus infekterade någon mellanvärd först? Man 

skulle behöva en fladdermuspopulation, som under lång tid är i tät kontakt med 

en mellanvärd, som i sin tur ofta måste korsa människors vägar. Alla dessa 

virusutbyten måste ske någonstans re utanför Wuhan, en rastlös metropol som 

så mycket man vet inte är känd för att vara en naturlig livsmiljö för 

Rhinolophus fladdermuskolonier. Den smittade personen (eller djuret) som bär 

på detta mycket smittsamma virus måste ha rest till Wuhan utan att smitta 

någon annan. Ingen i hans eller hennes familj blev sjuk. Om personen hoppade 

på ett tåg till Wuhan blev inga medpassagerare sjuka. 

Med andra ord är det krystat att få pandemin att bryta ut utanför Wuhan på ett 

naturligt sätt och sedan uppträda först där, utan att lämna några spår av detta. 

För scenariot om utsläpp från laboratoriet är virusets ursprung i Wuhan enkelt. 

Wuhan är hem för Kinas ledande forskningscentrum för coronavirus där, som 

nämnts ovan, forskare genetiskt konstruerade coronavirus från fladdermöss som 

skulle attackera mänskliga celler. De gjorde detta under de minimala 

säkerhetsförhållandena som råder i ett BSL2-laboratorium. Om ett virus med 

SARS2 oväntade smittsamhet hade genererats där, skulle dess utsläppande inte 

komma som någon överraskning. 

 

2) Naturhistoria och evolution. Pandemiens ursprung är en liten del av ett större 

problem, dess naturhistorias. Virus gör inte bara ett engångshopp från en art till 

en annan. Coronavirus-spikproteinet, som är anpassat för att attackera 

fladdermusceller, behöver upprepade hopp till en annan art, varav de flesta 

misslyckas, innan det får en lycklig mutation. Mutationen - en förändring i en 

av dess RNA-enheter - gör att en annan aminosyraenhet införlivas i dess 

spikprotein och gör spikproteinet får bättre förmåga att attackera cellerna från 

vissa andra arter. 

Genom flera fler sådana justeringar på grund av mutationer anpassar sig viruset 

till sin nya värd, låt säga något djur som fladdermöss ofta är i kontakt med. Hela 

processen återupptas då viruset flyttar från denna mellanvärd till människor. 

 

När det gäller SARS1 har forskare dokumenterat de successiva förändringarna i 

dess spikprotein när viruset steg för steg utvecklades till en farlig patogen. Efter 

att den hade kommit från fladdermöss till sibetkatter, skedde ytterligare sex 

förändringar i dess spikprotein innan det blev en mild patogen hos människor. 

Efter ytterligare 14 förändringar var viruset mycket bättre anpassat till 

människor, och med ytterligare fyra tog epidemin fart. 

Men när man letar efter fingeravtryck från en liknande övergång i SARS2 

väntar en konstig överraskning. Viruset har knappast förändrats alls, åtminstone 

inte tills helt nyligen. Från dess allra första framträdande var det väl anpassat till 

mänskliga celler. Forskare under ledning av Alina Chan från Broad Institute 



jämförde SARS2 med SARS1, som då var väl anpassat till mänskliga celler, 

och fann att de två virusen var lika väl anpassade. ”När SARS-CoV-2 först 

upptäcktes i slutet av 2019 var det redan anpassat i förväg för en överföring till 

människa i en utsträckning som liknar SARS-CoV sent under epidemin,” skrev 

de. 

Även de som tycker att det är osannolikt med ett ursprung i laboratoriet är 

överens om att SARS2-genomen är anmärkningsvärt enhetliga. Baric skriver att 

"tidiga stammar som identifierats i Wuhan, Kina, visade begränsad genetisk 

mångfald, vilket tyder på att viruset kan ha införts från en enda källa." 

En enda källa skulle naturligtvis vara förenligt med en flykt från laboratoriet, 

men mindre om det vore stor variation och urval, vilket är evolutionens 

kännetecknande sätt att arbeta. 

Den enhetliga strukturen hos SARS2-genom pekar inte på att det förekommit 

någon passage genom ett mellanliggande värddjur, och ingen sådan värd har 

identifierats i naturen. 

Innan det fick sina speciella egenskaper menar förespråkare för ”ursprung i 

naturen” att SARS2 tillväxte i en mänsklig befolkningsgrupp, som man ännu 

inte hittat. Eller att det hoppade till ett värddjur utanför Kina. 

Alla dessa gissningar är möjliga, men krystade. Förespråkare för en 

laboratorieläcka har en enklare förklaring. SARS2 anpassades till mänskliga 

celler från början eftersom det odlades i humaniserade möss eller i 

laboratoriekulturer av humana celler, precis så som beskrivs i Daszaks ansökan 

om forskningsanslag. Dess genom visar liten mångfald eftersom kännetecknet 

för laboratoriekulturer är att de är enhetliga. 

Förespråkare för ett undslippande från laboratorium skämtar om att 

SARS2-viruset naturligtvis infekterade en mellanliggande värdart innan det 

spreds till människor, och att de har identifierat denna - en humaniserad mus 

från Institutionen för virologi i Wuhan. 

 

3) Furin klyvningsstället.  
 

Furinspaltningsstället är en liten del av virusets anatomi men som utövar stort 

inflytande på dess smittsamhet. Den sitter mitt i SARS2-spikproteinet. Detta 

ligger också i hjärtat av pusslet om varifrån viruset kommit. 

