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TEMA: YTA

ALLT ÄR INTE VAD DET SER UT ATT 
VARA. Något döljer sig under ytan. Vissa 
saker är bara det du ser. De är bara yta. Ytor 
utgör en gräns, men de går att passera, att 
analysera. Vad döljer sig till exempel under 
ytan på en skogssjö? Kan ansiktsuttryck 
skvallra om karaktärsdrag? Inom nanotek-
nologin har ytan en avgörande betydelse för 
materialens egenskaper. Ju större yta desto 
bättre.

Så nog finns det anledning för universite-
tets forskare och studenter att uppehålla sig 
vid ytan en stund, att studera skalet för att 
sedan ta sig in mot kärnan. I det här numret 
av Nya Horisonter får du många exempel 
på det.

Även privat kan det löna sig med ytliga 
aktiviteter som dator- och tv-spel. Framför 

datorspelet World of Warcraft kan man till 
exempel odla sina ledaregenskaper, visar 
forskningen.

Studenter brukar också pendla mellan 
yta och djup. Fester och föreningsliv behövs 
som komplement till krävande studier. Stu-
dentlivet kan vara det där extra lilla kittet 
som skapar långvariga band till Uppsala 
universitet.

Så var det till exempel för Eric Lui, före 
detta student som nu är tillbaka i Peking. 
Där har han skapat ett nätverk för Uppsa-
lastudenter i Kina. På träffarna diskuteras 
karriärmöjligheter samtidigt som det är en 
möjlighet att lära känna varandra och ha 
kul.

Allvar och lek. Yta och djup. Sådan är 
vardagen vid ett universitet.  n
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Genom vårt pappersval har vår vision om en 
bättre värld fått praktisk innebörd. Genom att 
vi valt att använda detta papper har vår klimat-

påverkan reducerats med drygt 35%. Papperet är 
producerat i Sverige och vattenförbrukningen vid 
pappersproduktionen är unikt låg. Skogsråvaran 

kommer från ”FSC-skogar”.
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TEMA: YTA

NANO BETYDER miljarddel och kom-
mer från grekiskans nanos som betyder 
dvärg. Om man delar en meter i en miljard 
delar får man en nanometer. Det är på den 
här nivån som Maria Strømme, professor i 
nanoteknik, arbetar med att hitta nya app-
likationer för en teknik som ännu är i sin 
linda. 

– Inom nanoteknologin har ytan väldigt 
stor betydelse. Ju mindre partiklar ett ma-
terial består av desto större yta får du att 
arbeta med, säger Maria Strømme.

Det kan låta som en motsägelse för en 
oinsatt men är egentligen logiskt. Tänk dig 
att du har en påse med godis med en viss 
vikt. Ju mindre godisbitarna är desto större 
blir den samlade ytan av alla godisbitar. Till 
slut sitter nästan alla atomer på ytan och då 
återstår i stort sett bara yta. (Frågan hur ett 
sådant godis skulle smaka är inte ämnet för 
denna artikel …)

– På ytan kan man fästa andra moleky-
ler som har de egenskaper som krävs för att 
uppnå de funktioner man önskar. Har du 
tillgång till stor yta är det också lättare att få 
upp reaktionshastigheter för olika proces-
ser. Nanotekniken innebär, så vitt vi kan se, 
fantastiska möjligheter på en rad områden, 
säger Maria Strømme.

Batteri av alger
Den applikation som kanske var minst vän-
tad, men som väckt störst uppmärksamhet 
hittills, är utvecklandet av ett batteri som 
baseras på en liten alg som kallas grönslick. 
Något som vi närmast känner till som ett 
obehagligt inslag i badvattnet när den blom-
mar under sommaren. 

– cellulosan i grönslick är ett otroligt in-
tressant material med en naturligt stor yta-
rea på 100 kvadratmeter per gram. Grön-
slickcellulosan har även andra fördelaktiga 
egenskaper som tillsammans skapar goda 

förutsättningar för att ladda ytan med andra 
material som har de funktioner vi söker.

cellulosa är ett naturligt isolerande fi-
bermaterial (biologisk polymer, i vardagligt 
tal kallat kolhydrat). Vad Maria Strømmes 
forskargrupp ville ta reda på var om det gick 
att göra det ledande genom att belägga ytan 
med polymerer med ledande egenskaper. 

– Där såg vi nämligen möjligheter till 
flera biotekniska applikationer som till ex-
empel dialys av patienter med njursvikt. 
Det är ju bioteknik som är vår bas.

I arbetet med dialysen gjorde forskarna 
en viktig upptäckt. 

– Då såg vi att den här cellulosan kan 
fungera som en elektrod i ett batteri. Det 
var då vi började utveckla det så kallade alg-
batteriet.

Uppmärksamhet över världen
Upptäckten har väckt uppmärksamhet 
världen över och vissa applikationer är re-
dan på väg att testas i prototyper för lättare 
hemelektroniska prylar. En av de första lär 
kanske dyka upp på soffbordet i våra var-
dagsrum i form av en miljövänlig, kompos-
terbar, fjärrkontroll som går att bränna upp 
utan miljöpåverkan.

För att driva exempelvis bilar duger dock 
inte algbatteriet som det fungerar idag. Det 
är helt enkelt för svagt.

– Men konceptet är mycket intressant, 
både miljövänligt och enkelt att producera. 
Dessutom ser vi nu hur vi skulle kunna göra 
det till ett högenergibatteri som på sikt kan 
fungera för exempelvis bilar. 

Men, poängterar Maria Strømme med 
en bestämd näve i bordet, nu pratar vi om 
ett långt tidsperspektiv. Mycket långt, upp-
repar hon, och våndas lite innan hon svarar 
på frågan om vad långt innebär inom nano-
tekniken.

– Tio år minst … minst! Vi vet hur vi 

ska göra, men det är väldigt mycket jobb på 
vägen.

Närmare i tiden
Det finns dock andra applikationer som är 
minst lika intressanta och som ligger när-
mare i tiden. De handlar om implantat och 
diagnostik. 

– När det gäller implantat har vi utveck-
lat en metod för att göra ytan på implantatet 
mer biokompatibel för att bättre kunna växa 
samman med mänskligt ben. Och en annan 
metod för att förhindra infektioner genom 
att göra ytan antibakteriell på beställning. 

Revolution i nanovärlden
Inom nanotekniken är storleken 

på ytan avgörande. Ju mindre 
partiklar ett material består av, 
desto större blir den totala ytan. 

Och ju större yta, desto fler 
funktioner. Det är de små 

nanopartiklarnas tillgång till 
stora ytor som kommer att 
revolutionera vår tillvaro.

TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: STAFFAN cLAESSON

GRAFIK: KALLE ÅSTRAND

Ett slags antibiotika-on-demand med 
andra ord. Något som skulle kunna minska 
användningen av antibiotika, vilket är väl-
kommet på grund av resistensproblema-
tiken. Kliniska försök på människor med 
denna metod ska snart starta, berättar Ma-
ria Strømme.

Diagnostik är ett annat område där na-
notekniken öppnar för nya revolutioneran-
de möjligheter. Redan idag kan vi ta reda 
på mycket med hjälp av fiberoptik, magnet-
kameror, lasrar med mera. Men det är dyrt 
och utrustningen kräver större laboratorier. 
Därför sprids tekniken inte brett. 

– Med hjälp av nanoteknik kan vi göra 
diagnostiken billig och därmed sprida den 
till lokala läkarmottagningar eller ända in 
i hemmen. De magnetiska nanopartiklar, 
som vi nu jobbar med, kan vi klä med DNA 
på ytan och i ett prov avläsa koncentratio-
ner av bakterie-, virus- eller arvsanlag med 
hjälp av väldigt enkla elektromagnetiska 
kretsar.

Risk för sjukdomar
Mer konkret handlar det om att ett litet 
stick i fingret kan visa på vilken procentu-
ell risk du löper för att exempelvis drabbas 
av hjärt- och kärlsjukdomar. Eller om ditt 
halsont beror på ett virus eller en bakterie. 
Och detta skulle du kunna göra själv, i ditt 
eget hem, med hjälp av en liten avläsnings-
apparat. 

– Det här har potential att förändra hälso- 
och sjukvården totalt, tror Maria Strømme.

Och det är också detta som utgör hen-
nes drivkraft.

– Jag måste se ett mål med min forsk-
ning. För mig innebär det att hitta tillämp-
ningar som kan göra nytta för människor 
och samhälle. Om jag ser en möjlighet till 
det, kan jag grotta ner mig i grundforskning 
hur mycket som helst. Men jag måste ha en 
idé om vart det kan leda.

Redan i början på 2000-talet utsåg Stif-
telsen för strategisk forskning Maria Strøm-
me till en av framtidens 21 forskningsledare, 
varav fem var kvinnor. Idag, tio år senare, har 
hon hunnit fylla 40 och könsfördelningen 
har inte ändrats speciellt mycket. 

– Se bara hur det ser ut här, säger Maria 
Strømme och gör en svepande gest ut mot 
sammanträdesrummet där hennes manliga 
forskarkollegor sitter och väntar på att deras 
möte ska börja. 

Men Maria Strømme gör ingen stor sak 
av att vara ensam kvinna. Hon är van. 

– Det är klart att det inte är bra, men det 
kommer att bli ändring på det, det är jag 
övertygad om, säger hon.

Frågan är hur lång tid det ska ta. I nano-
sammanhang är tio år en mycket, mycket 
lång tid …  n

En miljarddel

Om man 
tar jordens 

omkrets och delar 
den en miljard gånger 

så får man ungefär längden 
på en tändsticka.

Om man vill fästa ett ämne på ytan, till exempel en katalysator, så får man plats 
med fler ju större ytan är. Det gäller både när materialet är uppdelat på mindre 
partiklar eller om ytan är veckad.

Samma massa
Olika stor yta

Fördelar med en stor yta.

Genom att kontrollera ett material ända ner på nanonivå kan man styra och 
optimera funktionen av en konstruktion. Kemiska och fysikaliska reaktioner och 
förlopp sker framför allt på ytan av ett material. Ju större yta desto effektivare 
användning av materialet.

MARIA STRØMME

– Jag vill hitta 
tillämpningar 

som gör nytta, 
till exempel 
miljövänliga 

batterier.

cELLULOSAN I GRöNSLIcK ÄR ETT OTROLIGT 

INTRESSANT MATERIAL MED EN NATURLIGT STOR 

YTAREA PÅ 100 KVADRATMETER PER GRAM.



 6 N Y A  H O R I S O N T E R  1 : 2  7

TEMA: YTA

NILS MÅRTENSSON, är professor i fysik 
vid Uppsala universitet och tills nyligen chef 
för MAX-lab. När han berättar om möjlig-
heterna med det nya MAX IV-anläggningen 
verkar det inte finns något område som inte 
kan ha nytta av kunskapen analyserna kan 
ge. Han berättar om industrins behov av att 
testa nya material. Han talar om intresset 
för den nya ljuskällan – som kommer att bli 
den kraftfullaste i världen, ett synnerligen 
viktigt verktyg för de forskare som förfinar 
dagens konstruktionsmaterial och för dem 
som utvecklar nya material för framtidens 
teknologiområden.  Och i ett globalt sam-
manhang påminner han om att MAX-lab 
kommer att få en särställning bland värl-
dens forskare. 

– Behoven är exempelvis stora för att ut-
föra undersökningar i så realistiska miljöer 
som möjligt. I dessa sammanhang är MAX 
IV anläggningens världsledande prestanda 
särskilt viktiga. 

Uppsala med från start
När MAX I byggdes var Uppsala universi-
tet med från start. Hela tiden har forskare 
från Uppsala varit bland de dominerande 
vid laboratoriet.

– Vi kunde bygga upp en oerhört väl-
fungerande anläggning redan vid MAX I 

som togs i drift i mitten av åttitalet. En vik-
tig anledning till MAX-labs framgång var 
den kompetens och erfarenhet som fanns 
på experiment- och strålrörssidan i Upp-
sala.

Strålrören Nils Mårtensson talar om är 
de experimentanläggningar som utnyttjar 
den röntgenstrålning som genereras i acce-
leratorringen. Idag när MAX IV ska byggas 
diskuteras i första hand något tiotal hög-
prioriterade strålrör. Varje sådant strålrör är 
byggt för vissa specifika typer av undersök-
ningar. 

– Användningsområdena är enorma. Vi 
kan till exempel se hur nya tekniker tas 
fram för att studera vätskor och aerosoler.

Vad är då Aerosoler? Jo, det är fasta eller 
vätskeformiga partiklar som finns i en gas 
som exempelvis vattendropparna i en dim-
ma. Aerosolerna kan dessutom innehålla 
olika typer av kemikalier, exempelvis från 
luftföroreningar. Att kunna studera dessa 
ner i minsta beståndsdel ger viktig kunskap 
om klimatet på jorden eftersom solljuset re-
flekteras av aerosolerna i atmosfären. 

Tanken svindlar
För varje exempel som Nils Mårtensson 
nämner svindlar tanken. På MAX-lab har 
forskare från bland annat Uppsala univer-

HANS SIEGBAHN, professor i atom- och 
molekylfysik, är entusiastisk. Det nationella 
MAX-laboratoriet är oerhört viktigt för 
Uppsalas forskare. Det är hit de åker för 
att verifiera sina teorier och för att ta reda 
på hur ytkemin hos ett intressant material 
verkligen ser ut. 

– Dessutom kan vi se under ytan, vi un-
dersöker ju också begravda skikt, berättar 
fysikprofessorn Jan-Erik Rubensson.

KRISTINA EDSTRöM är professor i oor-
ganisk kemi vid institutionen för material-
kemi och en av de forskare som arbetar i 
MAX-lab väldigt mycket. 

De områden som hon och hennes fors-
kargrupp inte är experter på överlåter hon 
till andra forskare inom andra specialområ-
den som också kontrollerar sina teorier på 
MAX-lab. Tillsammans resulterar kunska-
pen i nya lösningar för energilagring.

– Just nu arbetar vi på ett batteri som 
ska använda kisel i både anod och katod. 
Både i plus och minuspolen. Helst vill vi att 
batteriet inte ska ha en flytande elektrolyt. 
Det vore fantastiskt om vi inte behövde ha 
någon vätska eftersom vi då skulle slippa 
läckageproblemet.

Begravda skikt? Jo för att förstå hur ett 
material verkligen är uppbyggt måste man 
få veta hur elektronerna beter sig i förhål-
lande till varandra. Elektronerna ger oss 
information från de allra yttersta atomerna, 
men vill man se hur atomerna inne i mate-
rialet beter sig är det lättare att studera de 
fotoner som emitteras när materialet bestrå-
las med synkrotronljuset från MAX-lab. 

Eftersom forskarna mäter både elektro-

Batteriforskningen är het idag. Fordons-
industrin har enorma behov och i allas 
fickor finns mobiltelefoner och mp3spelare 
som måste laddas. Om batterierna blir min-
dre och håller längre betyder det vinster för 
fordonen genom att de inte behöver trans-
portera lika tunga batterier och därmed blir 
räckvidden bättre. För alla andra apparater 
betyder det att de kan bli mindre och lad-
das mindre ofta – en bekvämlighetsfråga 
lika väl som en energibesparing. 

Med MAX IV ser hon stora möjligheter:
– Vi kommer att kunna få ännu nog-

grannare resultat. Resultaten kommer att 
ge oss bättre kunskap om hur de material 
vi använder verkligen kommer att fungera 
utanför laboratoriemiljön.  n

ner och fotoner får de en fullständig bild av 
elektronstrukturen. 

– Under 1900-talet tog vi reda på hur 
atomernas rörelser bestämmer kemiska re-
aktioner och till och med biologiska proces-
ser. Framtiden nu är att skapa en förståelse 
i termer av hur elektronerna rör sig. Det 
kommer också att ge oss en djupare bild 
av viktiga material och deras struktur, säger 
Jan-Erik Rubensson.  n

– Synkrotronljuset erbjuder en 
fantastisk mötesplats för olika 

discipliner. På MAX-lab träffas 
vi och inser att vi kan sam-
arbeta över de traditionella 

områdesgränserna.

”En fantastisk mötesplats”

– I arbetet med batterier behöver jag hela bilden. Jag måste veta hur 
strukturen ser ut på atomnivå, hur materialen förhåller sig till varan-
dra. Jag måste veta hur elektronerna rör sig – exakt. Det kan jag få 
på MAX-lab.

Hela bilden av batteriet

Allt kan studeras 
med synkrotronljus

TEXT OcH FOTO: JOHANNES BORGEGÅRD
ILLUSTRATION: PETTER LöNEGÅRD

Material, proteiner och biologiska 
strukturer. För att förstå hur de är 
uppbyggda använder forskare synkrotron-
ljus. Den nya MAX IV-anläggningen i Lund 
öppnar nya möjligheter för forskarna vid 
Uppsala universitet.

sitet i 25 år tittat på beståndsdelarna i olika 
material och hur de samspelar. Hittills har 
de dock inte alltid kunnat studera dessa 
i tillräcklig detalj. Det är som om de inte 
kunnat zooma in tillräckligt. Ändå har re-
sultaten bidragit till mängder av ny teknik 
och kunskap inom all typ av industri och 
forskning. Solceller, batterier, legeringar och 
läkemedel är bara några exempel. Tänk 
bara hur mycket mer som kommer att gå 
att göra nu, med ett många gånger bättre 
verktyg. 