Spikproteinet har två delar med olika roller. Den första, som kallas S1, känner 

igen målet för viruset, ett protein som kallas angiotensinkonverterande enzym-2 

(eller ACE2) vilket knoppar ut från ytan på celler som bekläder människans 

luftvägar. När viruset väl är förankrat i cellen hjälper den andra, S2, viruset att 

smälta samman med cellens membran. Efter att virusets yttre membran har 

slagits samman med den drabbade cellens injiceras virusgenomet i cellen, kapar 

dess maskineri för framställning av proteiner och tvingar det att producera nya 

virus. 

Men denna invasion kan inte börja förrän S1- och S2-delarna har skurits isär. 



Och där, precis vid korsningen för S1/S2, befinner sig furin-klyvningsstället, 

som säkerställer att spikproteinet klyvs på exakt rätt plats. 

Viruset, som är ett föredöme i ekonomisk design, har inte med sig en egen 

klyvare. Det förlitar sig på att cellen klyver för sig. Mänskliga celler har ett 

proteinskärande verktyg på sin yta som kallas furin. Furin kommer att skära av 

alla proteinkedjor som bär på signaturen för ”målskärningsplats”. Detta är 

aminosyre-sekvensen prolin-arginin-arginin-alanin, eller PRRA i koden som 

refererar till varje aminosyra med en bokstav i alfabetet. PRRA är 

aminosyrasekvensen i SARS2s furinklyvningsplatsens kärna. 

Virus har alla slags smarta knep, så varför sticker furin-klyvningsplatsen ut? 

Därför att, av alla kända SARS-besläktade beta-coronavirus, så har endast 

SARS2 ett furin-klyvningsställe. Alla andra virus har sin S2-enhet kluven på ett 

annat ställe och genom en annan mekanism. 

Hur förvärvade då SARS2 sin furin-klyvningsplats? Antingen utvecklades 

positionen naturligt eller så infogades den av forskare vid S1/S2-korsningen i ett 

funktionsvinst-experiment. 

Fundera först på naturligt ursprung. Två sätt som virus utvecklas på är genom 

mutation och rekombination. Mutation är processen för slumpmässig förändring 

i DNA (eller RNA för coronavirus) som vanligtvis resulterar i att en aminosyra i 

en proteinkedja byts mot en annan. Många av dessa förändringar skadar viruset 

men naturligt urval behåller de få som kan användas till någonting. Mutation är 

den process genom vilken SARS1-spikproteinet gradvis bytte ut sina föredragna 

målceller från fladdermöss till sibetkatter och sedan till människor. 

Mutation verkar vara ett mindre troligt sätt för SARS2s att generera en 

furin-klyvningsplats, även om det inte helt kan uteslutas. Platsens fyra 

aminosyror är alla tillsammans och alla på rätt plats i S1/S2-korsningen. 

Mutation är en slumpmässig process utlöst av kopieringsfel (när nya virala 

genomer genereras) eller genom kemiskt sönderfall av bitar av genomet. Så det 

påverkar vanligtvis enstaka aminosyror på olika ställen i en proteinkedja.  Det 

är mycket mer sannolikt att en sträng av aminosyror, som den i 

furin-klyvningsstället, förvärvas tillsammans genom rekombination, som är en 

helt annan process. 

Rekombination är en oavsiktlig byte av genom-material vilket inträffar när två 

virus råkar invadera samma cell, och deras avkommor monteras ihop med bitar 

och stycken av RNA, som tillhör den andra. Beta-coronavirus kommer bara att 

kombineras med andra beta-coronavirus men kan, genom rekombination, 

förvärva nästan alla genetiska beståndsdelar som finns i den kollektiva 

genomiska poolen. Vad de inte kan förvärva är en beståndsdel, som poolen inte 

har. Och inget känt SARS-besläktat beta-coronavirus, den klass som SARS2 

tillhör, har en furin-klyvningsplats. 

Förespråkare för en framväxt på naturlig väg menar att SARS2 kunde ha 

plockat upp [klyvnings]-stället från något ännu idag okänt beta-coronavirus. 

Men beta-coronavirus från fladdermöss besläktade med SARS behöver 



uppenbarligen inte ett furin-klyvningsställe för att infektera fladdermusceller, så 

sannolikheten, att någon faktiskt har en, är inte stor och ingen har faktiskt hittats 

hittills. 

Förespråkarnas nästa argument är att SARS2 förvärvade sin 

furin-klyvningsplats från människor. En föregångare till SARS2 kunde ha 

cirkulerat i den mänskliga befolkningen i månader eller år tills denna någon 

gång förvärvade ett furin-klyvningsställe från mänskliga celler. Det skulle då ha 

varit färdig att bryta ut som en pandemi. 

Om detta är vad som hände, bör det finnas spår av detta i sjukhusens 

journalanteckningar över personer som smittats av det långsamt utvecklade 

viruset. Men inget sådant har hittills framkommit. Enligt WHO: s rapport om 

virusets ursprung, övervakar epidemisjukhusen i Hubei-provinsen, Wuhans 

hem, rutinmässigt influensaliknande sjukdomar och ”det observerades ingenting 

som tyder på att SARSCoV-2 överfördes under månaderna före utbrottet i 

december.” 

Så det är svårt att förklara hur SARS2-viruset plockat upp sitt 

furin-klyvningsställe på naturlig väg, vare sig genom mutation eller 

rekombination. 