– Nu när jag slutat som chef ska jag åter-
gå helt till forskningen. Jag kommer att bli 
brukare av det labb som jag varit med att 
bygga upp. Det ser jag verkligen fram emot, 
säger Nils Mårtensson.  n

NILS MÅRTENSSON

– Användnings-
områdena är 

enorma.

Skiss över den planerade synkotron-
ljusringen vid Max IV. En 250 meter lång 

underjordisk tunnel injicerar elektroner som 
sedan leds runt i en ringformad bana med hjälp 

av magneter. Kontrollrum och experimentstationer 
finns i direkt anslutning till ringen.

Hans Siegbahn och Jan-Erik Rubensson studerar ytkemi.

Kristina Edström forskar om batterier.
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MARSMORGONEN då jordbävningen 
i Japan skedde, pep det till i seismologen 
Björn Lunds mobiltelefon.

Sonen Andreas som anade att det var nå-
got extra på gång läste meddelandet.

– Det står Tokyo, 8! Pappa det är mycket 
va, frågade han retoriskt.

Björn Lund insåg genast att följderna i 
Japan kunde bli katastrofala och att han för 
egen del hade en räcka av långa arbetsdagar 
framför sig. 

Björn Lund och hans kolleger vid insti-
tutionen för geovetenskaper vid Uppsala 
universitet är nämligen ensamma i Sverige 
om sin kompetens, seismologi. Därför blev 
de snabbt efterfrågade av alla Sveriges me-
dier efter att jordbävningen ägt rum, samti-
digt som de fick jobba på högvarv med att 

analysera händelsen. 
Seismologi är en förhållandevis ung ve-

tenskap i Sverige, det första mätinstrumen-
tet sattes upp 1904 av forskare vid Uppsala 
universitet.

Vågor i jorden
Nu är ett 60-tal seismiska stationer ut-
placerade över landet, Svenska nationella 
seismiska nätet, som mäter de seismiska 
vågorna i jorden. 

– Kunskapen har accelererat mycket de 
senaste åren. Men det finns mycket som vi 
fortfarande inte vet.

Särskilt jordbävningar i Sverige är rela-
tivt outforskat. Till stor del på grund av att 
man länge trott att några större jordbäv-
ningar inte är att vänta här.

Men Björn Lund menar att det behövs 
mer kunskap innan det går att slå fast.

Att vårt land skulle vara jordbävnings-
säkert bygger på kunskapen om att Sve-
rige ligger mitt på en kontinentalplatta. 
De största spänningarna på jordytan finns 
nämligen i kontinentalplattornas gränser 
och det är spänningarna där som förr eller 
senare ger upphov till ett skalv.

Ändå sker en eller två jordbävningar 
varje dag i Sverige. Det rör sig framförallt 
om små skalv, magnituden brukar hamna 
mellan 0 och 1. Det är så svaga skalv att de 
inte känns på jordytan, men de fångas upp 
av seismologernas känsliga instrument.

– Vårt största skalv var så sent som 1904. 
Det var i Oslofjorden utanför Kosteröarna 
och hade en magnitud på 5,5. Det skalvet 

Fakta om mätstationer
I Sverige finns 63 mätstationer som mäter 
seismisk aktivitet i jorden. De täcker in hela 
Sverige, från Torneträsk i norr till Lund i 
söder. 
Instrumenten är så känsliga att de känner av 
alla skalv i världen över 5 på Richterskalan. 

JORDBÄVNING 
PÅ HEMMAPLAN
Pärvie-sprickan, eller ”Vågen i marken” som samerna kallar den, sträcker sig 
sexton mil över Norrland och är av stort intresse för seismologerna vid Uppsala 
universitet. Vågen i marken är en förkastningsspricka som kom till för 10 000 
år sedan – av en kraftig jordbävning. 

TEXT: ANNETTE WALLQVIST, FOTO: BJöRN LUND, MIKAEL WALLERSTEDT

kändes ända bort till Sankt Petersburg, be-
rättar Björn Lund. 

Stora spänningar
I området kring Kosteröarna finns ingen 
plattgräns. Men där finns en djupränna som 
kan ge upphov till nog så stora spänningar. 

Sedan det seismiska nätet kom igång i 
början av 2000-talet har Björn Lund och 
hans kolleger kunnat urskilja ett mönster i 
de svenska skalven. De flesta av skalven sker 
längs Norrlandskusten och kring sjöarna 
Vänern och Vättern.

Skalven i trakten kring sjöarna är jämt 
utspridda i området, medan skalven i Norr-
land är koncentrerade kring en handfull för-
kastningssprickor som ligger där. 

Störst är den så kallade Pärvie-förkast-
ningen med sina 160 kilometer och som är 
resultatet av en kraftig jordbävning i slutet 
av förra istiden. 

Förkastningen sträcker sig från Saltolu-
okta i söder och ända upp norr om Torne-
träsk. Den är väl synlig som ett trappsteg 
som sänker sig ner i jordytan och steget är 
på sina ställen så högt som tio meter.

– Samerna har länge känt till den. Pär-

vie är samiska och betyder ungefär vågen i 
marken. Men geologerna fick upp ögonen 
för den först på 1970-talet och det var inte 
förrän i slutet av 1970-talet som vi förstod 
att den var resultatet av en stor jordbävning, 
troligen av magnitud 8. 

Björn Lund utesluter inte möjligheten till 
ytterligare en stor jordbävning i området. 

– Men risken ska inte överdrivas. Vi har 
ingen modell som är tillräckligt väl under-
byggd för att kunna vara säkra på det och 
om det skulle ske blir det antagligen inte 
förrän i slutet av nästa istid.

Jordbävningar i cykler
Björn Lund berättar att jordbävningar före-
kommer i cykler, men hur långa cyklerna är 
varierar beroende på var i jordskorpan skal-
ven brukar ske. Jordplattorna rör sig hela 
tiden och rörelserna fortsätter även efter ett 
skalv, vilket i sin tur förr eller senare leder 
till nya jordskalv.

– Problemet är bara att det inte går att 
förutsäga exakt när skalven ska ske. cykler-
na är regelbundna ur ett geologiskt per-
spektiv som ju sträcker sig över tusentals år. 
Det gör att en felmarginal på 70 år inte är 
ovanligt.

Skalvet i Japan var därför väntat. Men 
det kom både tidigare och var starkare än 
vad forskarna förutsagt.

För Sveriges del tror Björn Lund att det 
inte är osannolikt att vi skulle kunna få en 
sexa på Richterskalan.

– Ett jordskalv av den storleken skulle vi 
troligen klara. Men på ett olämpligt ställe, 
som under en stad, kan det få stora konse-
kvenser. Vi är det enda land i Europa som 
inte översatt EU:s byggnormer för jordbäv-
ningar.  n

BJÖRN LUND

– Kunskapen 
har accelererat 

mycket de 
senaste åren.

Båtfärg med 
kemiskt försvar
NU HAR FORSKARE vid Uppsala uni-
versitet lyckats klura ut varför det marina 
svampdjuret Geodia barretti klarar sig från 
påväxt av andra organismer, trots att det le-
ver i marin miljö. Svampdjuret producerar 
så kallade dipeptider som förhindrar andra 
organismer att fästa på dess yta. Upptäck-
ten kan leda till en miljövänlig båtfärg som 
hindrar havstulpaner och annat att fästa på 
båtbottnar. Lars Bohlin, professor i farmako-
gnosi, är en av forskarna bakom upptäckten 
och har nu bildat ett bolag för att utveckla 
den nya båtfärgen.  n

Hudkrämer 
ger torrare hud
MÅNGA UPPLEVER att så fort man bör-
jat använda en kräm måste man fortsätta; 
slutar man smörja sig blir huden torrare 
än den var när man började. Och nu finns 
forskning som för första gången bekräftar 
att normal hud kan bli torrare av krämer. 
Izabela Buraczewska presenterar resultaten 
i en avhandling vid institutionen för medi-
cinska vetenskaper.   n

Nyttiga kemikalier 
utvinns ur bark
TRÄDBARK innehåller många nyttiga 
kemiska ämnen som kan användas inom 
områden som läkemedels-, livsmedels- och 
kosmetikindustrin. Michelle co vid teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten visar i sin av-
handling att det finns goda möjligheter att 
utvinna värdefulla ämnen miljövänligt ur 
barken. Istället för konventionella återvin-
ningstekniker, som ofta kräver användning 
av farliga kemikalier eller stora mängder 
organiska lösningsmedel, kan man använda 
vatten och etanol under högt tryck och hög 
temperatur.  n
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TEMA: YTA

SKOGSLANDETS vattendrag transpor-
terar mängder av växtdelar och kolhaltiga 
ämnen på sin väg till mynningen. Hittills 
har kolbalansen i sötvattensystemens avrin-
ningsområden beskrivits som ett nollsum-
mespel. Den gängse figuren har varit en 
tub, med ett lika stort hål i ingången som 
i utgången, där tillfört kol förts vidare ut i 
havet. 