Funktionsvinst-experimentet återstår. För dem, som tror att SARS2 kan ha 

slunkit ut från ett laboratorium, är det inget problem att förklara 

furin-klyvningsplatsen. "Sedan 1992 har virologisamfundet vetat att det enda 

säkra sättet att skapa ett dödligare virus är att i laboratoriet ge det ett 

furin-klyvningsställe vid S1/S2-korsningen ", skriver Steven Quay, en 

bioteknikföretagare som är intresserad av SARS2s ursprung. "Åtminstone 11 

experiment angående funktionsvinster, vilka lagt till ett furinställe för att göra 

ett virus mer smittsamt, har publicerats i den öppna litteraturen, inklusive [av] 

Dr. Zhengli Shi, chefen för forskningen om coronavirus vid Institutionen för 

virologi i Wuhan." 

 

4) En fråga om kodoner.  
 

Det finns en annan aspekt av furin-klyvningsplatsen som ännu mera smalnar av 

vägen för ett naturligt framväxande ursprung   

Som alla vet (eller åtminstone kan komma ihåg från gymnasiet) använder den 

genetiska koden tre bitar DNA för att specificera varje aminosyra i en 

proteinkedja. När de läses i grupper om 3 kan de fyra olika typerna av 

DNA-bitar specificera 4 x 4 x 4 eller 64 olika tripletter, eller kodoner som de 

kallas. Eftersom det bara finns 20 slags aminosyror finns det mer än tillräckligt 

med kodoner för att gå runt, så att vissa aminosyror kan specificeras av mer än 

ett kodon. Aminosyran arginin kan till exempel betecknas med vilken som helst 

av de sex kodonerna CGU, CGC, CGA, CGG, AGA eller AGG, där A, U, G 

och C står för de fyra olika RNA-bitarna. 

Här blir det intressant. Olika organismer har olika kodonpreferenser. Mänskliga 



celler vill beteckna arginin med kodonerna CGT, CGC eller CGG. Men CGG är 

coronavirusets minst populära kodon för arginin. Tänk på det när du tittar på hur 

aminosyrorna på furin-klyvningsplatsen kodas i SARS2-genomet. 

Den funktionella anledningen till att SARS2 har ett furin-klyvningsställe, och 

dess viruskusin inte har detta, kan nu upptäckas genom att (i en dator) ställa upp 

strängen på nästan 30 000 nukleotider i genomet tillsammans med dess  

coronaviruskusin, hos vilken den hittills närmaste kända är en som heter 

RaTG13. Jämfört med RaTG13 har SARS2 en insättning av 12-nukleotider 

precis vid S1/S2-korsningen. Insatsen har sekvensen T-CCT-CGG-CGG-GC. 

CCT kodar för prolin, de två CGG kodar för två argininer och GC är början på 

ett GCA-kodon, som kodar för alanin. 

Det finns flera märkligheter med denna insättning men det märkligaste är den 

med de två CGG-kodonerna sida vid sida. Endast 5 procent av SARS2s 

argininkodoner är CGG, och dubbelkodonet CGG-CGG har inte hittats i något 

annat beta-coronavirus. Så hur förvärvade SARS2 ett par argininkodoner som 

gynnas av humana celler men inte av coronavirus? 

 

Förespråkare för en naturlig framväxt har en uppförsbacke när de skall förklara 

SARS2s furin-klyvningsställes alla drag. De måste förutsätta att det skett en 

rekombination på ett ställe på virusets genom där rekombinationer är sällsynta, 

och införandet av en sekvens på 12 nukleotider med en dubbel argininkodon, 

som är okänd i beta-koronavirus repertoar, på det enda stället i genomet som 

avsevärt skulle utvidga virusets förmåga att skapa infektion. 

 

- ”Ja, men din formulering gör att detta låter osannolikt - virus är specialister på 

ovanliga händelser", säger David L. Robertson, virolog vid University of 

Glasgow, som betraktar undslippandet från laboratoriet som en 

konspirationsteori.  

 

-”Rekombination är naturligtvis mycket, mycket frekvent i dessa virus, det finns 

brytpunkter för rekombination i spikproteinet och dessa kodoner verkar 

ovanliga exakt därför att vi inte har samplat tillräckligt."  

 

Robertson har rätt i att evolution alltid ger resultat som kan tyckas osannolika 

men i själva verket inte är det. Virus kan generera otaliga varianter men vi ser 

bara den en-på-miljarden, som naturligt urval valt för överlevnad. Men man kan 

gå för långt med denna argumentation. Till exempel kan varje resultat av ett 

experiment för funktionsvinst förklaras vara ett, som evolutionen skulle ha 

kommit fram till med tiden. Och nummerspelet kan spelas åt andra hållet. För 

att furin-klyvningsstället skall uppstå naturligt i SARS2 måste en händelsekedja 

inträffa, där varje händelse är ganska osannolik av ovan angivna skäl. Det är 

osannolikt att en lång kedja med flera osannolika steg kommer att slutföras. 

För scenariot med flykten från laboratoriet är det dubbla CGG-kodonet ingen 



överraskning. Det för människor föredragna kodonet används rutinmässigt i 

laboratorier. Så den som ville infoga en furin-klyvningsplats i virusets genom 

skulle syntetisera den PRRA-tillverkande sekvensen i laboratoriet och skulle 

sannolikt använda CGG-kodoner för att göra det. 