– Men vår forskning har visat att tuben 
egentligen är en läckande tratt, säger Sebas-
tian Sobek, forskarassistent vid avdelningen 
för limnologi. 

Tillsammans med bland andra profes-
sor Lars Tranvik och doktorand cristian 
Gudasz modifierar Sebastian Sobek just nu 
pusselbiten sötvatten i det globala klimat-
pusslet.

– Det har visat sig att bara ungefär en 
tredjedel av vattendragens tillförda kol trans-
porteras hela vägen till havet. Så mycket 
som två tredjedelar lagras i sjöarnas botten-
sediment eller förgasas direkt upp i luften 
som klimatpåverkande koldioxid eller som 
ännu mer klimatpåverkande metan.

Binder organiskt kol
Sedimenten har en nyckelroll då de kan 
binda organiskt kol under mycket lång tid.

– Men en betydande del av det sedimen-
terade materialet bryts ner direkt av mikro-
organismerna och då frigörs koldioxid och 
metan.

Kolets kretslopp ingår i naturliga proces-
ser som dock varit dåligt kända och dåligt 
beskrivna. Av världens kontinenter består 
ungefär tre procent av ytan av sjöar. I Sve-

rige är motsvarande siffra nio procent, för-
delat på 100 000 sjöar.

Världens insjöar tillförs 2,9 Gigaton 
(miljarder ton) organiskt kol per år från om-
givande marker. 0,9 Gigaton tar sig genom 
tratten ut till vattendragens mynningar. 0,6 
Gigaton hamnar i sedimenten, och resten, 
1,4 Gigaton blir koldioxid i atmosfären.

– 1,4 Gigaton kol i form av växthusgaser 
kan jämföras med utsläppen från all fos-
sil förbränning, som är ungefär 6 Gigaton, 
säger professor Lars Tranvik. Så det är inga 
små mängder kol som lämnar sjöarnas ytor.

De nya beräkningarna och kunskaperna 
gör också att man måste revidera kolbalan-
sen för världens skogsekosystem. Det som 
brukar kallas skogarnas kolsänka blir betyd-
ligt mindre om man räknar in avgången av 
växthusgaser från sjöarna.

– Vi tror att vår forskning nu kommer 
att påverka IPcc:s kommande rapporter; i 
första hand inför redovisningen 2014, säger 
Lars Tranvik.

Människors påverkan
Forskarna kommer nu i högre grad att stu-
dera antropogen påverkan på kolets krets-
lopp i sötvattnen, alltså i vilken utsträckning 
mänskliga aktiviteter ökar eller minskar ut-
släppen av växthusgaser.

– Först och främst är klimatförändringen 
i sig själv en viktig faktor, med risk för hö-
gre medeltemperaturer och mer nederbörd, 
säger Sebastian Sobek. Om temperaturen i 
sjöarna ökar så ökar nedbrytningen av or-
ganiskt material i sedimenten och då ökar 
produktionen av koldioxid.

Även bottenvattnets syrehalt har stor 
betydelse. Låg syrehalt ökar inlagringen av 
kol i sedimenten, vilket minskar bildandet 
av koldioxid. Å andra sidan bildas metan i 
syrefattiga miljöer, och eftersom metan är 
en tjugo gånger så kraftfull växthusgas som 
koldioxid kan slutsumman ändå bli att kli-
matpåverkan ökar.

Forskningen om sedimentens kolbalans 
har visat att även vattenkraften påverkar 
utsläppen av växthusgaser. 

– Särskilt i tropikerna kan sedimenten 
i kraftverksmagasinen avge stora mängder 
metan, säger Lars Tranvik.  n

Under ytan 
på en skogssjö
TEXT: LARS KRöGERSTRöM, FOTO: ROLAND ZURBRÜGG, STAFFAN cLAESSON, MATTON, GRAFIK: KALLE ÅSTRAND

Det stora globala klimatpusslet innehåller många bitar. Insjöarnas betydelse för ut-
släppen av växthusgaser har hittills underskattats av FN:s klimatpanel, IPCC. Men 
nu har forskarna vid avdelningen för limnologi i Uppsala visat att sjöarnas ekosystem 
rymmer ett stort flöde av koldioxid och metan från sedimenten och vattnet till luften.

LARS TRANVIK

– Om tempera-
turen i sjöarna 

ökar så ökar 
nedbrytningen 

av organiskt 
material.

SEBASTIAN SOBEK

– Det har visat 
sig att bara 
ungefär en 

tredjedel av 
vattendragens 

tillförda kol 
transporteras 
hela vägen till 

havet.

Döda växter och djur som hamnar i sjön bryts till viss del ner av bakterier och mikrober 

innan de når botten. I den processen bildas mer koldioxid än vattenväxterna kan ta upp.

Detta leder till ett överskott av koldioxid som sjön avger till atmosfären.
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Knypplat överdåd

Diskret lyx var knappast ett ledord för samhällets mest privilegierade 
på 1500- och 1600-talen. Tvärtom, ju mer gnistrande stenar och ädla 
metaller desto bättre. Textilvetaren Lena Dahrén har genomfört den 
första större studien någonsin om knypplingar av guld och silver. 

för samhällets översta skikt

PER ANDRÉASSON

– Det är 
självklart 

bra i många 
yrken att kunna 
sätta sig in i en 
annan persons 

situation

TEMA: YTA TEMA: YTA

1500-TALETS FESTSALAR lystes upp av 
levande ljus. Knypplingarna i guld och silver 
som kantade de magnifika klädedräkterna i 
påkostat tyg reflekterade det varma ljuset 
på ett fantastiskt sätt. Det var i dessa sam-
manhang dessa knypplingar hörde hemma, 
berättar Lena Dahrén. Det skulle glittra och 
glimma och bara de allra rikaste hade råd. 

– Knypplingarna var, tillsammans med 
exklusiva tyger av siden och sammet samt 
smycken av pärlor och ädla stenar, statusbe-
tecknande. I dag bär man andra tecken för 
att visa vem man är. Man är mycket mer 
diskret, säger Lena Dahrén. 

Knypplingar smältes ned
Anledningen att knypplingar i guld och sil-
ver inte studerats mer genomgripande tidi-
gare kan vara att det är svårt att hitta källor. 
Många knypplingar smältes ner för att åter-
vinna de dyra metallerna. 

I Sverige finns förhållandevis många 
knypplade bårder bevarade på liturgiska 
textilier men Lena Dahrén har fått leta 
bland både porträtt, räkenskaper, inventa-
rieförteckningar och brev för att få ihop till-

I SIN AVHANDLING i psykologi under-
sökte Per Andréasson hur människor med 
hög respektive låg emotionell empati rea-
gerade när de tittade på bilder av glada och 
arga ansikten. Resultaten var tydliga. 

– Personer med hög emotionell empati 
imiterade spontant de arga eller glada ansik-
tena medan de med låg emotionell empati 
inte gjorde det, berättar Per Andréasson. 

Det kan vara så att människor med låg 
emotionell empati uppfattas som kallare, 
menar han.

Enligt en hypotes (facial feedback-hy-
potesen) uttrycker ansiktet inte bara vad 
vi känner utan ett ansiktsuttryck kan också 
påverka våra känslor genom återkoppling 
till hjärnan. Per Andréasson undersökte 
också vad som hände när olika människor 
fick titta på humoristiska filmer medan an-
siktet styrdes till olika uttryck. Till exempel 
sattes en glasspinne mellan läpparna för att 
styra ansiktet till ett surt uttryck och sam-
ma pinne mellan tänderna styrde ansiktet 
till ett leende. 

Påverkas på olika sätt
I experimentet ville Per Andréasson se om 
personer med hög respektive låg emo-
tionell empati påverkades på olika sätt av 
återkopplingen av ett specifikt uttryck från 
ansiktet. 

Knypplad bård av silver och guld.

Ansiktet speglar din empati

Personer med hög emotionell empati 
tyckte filmerna var lika roliga oavsett om de 
själva såg sura eller glada ut. Men personer-
na med låg emotionell empati stod för ett 
oväntat resultat som gick emot hypotesen 
om facial feedback.

– De tyckte att filmerna var mindre ro-
liga när de hade glasspinnen mellan tänder-
na, alltså när de log, konstaterar Per André-
asson. 

Båda grupperna tyckte dock att filmerna 
blev roligare när de log jämfört med när de 
såg arga ut med neddragna ögonbryn.  

Positiv medkänsla
Empatibegreppet är väldigt laddat och det 
anses oftast fint att ha hög emotionell em-
pati. Per Andréasson håller med om att det 
inom normalområdet är positivt att ha för-
mågan att ha medkänsla med andra män-
niskor. 

– Det är självklart bra i många yrken att 
kunna sätta sig in i en annan persons situa-
tion, det vill säga ha en hög kognitiv empati. 
Men har man till exempel som läkare väl-
digt hög emotionell empati kan det nog bli 
lite påfrestande att utöva sitt yrke.

En människas emotionella empati är 
förmodligen till stor del medfödd, berättar 
Per Andréasson. Men den kognitiva empa-
tin kan man träna och via denna skulle man 
eventuellt kunna förstärka även sina emo-
tionella empatiska reaktioner.  n

Emotionell empati

Empati brukar delas in i två olika begrepp:
Kognitiv empati – att kunna förstå och sätta 
sig in i andras situation. 
Emotionell empati – att spontant reagera 
känslomässigt på grundval av någon annans 
situation.

TEXT: LINDA KOFFMAR
FOTO: PER ANDRÉASSON,

 TORBJöRN GOZZI

VAD UNDERVISAS och forskas det om 
när det gäller Sverige vid utländska univer-
sitet? Vad är ”svenskt” ur ett internationellt 
perspektiv? Hur skiljer sig bilden mellan 
olika länder? 

I januari arrangerade institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
ett internationellt symposium med dessa 
frågor som tema. 

Vid konferensen diskuterades vad som 
händer när en nationell kultur studeras ut-
anför landets gränser. Hur skapas till exem-
pel en uppfattning om vad som är svensk 
kultur och vilka lokala traditioner och spe-
cialiteter har utvecklats på olika håll i värl-
den?

Enligt en statlig utredning från 2007 be-
drivs forskning och undervisning i svenska 
språket, i svensk litteratur, historia och kul-
tur samt i svenska samhällsförhållanden vid 
över 200 lärosäten i fyrtio länder världen 
över.  n

TEXT: LINDA KOFFMAR, FOTO: LENA DAHRÉN

EN MÄNNISKAS 

EMOTIONELLA EMPATI ÄR 

FöRMODLIGEN TILL STOR 

DEL MEDFöDD.

Sverige från 
utländsk horisont

räcklig med information. Till exempel finns 
en målning från 1580 där Elisabet Wasa 
håller en broderad näsduk kantad med en 
metallknyppling. 

I sin forskning om knypplingar av guld 
och silver har Lena Dahrén studerat tek-
niken men också satt in knypplingen i ett 
historiskt och ekonomiskt sammanhang. 
Knypplingarna var egentligen inte tekniskt 
svåra att utföra men materialet var mycket 
dyrt. 

Bärarna av knypplingarna var främst av 
kunglig eller högadlig börd. Men även andra 
kunde ibland få ha dem på sig. 

– Gustav II Adolf lät sitt följe och sina 
kammarpojkar bära metallknypplingar för 
att förstärka sin egen glans, berättar Lena 
Dahrén. 

Historiskt sett har knypplingen haft 
stor betydelse men som hantverk har den 
i senare tid ofta nedvärderats, berättar Lena 
Dahrén. 

– Knyppling har setts som förspilld kvin-
nokraft och har använts som skällsord för 
att beskriva något som är riktigt onödigt.  n

Börjar du spontant le när du 
tittar på någon som skrattar? 
Då kan det vara så att du är 
en person med hög emotionell 

empati. Forskning vid Uppsala 
universitet har nämligen visat att 

människor med stor medkänsla 
för andra lätt smittas av andras 

emotionella ansiktsuttryck. 

Vad är svenskt i olika länder?
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TEMA: YTA

ALZHEIMERS är en av våra stora folksjuk-
domar och utgör ungefär 60 procent av alla 
demenssjukdomar. Bara i Sverige beräknas 
omkring 150 000 personer lida av sjukdo-
men och ser man till hela världen är ungefär 
36 miljoner människor drabbade.

– Alzheimers sjukdom orsakar ett myck-
et stort lidande både för den som är sjuk 
och för de anhöriga. De mediciner som 
finns i dag förbättrar endast symtomen un-
der en begränsad tid, bland annat genom att 
de ökar de signalsubstanser i hjärnan som 
är viktiga för minne och inlärning, förklarar 
Lars Lannfelt. 

– Patienterna blir tillfälligt bättre och 
ibland kan de börja sköta sin personliga 
hygien igen och kanske kontakta anhöriga. 
Tyvärr fortskrider sjukdomen efter en tid 
och det går varken att lindra eller stoppa 
förloppet då. 

Men nu har Lars Lannfelt och hans med-
arbetare förhoppningsvis funnit ett bot.

– Vi är väldigt optimistiska och hoppas 
att läkemedlet ska kunna stoppa upp sjuk-
domsprocessen. Går allt enligt planerna 
finns medicinen tillgänglig för patienter re-
dan om fem år. 

Lars Lannfelt berättar att en första läke-
medelsstudie startade i höstas. I den deltar 
100 personer i USA med mild Alzheimers. 
Efter sommaren kommer 50 svenska pa-
tienter att få testa läkemedlet. Faller studien 
väl ut är man framme vid, så kallad, fas II 
och därefter fas III studier, som innebär att 
läkemedlet, innan det godkänns, ska visa ef-
fekt hos stora patientgrupper både i EU och 
USA. Läkemedelsstudier är mycket kost-
samma och denna studie drivs av ett litet 
bioteknikföretag, BioArctic Neuroscience i 
samarbete med det japanska företaget Ei-
sai.

– Det vore en revolution om detta fung-
erar. Det vet vi om fem år, säger Lars Lann-
felt. I framtiden hoppas vi också att det ska 
vara möjligt att screena folk så att man kan 
sätta in behandling redan innan sjukdomen 
hinner ge symptom. 

Boven bakom Alzheimers
– Idag kan vi diagnosticera Alzheimers sjuk-
dom tidigt. Hos personer med sjukdomen 
bildas abnorma proteininlagringar, så kalla-
de plack, i hjärnan, förklarar Lars Lannfelt. 

I och runt hjärnans nervceller finns tråd-
liknande strukturer fibriller, som består av 
proteinet beta- amyloid. Normalt bryts det-
ta protein ned och forslas bort. Vid Alzhei-

Vad är Alzheimer?
ALZHEIMERS SJUKDOM är den vanli-
gaste av demenssjukdomarna och innebär 
att nervcellerna i stora delar av hjärnan 
förtvinar. Det leder bland annat till min-
nesstörningar, problem med uppmärksam-
heten och nedstämdhet. Den sjuke kan få 
svårt att uttrycka sig och hitta orden. 

Ofta kommer symptomen smygande 
och det kan därför ta lång tid innan en pa-
tient söker vård och utreds. Ibland är den 
sjuke medveten om sina problem, som att 
närminnet sviktar eller att det plötsligt bli-
vit svårt att orientera sig, men försöker dölja 
det för omgivningen. Men många gånger är 
det de anhöriga som märkt av att något inte 
står rätt till. 

Varför någon drabbas av Alzheimers 
sjukdom är inte helt klarlagt, men sannolikt 
handlar det om en kombination av faktorer. 
De största riskfaktorerna är dock hög ålder 
och ärftlighet. Andra riskfaktorer som dis-
kuteras är hjärt-kärlsjukdomar, depression, 
rökning eller tidigare skalltrauma.

Alzheimers sjukdom brukar delas in i 
olika faser och efter den begynnande fa-
sen inträder det som kallas mild demens. I 
denna fas är symptomen tydliga. Det kan 
vara inbokade möten eller namn på nära 
och kära som glöms bort. Nästa fas kallas 
medelsvår demens och symptomen har nu 
blivit både mer uttalade och fler vilket gör 
vardagen alltmer besvärlig. Till slut inträder 
fasen svår demens och den sjuke är då helt 
beroende av omgivningen.  

Många patienter med Alzheimers avlider 
slutligen av någon komplikation som urin-
vägsinfektion eller lunginflammation.  n

mers sjukdom har något i nedbrytningspro-
cessen gått fel och höga halter beta-amyloid 
stannar istället kvar och klibbar ihop sig till 
plack och nervcellerna i hjärnan förtvinar 
och dör. Ämnet tros ha en giftig inverkan 
på cellerna. 

– Höga halter av beta-amyloid ger upp-
hov till Alzheimers sjukdom. Men den 
egentliga boven i dramat är de, så kallade, 
protofibrillerna som är lösliga förstadium 
till fibriller. Dessa är mycket giftiga och vi 
tror att det är orsaken till att nervcellerna 
dör, förklarar Lars Lannfelt.