 

- ”När jag först såg furin-klyvningsstället i virussekvensen, med dess 

argininkodoner, sa jag till min fru att det var rökpistolen för virusets ursprung", 

säger David Baltimore, en framstående virolog och tidigare president för 

CalTech.  

 

-” Dessa funktioner utgör en kraftfull utmaning för idén om ett naturligt 

ursprung för SARS2", sa han. [1] 

 

Ett tredje ursprungsscenario.  

 

Det finns en variation på det naturliga framväxtscenariot, som är värt att 

överväga. Detta är tanken att SARS2 hoppade direkt från fladdermöss till 

människor, utan att gå igenom en mellanvärd som SARS1 och MERS gjorde. 

En ledande förespråkare är virologen David Robertson, som noterar att SARS2 

kan attackera flera andra arter förutom människor. Han tror att viruset 

utvecklade en förmåga att attackera generellt medan det fortfarande befann sig i 

fladdermöss. Eftersom fladdermössen, som det smittar, är spridda i södra och 

centrala Kina hade viruset goda möjligheter att hoppa över till människor, även 

om det bara verkar ha gjort det vid ett känt tillfälle. Robertsons avhandling 

förklarar varför ingen hittills hittat ett spår av SARS2 i någon mellanvärd eller i 

befolkningar som undersöktes före december 2019. Det skulle också förklara 

det förbryllande faktum att SARS2 inte har förändrats sedan det först uppträdde 

hos människor - det behövde inte det eftersom det redan kunde attackera 

mänskliga celler effektivt. 

Ett problem med denna idé är dock att om SARS2 hoppade från fladdermöss till 

människor i ett enda steg och inte har förändrats mycket sedan dess bör det 

fortfarande vara bra att infektera fladdermöss. Och det verkar som om det inte 

är det. 

 

-”Testade fladdermusarter infekteras dåligt av SARS-CoV-2 och det är därför 

osannolikt att de är den direkta källan för infektion hos människor ”, skriver en 

vetenskaplig grupp som är skeptisk till uppkomsten på naturlig väg. 

 

Ändå kan Robertson ha kommit på något. Coronavirus från fladdermöss i 

Yunnan-grottorna kan smitta människor direkt. I april 2012 fick sex 

gruvarbetare, som rensade fladdermus guano från Mojiang-gruvan, svår 

lunginflammation med COVID-19-liknande symptom och tre dog så 

småningom. Ett virus som isolerats från Mojiang-gruvan, kallat RaTG13, är 



fortfarande den närmast kända släktingen till SARS2. Mycket mystik omger 

ursprunget, rapporteringen och RaTG13:s konstigt låga affinitet för 

fladdermusceller, liksom karaktären hos 8 liknande virus som Shi rapporterar att 

hon samtidigt samlade in men ännu inte har publicerat trots deras stora relevans 

för SARS2:s anor. Men allt detta är en historia för en annan gång. Poängen här 

är att fladdermusvirus kan infektera människor direkt, dock bara under speciella 

förhållanden. 

Så vilka mer, förutom gruvarbetare som gräver bort fladdermus guano, kommer 

i särskilt nära kontakt med koronavirus från fladdermöss? Tja, forskare på 

koronavirus gör det. Shi säger att hon och hennes grupp samlade mer än 1300 

prover från fladdermöss under cirka åtta besök i Mojiang-grottan mellan 2012 

och 2015, och det fanns utan tvekan många expeditioner till andra 

Yunnan-grottor. 

Föreställ er forskarna som gör täta resor från Wuhan till Yunnan och tillbaka 

och rör upp fladdermus guano i mörka grottor och gruvor, så börjar ni nu se en 

möjlig saknad länk mellan de två platserna. Forskare kunde ha smittats under 

sina insamlingsresor eller när de arbetade med de nya virusen vid Institutionen 

för virologi i Wuhan. Viruset som flydde från laboratoriet kunde ha varit ett 

naturligt virus, inte något som man kokat ihop genom ”funktionsvinst”. 

”Direkt från fladdermöss”-avhandlingen är en chimär mellan scenariorna för 

framväxten på naturlig väg och flykt från laboratoriet. Det är en möjlighet som 

inte kan avfärdas. Men mot detta står fakta att 1) både SARS2 och RaTG13 

verkar bara ha svag affinitet för fladdermusceller, så man kan inte vara helt 

säker på att någon någonsin sett insidan av en fladdermus; och 2) teorin är inte 

bättre än scenariot om framväxt på naturlig väg när det gäller att förklara hur 

SARS2 fick sitt furin-klyvningsställe, eller varför furin-klyvningsstället bestäms 

av de argininkodoner som föredras hos människan istället för de kodoner som 

föredras av fladdermöss. 

 

Där vi är så långt.  

 

Varken framväxt på naturligt sätt eller hypotesen om flykt från laboratoriet kan 

ännu uteslutas. Det finns fortfarande inga direkta bevis för något av dessa. Så 

ingen definitiv slutsats kan nås. 

Som sagt, de tillgängliga bevisen lutar starkare i en riktning än den andra. 

Läsarna kommer att bilda sig sin egen åsikt. Men det förefaller mig som om 

förespråkare för flykt från laboratoriet kan förklara alla tillgängliga fakta om 

SARS2 betydligt lättare än de som gynnar naturlig framväxt. 

Det är dokumenterat att forskare vid Insitutionen för virologi i Wuhan gjorde 

experiment för ”funktionsvinster” - för att få coronavirus att infektera mänskliga 

celler och humaniserade möss. Detta är exakt den typ av experiment som ett 

SARS2-liknande virus kunde ha uppstått från. Forskarna vaccinerades inte mot 

de virus som studerades och de arbetade under minimala säkerhetsförhållanden i 



ett BSL2-laboratorium. Så att ett virus slinker ut skulle inte alls vara 

förvånande. I hela Kina bröt pandemin ut på tröskeln till Wuhan-institutet. 

Viruset var redan väl anpassat till människor, som kan förväntas av ett virus 

som odlats fram hos humaniserade möss. Den besatt en ovanlig förbättring, ett 

furin-klyvningsställe, som inte något annat känt SARS-besläktat 

beta-coronavirus är i besittning av, och denna plats inkluderade ett dubbel 

argininkodon, vilket också var okänt bland beta-coronavirus. Vilka fler bevis 

kan man önska, förutom de laboratoriejournaler som dokumenterar SARS2: s 

skapande, men som för närvarande inte går att komma åt? 

Förespråkare för naturlig framväxt har en ganska mycket besvärligare  historia 

att berätta. Sannolikheten för deras fall vilar på ett enda antagande, den 

förväntade parallellen mellan uppkomsten av SARS2 och SARS1 och MERS. 

Men inget av de bevis som förväntas till stöd för en sådan parallell historia har 

ännu framkommit. Ingen har hittat den population av fladdermöss, som var 

källan till SARS2, om den verkligen någonsin smittade fladdermöss. Ingen 

mellanvärd har presenterat sig, trots ett intensivt letande av kinesiska 

myndigheter, vilket innefattade testning av 80 000 djur. Det finns inga bevis för 

att viruset gör flera oberoende hopp från dess mellanvärd till människor, vilket 

både SARS1- och MERS-virusen gjorde. Det finns inga bevis från journaler på 

epidemisjukhus om en epidemi som samlade styrka i befolkningen, när viruset 

utvecklades. Det finns ingen förklaring till varför en epidemi på naturligt sätt 

bör bryta ut i Wuhan och ingen annanstans. Det finns ingen bra förklaring till 

hur viruset förvärvade sitt furin-klyvningsställe, som inget annat SARS-relaterat 

beta-coronavirus har, och inte heller varför stället består av kodoner, som 

föredras för människor. Teorin om framväxt på naturligt sätt kämpar mot en 

uppsättning som är fylld av osannolikheter. 

Dokumenten från Institutionen för virologi i Wuhan innehåller verkligen 

mycket relevant information. Men det verkar osannolikt att kinesiska 

myndigheter släpper fram dem med tanke på den stora risken att dessa riktar 

misstankar mot regimen i skapandet av pandemin. Utan ansträngningar från 

någon modig kinesisk visselblåsare, kan vi redan ha till hands nästan all den 

relevanta information som vi sannolikt kommer att få på ett tag. 

 

Därför är det värt att försöka värdera vem som bär ansvaret för pandemin, 

åtminstone provisoriskt, eftersom det övergripande målet är att förhindra nästa. 

Även de, som inte är övertygade om att ett undslippande från laboratoriet är det 

mest troliga ursprunget till SARS2-viruset, kan ha anledning till oro över det 

nuvarande tillståndet för det reglemente som styr forskningen om 

funktionsvinstvinst. Det finns två uppenbara ansvarsnivåer: den första, för att 

tillåta virologer att utföra experiment för funktionsvinster, vilka ger minimal 

vinst och omfattande risker; den andra, om SARS2 faktiskt skapades i ett 

laboratorium, för att tillåta viruset att smita ut och släppa lös en 

världsomspännande pandemi. Här är de spelare som verkar mest förtjänta av att 



klandras. 

 

1. Kinesiska virologer.  

Först och främst är kinesiska virologer skyldiga för att ha utfört experiment för 

”funktionsvinst” under mestadels BSL2-säkerhetsförhållanden, vilka var 

alldeles för slappa för att kapsla in ett virus av en så oväntad smittsamhet som 

SARS2. Om viruset verkligen slapp ut från deras laboratorium förtjänar de 

misstro från hela världen för en olycka, som kunde förutses och som redan har 

orsakat tre miljoner människors död. Det är sant att Shi utbildades av franska 

virologer, arbetade nära amerikanska virologer och följde internationella regler 

för inneslutning av coronavirus. Men hon kunde och borde ha gjort en egen 

bedömning av de risker hon tog. Hon och hennes kollegor bär ansvaret för sina 

handlingar. 

Jag har använt Institutionen för virologi i Wuhan som en förkortning för alla 

virologiska aktiviteter i Wuhan. Det är möjligt att SARS2 genererades i något 

annat Wuhan-laboratorium, kanske i ett försök att göra ett vaccin som fungerade 

mot alla coronavirus. Men tills dess att andra kinesiska virologers roll klargörs 

är Shi det offentliga ansiktet för det kinesiska arbetet med coronavirus, och 

provisoriskt kommer hon och hennes kollegor att stå i första rummet för 

smädelserna. 

 

2. Kinesiska myndigheter.  

Kinas centrala myndigheter skapade inte SARS2, men de gjorde verkligen sitt 

yttersta för att dölja tragedins natur och Kinas ansvar för den. De tystade ned all 

dokumentation vid Institutionen för virologi i Wuhan och stängde deras 

virusdatabaser. De lät viss information sippra ut, varav mycket kan ha varit helt 

falskt eller utformat för att förvilla och vilseleda. De gjorde sitt bästa för att 

manipulera WHO: s utredning om virusets ursprung och ledde kommissionens 

medlemmar in på en fruktlös rundgång. Hittills har de visat sig vara mycket mer 

intresserade av att avleda skulden än att vidta nödvändiga åtgärder för att 

förhindra en andra pandemi. 