Det läkemedel forskarna tagit fram är 
därför direkt riktat mot protofibrillerna 
som oskadliggörs och därigenom stoppar 
sjukdomsförloppet.

– För att läkemedlet ska ha effekt på lång 
sikt kommer patienterna att behöva få det 
regelbundet via dropp eller injektioner.

Många års forskning
Att ta fram ett nytt läkemedel kräver många 
års forskning och Lars Lannfelt och hans 
medarbetare startade sina studier redan i 
början på 90-talet. Det var också då de fick 
sitt första genombrott.

– Genom att studera Alzheimers hos en 
svensk släkt med stark ärftlighet för sjukdo-
men hittade vi en mutation på en gen som 
gav en överproduktion av beta-amyloid. Vi 
förstod då att ämnet är med och drar igång 
sjukdomsprocessen. Och genom ytterligare 
forskning av den så kallade ”arktiska” muta-
tionen hos en annan familj, har vi kunnat 
se att sjukdomen kan utvecklas utan att 
man har generellt förhöjda nivåer av beta-
amyloid. Detta hjälpte oss att kartlägga pro-
tofibrillernas betydelse som förstadier till 
plack vid Alzheimers sjukdom, säger Lars 
Lannfelt.  n

Bot mot Alzheimer 
testas i Uppsala

Om bara några år kan ett läkemedel som botar 
Alzheimers sjukdom vara verklighet. Det menar 

Uppsalaprofessorn och överläkaren vid 
Geriatrikens minnesmottagning vid Akademiska 

sjukhuset, Lars Lannfelt. Tillsammans med sin 
forkargrupp har han lyckats skapa ett läkemedel 

som oskadliggör de lösliga protofibriller som ligger 
bakom många fall av Alzheimers sjukdom.

GENOM ATT 

STUDERA ALZHEIMERS 

HOS EN SVENSK SLÄKT 

MED STARK ÄRFTLIGHET 

FöR SJUKDOMEN 

HITTADE VI EN 

MUTATION PÅ 

EN GEN …

TEXT: MADELEINE SOLOMON, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Ofta kommer symtomen smygande.
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– SKILLNADEN mellan datorspel och det 
verkliga livet behöver inte vara så stor, ef-
tersom man umgås med och hanterar män-
niskor i båda världarna, säger Patrik Prax 
som är doktorand i medie- och kommuni-
kationsvetenskap.

Själv har han i studiesyfte lagt ner många 
timmar på ett av världens mest spelade roll-
spel, World of Warcraft eller WoW som det 
brukar kallas. Han har bland annat varit in-
tresserad av vilken typ av ledaregenskaper 
en spelare kan utveckla genom att spela 
spelet och vilken ledarstil som är gångbar 
i spelet. 

– Jag har studerat de 100 bästa WoW-le-
darna i Europa och kan konstatera att deras 
ledarstil påminner om både militärt ledar-
skap och den ledarstil som präglar ideella 
organisationer, berättar Patrick Prax.

I World of Warcraft kan människor gå 
med i en grupp, en guild, för att tillsammans 
kämpa mot olika fiender. Men i stridens 
hetta behöver de någon som håller ihop 
gruppen och det är där guildledaren kom-
mer in. Ledaren måste kunna hålla huvudet 

kallt och fatta snabba beslut. Samtidigt som 
det krävs en förmåga att få människor att 
göra exakt vad som krävs i rätt stund. Om 
något går snett, kan det snabbt leda till att 
hela gruppen blir upplöst.

– Hela guildens överlevnad hänger på 
ledarskapet, det är allmänt känt bland spe-
larna, berättar Patrick Prax.

God kommunikationsförmåga
Det innebär bland annat att ledaren måste 
ha en god kommunikationsförmåga, em-
pati, vara bra på konfliktlösning och på att 
motivera människor att lägga ner tid och 
engagemang på gruppen.  

Ledaren måste också vara organisato-
riskt lagd eftersom det är ett stort inslag av 
planering inför kommande strider. 

– Att vara guildledare kan jämföras med 
att ha ett personalansvar på ett företag, eller 
att ha ansvar för den interna kommunika-
tionen, säger Patrick Prax. 

Parallellen till ett militärt ledarskap är i 
första hand relevant under striderna. Då är 
det förmåga till stenhård ordergivning som 

EN FULLSATT universitetsaula med unga 
TV-spelsentusiaster och stående ovationer 
efter konserten. I mars gavs en unik TV-
spelskonsert med Kungliga Akademiska ka-
pellet i samarbete med David Westerlund.

Likt ett lämmeltåg drog sig klungan 
av TV-spelande ungdomar mot universi-
tetsaulan som blev fullsatt till sista plats. 
Marknadsföring på YouTube, Facebook och 
andra sociala media hade spridit budskapet 
om TV-spelskonserten som en löpeld. 

För första gången bjöds en föreställning 
med TV-spelsmusik i Uppsala – och för 
full symfoniorkester. Fokus låg på spel som 
Final Fantasy, Zelda, chrono Trigger och 
castlevania men även en del andra över-
raskningar bjöds, till exempel spelet Super 
Mario. Kungliga Akademiska kapellet under 
ledning av Stefan Karpe visade en fantastisk 
inlevelse och känsla i musiken, tillsammans 
med David Westerlund, musiker och för-
grundsfigur inom svensk spelmusik. Ihop 
med komp på elgitarr och trummor, An-
drew canning på orgel, en harpist och en 
solist, blev det hela en storslagen konsert.

Och publiken var både ung och hängi-
ven, många kunde varenda musikslinga som 
tolkades och de uttryckte direkt sitt gillan-
de över vad som framfördes med applåder, 
visslingar och utrop. Avslutningsvis stod 
hela publiken upp.

Det blev dock inget extranummer, i en 
för övrigt fullproppad föreställning. Men 
David Westerlund lovade att det skulle bli 
fler konserter i framtiden.  n

Datorspel för ledare
Att spela datorspel behöver inte vara bortkastad tid. I själva verket kan det vara ett sätt att ut-
veckla goda ledaregenskaper. Till och med så mycket att det kan vara värt att plocka in i cv:n. 

gäller. Men mellan striderna krävs en annan 
form av ledarskap eftersom konflikter kan 
ha uppstått under striderna som måste re-
das ut, samtidigt som gruppmedlemmarna 
behöver motiveras till att fortsätta spela.

– Precis som en ledare i verkliga livet 
ska en guildledare klara av att hantera sitt 
ansvar och sitt ledarskap. Jag tror att allt 
fler blir medvetna om hur kvalificerat spel-
ledarskapet och att det inte dröjer länge 
innan det blir användbart i cv:n, konstaterar 
Patrick Prax.  n

PATRICK PRAX

– Att vara 
guildledare 

kan jämföras 
med att ha ett 
personalansvar 
på ett företag.

NÄR FöRÄLDRAR väljer namn till sina 
barn skapar de inte bara en praktisk etikett 
som gör det möjligt att identifiera och tala 
om barnet. De uttrycker också en mängd 
känslomässiga, estetiska, ideologiska och so-
ciala förhållningssätt. 

Emilia Aldrin har studerat hur dagens 
svenska föräldrar framställer sig själva ge-
nom namnvalet. Drygt 600 nyblivna för-
äldrar i Göteborgs kommun har besvarat 
hennes enkätundersökning och ytterligare 
ett tjugotal föräldrar har deltagit i fördju-
pande gruppintervjuer.

– Traditionell eller modern: Nils el-
ler Neo? Vanlig eller originell: Emma el-
ler Elda? Praktisk eller estetisk: Ville eller 
Whilliam? Svenskorienterad, utlandsorien-

Ska sonen heta Nils eller Neo? 
Traditionellt eller modernt?

Namnvalet 
säger vem du är

TEXT: LINDA KOFFMAR, FOTO: MATTON, VIKTOR ALDRIN

Valet av namn talar om vem du är – och vilka förhoppningar 
du har om ditt barns framtid. Emilia Aldrins doktorsavhandling 
i nordiska språk visar att namnvalet är en viktig social handling 
för dagens föräldrar.

terad eller internationell: Love, Logan eller 
Lucas? Detta är några av de sociala ställ-
ningstaganden som föräldrar ställs inför vid 
namnvalet, säger Emilia Aldrin.

Olika stavningar
Föräldrar skapar olika bilder av sig själva 
genom att välja olika typer av namn, men 
också genom att välja olika sätt att stava 
namnet, låta sig inspireras av olika namn-
förebilder och genom olika sätt att tala om 
namnet. Ofta kombinerar de flera olika 
handlingar för att skapa komplexa och uni-
ka bilder av sig själva. 

– Namnvalet berättar både något om vil-
ka föräldrarna är och om vilken framtid de 
tänker sig för barnet, säger Emilia Aldrin.  n

EMILIA ALDRIN

Föräldrar 
skapar olika 
bilder av sig 

själva genom 
att välja olika 

typer av 
namn.