 

3. Det globala samfundet av virologer.  

Virologer runt om i världen är en löst knuten yrkesgrupp. De skriver artiklar i 

samma tidskrifter. De deltar i samma konferenser. De har gemensamma 

intressen i att söka pengar från regeringar och att inte vara överbelastade med 

säkerhetsbestämmelser. 

Virologer visste bättre än någon annan om farorna med forskning om 

”funktionsvinst”. Men makten att skapa nya virus och forskningsanslagen som 

erhölls genom att göra detta var för frestande. De drev på framåt med  

funktionsvinst-experiment. De lobbade mot det uppskov med federala medel för 

forskning om funktionsvinst som infördes 2014, och detta hävdes 2017. 

Fördelarna med forskningen för att förhindra framtida epidemier har hittills 



varit noll, riskerna stora. Om forskning om SARS1- och MERS-virus bara 

kunde göras på BSL3-säkerhetsnivå, var det säkert ologiskt att tillåta något 

arbete med nya coronavirus på den lägre nivån av BSL2. Oavsett om SARS2 

flydde från ett laboratorium eller inte, har virologer runt om i världen lekt med 

elden. 

Deras beteende har länge skrämt andra biologer. Forskare, som kallade sig 

själva Cambridge Working Group, uppmanade 2014 till försiktighet när det 

gäller att skapa nya virus. Med förutseende ord pekade de ut riskerna med att 

skapa ett SARS2-liknande virus. ”Olycksrisker med nyligen skapade” 

potentiella pandemiska patogener ”väcker på allvar ny oro”, skrev de. 

”Laboratorietillverkning av mycket överförbara, nya stammar av farliga virus, 

särskilt för men inte begränsat till influensa, medför avsevärt ökade risker. En 

oavsiktlig infektion i en sådan miljö kan utlösa utbrott, som skulle vara svåra 

eller omöjliga att kontrollera. ” 

När molekylärbiologer upptäckte en teknik för att flytta gener från en organism 

till en annan, höll de en offentlig konferens i Asilomar 1975 för att diskutera de 

möjliga riskerna. Trots mycket internt motstånd upprättade de en lista över 

stränga säkerhetsåtgärder, som skulle kunna lättas på i framtiden - vilket 

vederbörligen gjordes - när de möjliga farorna hade bedömts bättre. 

När CRISPR-tekniken för att redigera gener uppfanns, sammankallade biologer 

en gemensam rapport från vetenskapsakademierna i USA, Storbritanniens och 

Kina för att uppmana till återhållsamhet med att göra ärftliga förändringar av 

det mänskliga genomet. Biologer som uppfann gendriften har också varit öppna 

om farorna med deras arbete och har försökt engagera allmänheten. 

Du kanske tror att SARS2-pandemin skulle uppmuntra virologer att omvärdera 

fördelarna med forskning om funktionvinst, och till och med  engagera 

allmänheten i deras diskussioner. Men nej. Många virologer förhånar 

”laboratorieflykten” som en konspirationsteori, och andra säger ingenting. De 

har barrikaderat sig bakom en kinesisk tystnadsmur som hittills fungerar bra för 

att dämpa eller åtminstone skjuta upp journalisters nyfikenhet och allmänhetens 

vrede. Yrken som inte kan reglera sig själva förtjänar att bli reglerade av andra, 

och detta verkar vara den framtid som virologer väljer för sig själva. 

 

4. USA: s roll i finansieringen av Institutionen för virologi i Wuhan.  

Från juni 2014 till maj 2019 fick Daszaks EcoHealth Alliance anslag från 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), som är en del av 

National Institutes of Health, för att utföra forskning om funktionsvinst på  

coronavirus vid Institutionen för virologi i Wuhan. Oavsett om SARS2 är 

produkten av den forskningen eller inte, verkar det vara en tvivelaktig policy att 

lägga ut högriskforskning till osäkra utländska laboratorier med minimala 

säkerhetsföreskrifter. Och om SARS2-viruset verkligen smitit ut från 

Wuhan-institutet, kommer NIH att befinna sig i den fruktansvärda positionen att 

ha finansierat ett katastrofalt experiment som ledde till mer än 3 miljoner 



människors död världen över, inklusive mer än en halv miljon av sina egna 

medborgare . 

Ansvaret för NIAID och NIH är ännu mer akut eftersom det under de tre första 

åren av anslagen till EcoHealth Alliance fanns ett uppskov för finansiering av 

forskning funktionsvinst. Varför stoppade därför inte de två byråerna den 

federala finansieringen, vilket tydligen krävs enligt lag? Därför att någon skrev 

ett kryphål i uppskovet. 

Uppskovet förhindrade specifikt finansiering av all forskning för funktionsvinst, 

som ökade patogeniciteten hos influensa-, MERS- eller SARS-virus. Men det 

sägs sedan i en fotnot på sidan 2 i uppskovsdokumentet att ”[ett] undantag från 

forskningspausen kan erhållas om chefen för USG-finansieringsorganet 

fastställer att forskningen är akut nödvändig för att skydda folkhälsan eller den 

nationella säkerheten.” 

Detta verkar innebära att antingen NIAID: s chef, Anthony Fauci, eller NIH: s 

direktör, Francis Collins, eller kanske båda, skulle ha åberopat fotnoten för att 

hålla pengarna flödande till Shis forskning för funktionsvinst. 

 

- ”Tyvärr utnyttjade NIAID-chefen och NIH-chefen detta kryphål för att utfärda 

undantag för projekt som var föremål för pausen - och hävdade helt orimligt att 

den undantagna forskningen var "akut nödvändig för att skydda folkhälsan eller 

den nationella säkerheten "- och upphävde därigenom pausen," sade Ebright i en 

intervju med Independent Science News. 

 

När uppskovet avslutades 2017 försvann det inte bara utan ersattes av ett 

rapporteringssystem, Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight 

(P3CO) Framework, som krävde att myndigheterna rapporterade in alla farliga 

experiment om funktionsvinster, som de ville finansiera för att dessa skulle 

granskas. 

Enligt Ebright har både Collins och Fauci "vägrat att flagga för och 

vidarebefordra förslag till granskning av risk-nytta och i och med detta upphävt 

P3CO-ramverket." 

Enligt hans åsikt har de två tjänstemännen, i samband med pausandet och det 

efterföljande rapporteringssystemet, "systematiskt motarbetat ansträngningarna 

från Vita huset, kongressen, forskare och vetenskapspolitiska specialister för att 

reglera forskningen om funktionsvinst som är oroande.” 

Möjligen var de två tjänstemännen tvungna att ta hänsyn till frågor som inte 

framgår av det offentliga dokumentet, såsom frågor om nationell säkerhet. 

Kanske gav finansieringen av Institutionen för virologi i Wuhan som tros ha 

band till kinesiska militära virologer, en inblick i den kinesisk forskningen om 

biologisk krigföring. Men oavsett andra överväganden som kan ha spelat roll, så 

är det i grund och botten så att National Institutes of Health stödde forskningen 

om funktionsvinst, som är av slaget att det kunde ha genererat SARS2-viruset, i 

ett utan tillsyn utländskt laboratorium som utförde sitt arbete under förhållanden 



av BSL2 i biosäkerhet. Det kloka i detta beslut kan ifrågasättas, oavsett om 

SARS2 och 3 miljoner människors död var resultatet av detta, vilket betonar 

behovet av ett bättre kontrollsystem. 

 

Sammanfattningsvis.  

 

Huruvida SARS2 har sitt ursprung i ett laboratorium eller ej är så betydelsefullt, 

varför är detta inte mera allmänt känt? Det finns många människor som har 

anledning att inte prata om det vilket nu kan vara uppenbart. Listan leds 

naturligtvis av de kinesiska myndigheterna. Men virologer i USA och Europa 

har inget stort intresse av att elda på en offentlig debatt om de experiment med 

funktionsvinst, som deras samfund har bedrivit i flera år. 

Inte heller har andra forskare stigit fram för att ta upp frågan. Statliga 

forskningsmedel fördelas efter råd från kommittéer av vetenskapliga experter 

från universitet. Den som inte sitter stilla i båten genom att ta upp besvärliga 

politiska frågor riskerar att inte få förnyade anslag och få sina forskarkarriärer 

avslutade. Kanske belönas bra beteende med de många förmåner som skvalpar 

runt i distributionssystemet. Och om du trodde att Andersen och Daszak kanske 

hade utplånat sitt rykte för vetenskaplig objektivitet efter deras partisanattacker 

på scenariot med undslippandet från laboratoriet, titta då på det andra och tredje 

namnet på den här listan över mottagare av ett anslag på 82 miljoner dollar som 

utdelats av National Institute of Allergy och Infectious Diseases i augusti 2020. 

Den amerikanska regeringen delar ett underligt gemensamt intresse med de 

kinesiska myndigheterna: Ingen av dem är angelägen att uppmärksamma det 

faktum att Shis arbete med coronavirus finansierades av US National Institutes 

of Health. Man kan föreställa sig konversationen bakom kulisserna där den 

kinesiska regeringen säger: "Om denna forskning var så farlig, varför 

finansierade ni den, och dessutom på vårt territorium?" Den amerikanska sidan 

kan svara, ”Det verkar som om det var du som lät det smita. Men behöver vi 

verkligen ha den här diskussionen offentligt? ” 

Fauci är en långvarig offentlig anställd, som tjänade med integritet under 

president Trump och har återupptagit ledarskapet i Biden-administrationen när 

det gäller hanteringen av COVID-19-epidemin. Kongressen, utan tvekan 

förståeligt, kan ha liten aptit på att hala honom över kolen för den uppenbara 

bristen på omdöme när det gäller finansieringen av funktionsvinst-forskningen i 

Wuhan. 

Till dessa packade murar av tystnad måste man lägga till mainstream media. 

Såvitt jag vet har inget större tidnings- eller tv-nätverk ännu gett läsarna en 

fördjupad nyhetshistoria om scenariot med flykten från laboratoriet, som det du 

just har läst om, även om vissa har kört med korta redaktionella artiklar eller 

åsikter. Man skulle kunna tro att varje trovärdig teori om ursprung för ett virus 

som har dödat tre miljoner människor, skulle förtjäna en seriös utredning. Eller 

att det kloka iatt fortsätta forskningen om funktionsvinst, oavsett virusets 



ursprung, vore värt att undersöka. Eller att finansieringen av forskningen om 

funktionsvinst från NIH och NIAID under ett pausande för en sådan 

finansiering skulle frambringa en utredning. Vad är orsaken till medias 

uppenbara brist på nyfikenhet? 