TEXT: ANNETTE WALLQVIST, FOTO: JOHANNES BORGEGÅRD

I World of Warcraft 
kan människor gå 

med i en grupp, en 
guild, för att tillsam-

mans kämpa mot 
olika fiender. Men i 
stridens hetta be-

höver de någon som 
håller ihop gruppen 

och det är där guild-
ledaren kommer in.
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DEN SENASTE TIDENS folkuppror som 
blossat upp i och omkring Nordafrika en-
gagerar allt ifrån politiker, forskare och 
biståndsarbetare till studenter och journa-
lister. Universitetets databas över världens 
konflikter ger viktig fakta och kunskap, rakt 
in i mobilen om så behövs. 

Institutionen för freds- och konflikt-
forskning har haft stora framgångar med 
sin konfliktdatabas som samlar världens alla 
konflikter, i vissa fall ända sedan 1946. 

Informationen är i huvudsak densamma 
i databasen och applikationen. Däremot 
går det inte att jämföra data över tid och 
ta fram grafer med hjälp av Konfliktappen, 
vilket är möjligt i databasen.

– Men en stor fördel med appen är att 
du får tillgång till samma information som 
i databasen, utan att koppla upp dig på in-

ternet. Det är användbart inte minst för den 
som är ute i fält, säger Stina Högbladh som 
är forskningssamordnare på institutionen 
för freds- och konfliktlösning.

Antalet nedladdningar har legat stadigt 
på cirka 65 i veckan ända sedan lanseringen 
förra sommaren. Trots att institutionen inte 
haft resurser att marknadsföra den.  n

FAKTA:
Det här får du information om i Konflikt-
appen:
•	Väpnade	konflikter	från	1975–2009
•	Konflikter	mellan	väpnade	grupper	
 (non-state konflikter) 2002–2008
•	Ensidigt	våld	mot	civila	1989–2008
•	På	webben:	www.pcr.uu.se/research/ucdp
•	I	din	iPhone:	sök	efter	UCDP	Conflict	
 Database i shopen

DET FINNS KEMIKALIER med okänd ef-
fekt i vår vardag – till exempel finns kopp-
lingar mellan plastkemikalier och risk för 
fetma och hjärt- och kärlsjukdom.

Nyligen kunde forskare vid Uppsala 
universitet visa på en koppling mellan ke-
mikalien dimetylftalat och åderförkalkning. 
Dimetylftalat används som mjukgörare och 
lösningsmedel bland annat i kosmetika och 
plaster.

I en studie på tusen 70-åriga kvinnor, 
sågs ett samband mellan åderförkalkning 
och nedbrytningsprodukter av dimetylfta-
lat i blodet. 

– Det här är första gången man kunnat 
visa på ett sådant samband i en epidemiolo-
gisk studie, säger Monica Lind, forskare vid 
enheten för arbets- och miljömedicin vid 
institutionen för medicinska vetenskaper, 
Uppsala universitet.

– Vi studerar också sambandet med dia-
betes och andra stora folksjukdomar. Detta 

Bisfenol A finns bland annat på insidan 
av konservburkar.

Ladda mobilen med
fakta om konflikter 

Plastkemikalier med okänd effekt
är fortfarande ett väldigt nytt forsknings-
område, som känns väldigt angeläget att 
satsa på. 

Förra året fick Monica Lind ett stort 
anslag från Formas för att studera bisfenol A, 
som finns på insidan av konservburkar och i 
många plastartiklar som ska tåla värme, till 
exempel nappflaskor och lunchlådor. 

Risk för fetma
Djurstudier har visat att exponering under 
fosterstadiet kan påverka beteende, repro-
duktion och hjärnans utveckling och öka 
risken för fetma och cancer.

– Vår hypotes är att ämnet påverkar fett-
omsättningen redan vid mycket låga doser. 
Detta kan leda till ökad mängd bukfett som 
i sin tur är kopplat till högt blodtryck, stör-
da blodfetter, samt diabetes, och därmed till 
framtida hjärt-kärlsjukdom, säger Monica 
Lind.

Vilka effekter som är väsentliga för män-

niskors hälsa, samt vilka halter av Bisfenol 
A som ger skadliga effekter, är frågor som 
är mycket omdebatterade. Och vi behöver 
mer kunskap.

– Det finns mer än 100 000 kemikalier 
i bruk i EU, varav mindre än 5 procent är 
toxikologiskt testade, säger Monica Lind.  n

TEXT: ANNETTE WALLQVIST, FOTO: TORBJöRN GOZZI

Appen är användbar ute i fält.

ANTALET DIETER och debatten kring 
dem har tydligt intensifierats de senaste 
åren; tallriksmodeller, Atkinsdieter och vårt 
svenska bidrag LcHF är bara några av de 
metoder som avhandlas i forum världen 
över. En av de mer omtalade är Medelhavs-
kosten, en varierad kost som enligt flera 
välgjorda studier ger positiv effekt vid dia-
betes och hjärtkärlsjukdom, men även för 
viktkontroll. 

Generellt påminner medelhavskosten 
om den kost som rekommenderas av myn-
digheter, men rön från Ulf Risérus forskar-
grupp visar att samma gynnsamma resultat 
kan uppnås med en anpassning till nordiska 
livsmedel som lax, havre och rapsolja.

Växande bukar
En likaledes högaktuell och kostrelaterad 
diskussion rör våra snabbt växande bukar. 
I dag lider var tionde svensk av fetma och 
befinner sig i riskzonen för att utveckla dia-
betes. Situationen är akut, men absolut inte 
hopplös.

– Till att börja med så måste vi röra 
på oss mer. Vi jobbar stillasittande och 
tillbringar kvällarna i tv-soffan, alltså 
förbränner vi inte tillräckligt med 
kalorier. Det behövs bara lite 
enkel skrivbordsgymnastik för 
att starta mikrocirkulationen och 
dubbla kroppens energiförbrukning.

Större portioner
En annan förklaring är den sakta ökande 
storleken på våra matportioner. I ameri-

kanska kokboken The joy of cooking räcker 
1936 års kycklingrecept för 14 personer nu-
mera bara till ett sällskap om tio. Vi behöver 
heller inte leta speciellt länge för att hitta 
maten. I dag finns en 7-eleven i varje gat-
hörn, gärna flankerad av ett snabbmatshak.

– Bara en extra smörgås i veckan ger ef-

RöKARE löper större risk att få astma än 
personer som aldrig har rökt. Men även 
andra livsstilsfaktorer som fetma och hård 
fysisk träning ökar riskerna. Ett högt intag 

Fisk och frukt kan skydda mot astma
av fisk och frukt däremot kan skydda mot 
sjukdomen. Det visar en avhandling av Mo-
nica Uddenfeldt vid institutionen för medi-
cinska vetenskaper. Kostens effekt för risken 

att utveckla astma kan ha att göra med an-
tioxidanternas skyddande effekt. En annan 
hypotes är att tarmens mikroflora påverkar 
utvecklingen av immunitet.  n

fekt på vikten med tiden, och i dag är det 
lättare än någonsin att ge efter för frestel-
sen. Alltså är det ett klokt steg att skaffa sig 
kontroll över sitt kaloriintag och minska sitt 
stillasittande. Ser du dessutom till att variera 
din kost med lite sunt förnuft så kommer du 
att klara dig bra, konstaterar Ulf Risérus.  n

Kontroll över kalorierna
Naturliga råvaror, läckra recept och trendiga dieter. I dag är det ett heltidsjobb 
att hålla sig à jour med vad vi förväntas stoppa i munnen. Ulf Risérus, docent 
i klinisk nutrition och metabolism, förespråkar hellre lite sunt förnuft.

TEXT: MAGNUS ALSNE, FOTO: MATTON
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Nordisk kost, som lax ger 
positiva resultat på hälsan.
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GRAFEN HAR EN MYcKET BRA FöRMÅGA ATT 

LEDA STRöM, ÄVEN I SMÅ FORMAT, OcH SKULLE 

DÄRFöR KUNNA INGÅ I TILL EXEMPEL 

ELEKTRONIKKOMPONENTER.

FORSKNING

DE BÅDA RYSKFöDDA nobelprista-
garna har gjort svår forskning begriplig för 
den breda massan. Ingen kan ha undgått 
deras beskrivning av hur de hittade grafen 
genom att med vanlig hushållstejp få tunna 
skikt av materialet att lossna från varandra, 
tills det bara fanns ett enda atomlager kvar. 
Kolmaterialet grafit är nämligen uppbyggt 
av miljontals lager av löst sammanfogade 
grafenplattor.