Virologernas omertà är en anledning. Vetenskapsreportrar, till skillnad från 

politiska reportrar, har liten medfödd skepsis över källornas motiv; de flesta ser 

deras roll till stor del som att förmedla forskarnas visdom till de otvättade 

massorna. Så när deras källor inte hjälper, är dessa journalister förlorade. 

En annan anledning är kanske migrationen av mycket av media mot vänster om 

det politiska spektrumet. Eftersom president Trump sade att viruset hade rymt 

från ett laboratorium i Wuhan gav redaktörerna idén liten trovärdighet. De gick 

på virologernas linje när det gällde laboratorieflykten som en konspirationsteori, 

som kunde avvisas. Under Trump-administrationen hade de inga problem med 

att avvisa underrättelsetjänsternas åsikt om att flykt från laboratoriet inte kunde 

uteslutas. Men när Avril Haines, president Bidens chef för nationell 

underrättelse, sade samma sak, ignorerades hon i stort. Detta är inte för att 

argumentera för att redaktörer borde ha godkänt scenariot med smitandet från 

labbet, utan bara att de borde ha undersökt möjligheten helt och rättvist. 

Människor runt om i världen, som har varit ganska begränsade till sina hem det 

senaste året, kanske gillar ett bättre svar än vad deras media ger dem. Kanske 

kommer något fram tids nog. Ju fler månader som går utan att teorin om den 

naturliga framväxten får lite stöd i bevis, desto mindre troligt kan det verka. 

Kanske kommer det internationella virologsamfundet att betraktas som en falsk 

guide som verkar i egenintresse. Den sunda förnuftsuppfattningen att en 

pandemi som bryter ut i Wuhan kan ha något att göra med ett 

Wuhan-laboratorium som kokar ihop nya maximalt farliga virus under osäkra 

förhållanden kan så småningom förskjuta det ideologiska yrkandet på att vad 

Trump sade inte kan vara sant. 

Och låt sedan räkenskapen börja. 

 

Anteckningar 

 

[1] Detta citat lades till artikeln efter första publiceringen. 

Bekräftelser 

Den första personen som ser allvarligt på ursprunget till SARS2-viruset var 

Yuri Deigin, en bioteknikföretagare i Ryssland och Kanada. I en lång och 

lysande uppsats dissekerade han SARS2-virusets molekylärbiologi och tog upp, 

utan att stödja, möjligheten att det hade manipulerats. Uppsatsen, som 

publicerades den 22 april 2020, gav en färdplan för alla som vill förstå virusets 

ursprung. Deigin packade in så mycket information och analyser i sin uppsats 

att vissa har tvivlat på att det kan vara en enskild individs arbete och föreslog att 

någon underrättelsetjänst måste ha skrivit den. Men uppsatsen är skriven med 

större lätthet och humor än vad jag misstänker hittas i CIA- eller 



KGB-rapporter, och jag ser ingen anledning att tvivla på att Deigin är dess 

mycket kapabla ensamma författare. 

I Deigins kölvatten har följt flera andra skeptiker om virologernas ortodoxi. 

Nikolai Petrovsky beräknade hur tätt SARS2-viruset band sig till 

ACE2-receptorerna hos olika arter och fann till sin förvåning att det verkade 

optimerat för den mänskliga receptorn, vilket ledde honom till att dra slutsatsen 

att viruset kan ha genererats i ett laboratorium. Alina Chan publicerade en 

uppsats som visade att SARS2 från dess första utseende var mycket väl 

anpassad till mänskliga celler. 

En av de väldigt få forskare från etablissemanget, som har ifrågasatt 

virologernas absoluta avvisande av flykten från laboratoriet är Richard Ebright, 

som länge har varnat för farorna med forskning om ”funktionsvinst”. En annan 

är David A. Relman från Stanford University. "Även om det finns gott om 

starka åsikter, kan ingen av dessa scenarier med säkerhet bekräftas eller 

uteslutas med för närvarande tillgängliga fakta", skrev han. Kudos också till 

Robert Redfield, tidigare chef för Centers for Disease Control and Prevention, 

som berättade för CNN den 26 mars 2021 att den "mest troliga" orsaken till 

epidemin var "från ett laboratorium", eftersom han tvivlade på att ett 

fladdermusvirus kunde bli en extrem mänsklig patogen bara över natt, utan att 

ta tid på sig att utvecklas, vilket verkade vara fallet med SARS2. 

Steven Quay, en läkare-forskare, har använt statistiska och bioinformations- 

verktyg för geniala undersökningar om virusets ursprung, och visar till exempel 

hur sjukhusen, som tar emot de tidiga patienterna är grupperade längs 

tunnelbanelinjen Wuhan №2 som förbinder Institutionen för virologi i ena 

änden.med den internationella flygplatsen i den andra, det perfekta 

transportbandet för att distribuera viruset från laboratorium till världen. 

I juni 2020 publicerade Milton Leitenberg en tidig undersökning av bevisen 

som gynnade laboratoriesmitningen på grund av forskning funktionsvinst vid 

Institutionen för virologi i Wuhan. 

Många andra har bidragit med betydande pusselbitar. "Sanningen är dottern," 

sade Francis Bacon, "inte av auktoritet utan av tid." Ansträngningar från 

människor som de som nämns ovan är det som gör det så. 

 