För första gången visade de båda forskar-
na visade att det går att tillverka ett hållfast 
material med unika egenskaper, av bara ett 
enda lager atomer. Grafen har en mycket 
bra förmåga att leda ström, även i små for-

mat, och skulle därför kunna ingå i till ex-
empel elektronikkomponenter. Resultatet 
publicerades i tidskriften Science 2004.

Forskningen  om grafen är ett prioriterat 
forskningsområde vid Uppsala universitet. 
Det valdes ut i forskningsutvärderingen 
”Kvalitet och förnyelse” för särskild finan-
siering mellan 2008 och 2010.

Helena Grennberg, professor vid institutionen för biokemi och organisk kemi.

Nobelprisat grafen 
– med egna metoder

Forskningen kring det supertunna, starka materialet grafen är hett i hela världen 
– och ett prioriterat forskningsområde vid Uppsala universitet. Nobelpristagarna 
Andre Geim och Konstatin Novoselov känner väl till forskningen i Uppsala och 
under förra året var Andre Geim på besök för att föreläsa och för att ta emot 
Ångströmmedaljen.

– Forskning på grafen kräver ett tvär-
vetenskapligt angreppssätt, säger Helena 
Grennberg, professor i organisk kemi och 
ansvarig för en forskargrupp inom kemisk 
syntes. Koordinator för satsningen är Olle 
Eriksson, professor i teoretisk magnetism.

Helena Grennbergs forskargrupp har 
utvecklat en egen metod för att producera 

bra grafen i större kvantiteter. För att få loss 
grafenskikten från kristallerna så använder 
man ultraljud i lösningsmedel.

– Det är både snabbare och billigare än 
att manuellt arbeta med ett skikt i taget.

Tusentals bitar
Lösningsmedlet separerar tusentals bitar 
grafen som sedan kan läggas där man vill 
ha dem, till exempel på en plastfilm, om 
man vill att komponenten där grafenskiktet 
ingår ska vara lätt att böja, säger hon. Upp-
salaforskarna samarbetar med forskare vid 

TEXT. GUNILLA STYHR, FOTO: STAFFAN cLAESSON, GRAFIK: KALLE ÅSTRAND

FORSKNING

Nytt mineral 
upptäckt i gruvby
Forskare vid Uppsala universitet 
har i samarbete med ryska fors-
kare upptäckt och karaktäriserat 
ett nytt mineral i material från 
Långbangruvan i västra 
Bergslagen. 

Mineralet har en unik struktur.

MINERALET ska få namnet ”långbans-
hyttanit” efter det gamla namnet på den 
gruvby i östra Värmland som materialet 
härstammar ifrån.

Långbanshyttanit är en bly-mangan-
magnesiumarsenat och representerar en 
ny, naturlig strukturtyp som inte varit känd 
tidigare.

Orten Långban i östra Värmland är re-
dan tidigare internationellt känd för sin 
unika mineralflora och långa geologiska 
utveckling. Platsens speciella karaktär har 
sitt ursprung i en omfattande och explosiv 
vulkanism i vad som för knappt 1,9 miljar-
der år sedan var ett grundhavsområde strax 
utanför en kontinentkant. 

Gruvbyn har bevarat den gamla gruv- 
och hyttmiljön och är idag ett populärt be-
söksmål för turister såväl som för mineralo-
ger och geologer från alla världens hörn.  n
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I dimanter är varje kolatom 
bunden tredimensionellt till 
fyra andra kolatomer. 
Strukturen är homogen och 
mycket hård.

GRAFEN. Grafit och diamant är uppbyggda av enbart 
grundämnet kol. På grund av deras olika struktur har 
dom ändå väldigt olika egenskaper.

I grafit binder varje kolatom 
till tre andra kolatomer och 
bildar staplade skikt. Binding-
arna inom skikten är starkare 
än mellan skikten, och skikt 
lossnar lätt. Det händer när du 
skriver med blyerts.

FRAMSTÄLLNING AV GRAFEN

Brommolekyl

En bit grafit eller grafitpulver 
behandlas med brom i ett lös-
ningsmedel. Brommolekyler 
kryper in mellan kolskikten 
och gör att avståndet ökar 
lite.

Ultraljud

När energi sedan 
tillförs genom ultraljud 
(sådant som används vid 
borttagning av tandsten) 
separeras kolskikten från 
varandra ... vips, en upp-
slamning av grafen!

3

Grafenet samlas upp på en 
lämplig plan yta. Färdigt för 
tillämpningar.

GRAFEN

Grafen består av ett enda skikt av 
kolatomer. Ämnet är böjligt, genom-
skinligt, leder ström och är 200 gånger 
starkare än stål.

DIAMANT GRAFIT 21 4

Linköpings universitet och vid chalmers.
Varje universitet har sin inriktning och i 

Uppsala ligger styrkan i bredden med både 
tvärvetenskaplig grundforskning och tilläm-
pad forskning. 

–  Konkurrensen är hård, men vi ligger 
inte långt efter toppskiktet och vi har ett 
framgångsrikt koncept här i Uppsala.

Nobelpristagaren Andre Geim, förra årets 
Ångströmmedaljör, uttryckte i en artikel i 
Uppsala Nya tidning nyligen, att forskningen 
vid Uppsala universitet och de nya metoder 
som används ”… är mycket intressant”.  n
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– FILMEN The King’s Speech, om hur kung 
George VI lärde sig bemästra sin stamning, 
har inneburit ett stort uppsving för allmän-
intresset kring stamning. Personligen anser 
jag att det är en realistisk skildring som und-
viker att framställa den stammande som ett 
offer, säger Per Alm, forskare och lärare vid 
institutionen för neurovetenskap.

Forskning kring stamning är ingen ny fö-
reteelse, men som i gränslandet mellan oli-
ka discipliner haft svårt att hitta fotfäste. På 
senare tid tycks emellertid allt fler forskare 
bekänna sig till den neurologiska skolan, en 
tillfällig trend, eller där för att stanna.

– Pendeln har svängt mellan många olika 
förklaringsmodeller. För varje slag närmar 
vi oss en sannare, mer komplex bild av hur 
olika aspekter hänger samman. I dag pekar 
allt mer på att motorisk instabilitet i talet 
är det grundläggande problemet och att 
psykologiska aspekter, som talrädsla, är en 
effekt av detta.

Egen erfarenhet
Per Alm, som själv har erfarenhet av stam-
ning, saknade länge tillfredställande svar om 
hur stamning fungerar och vad det beror 
på. I vuxen ålder började han själv forska 
i området och disputerade 2005 med en 
avhandling om hjärnans basala ganglier. 
Efter några år i utlandet återvände Per till 
Sverige och Uppsala universitet där han i 
dag studerar stamningens bakomliggande 
mekanismer.

– Genom att kartlägga exakt vad som 
sker i stamningsögonblicket kan vi bättre 
förstå vad det är som gör att talet avbryts.

Per Alms forskning visar att den stam-
mandes artikulationsmuskler ibland får 
otillräcklig aktivering, liksom att fel musk-
ler kan aktiveras av misstag. Mycket talar 
för att det beror på styrningen av muskelak-
tiveringen från den supplementära motora-
rean, belägen mellan hjärnhalvorna. 

Att just talet påverkas kan förklaras av 

att den stammandes tal ofta styrs från båda 
hjärnhalvorna – normalt styr enbart vänster 
hjärnhalva – vilket medför ökad risk för 
osynkade signaler.

– Det är hypoteser, men till hösten räk-
nar jag med att ha artiklar som stödjer teo-
rin klara för publicering, berättar Per Alm.

Stort pussel
Tillbaka till The King’s Speech, så antyds 
att George VI:s stamning skulle förklaras 
av traumatiska upplevelser i barndomen. 
I dag har sådana förklaringsmodeller inte 
längre vetenskapligt stöd, inte heller finns 
koppling till intelligens. Tidlöst korrekt är 
däremot scenen där kungen läser innantill 
lyssnandes till musik i hörlurar.

– För många stammande personer fung-
erar talet bättre i annorlunda talsituationer, 
som vid körläsning, sång, imiterande av dia-
lekter eller på scen, bland annat påstås Ma-
rilyn Monroe ha stammat. För stammande 
som lärt sig en viss talteknik kan det till och 
med vara lättare att tala inför publik än vid 
kaffebordet, eftersom det är lättare att pla-
nera ett föredrag, menar Per Alm.

Många behandlingsformer för vuxna 
fokuserar just på praktiska övningar i syfte 
att begränsa stamningen, men också på att 
undvika att rädslan för stamning tar över-

handen så man undviker talsituationer. 
I dag avgörs valet av behandlingsform till 

stor del på individens ålder, motivation och 
egna vilja. 

– Forskningen kring stamning påmin-
ner om att lägga ett stort pussel. Det tar 
tid, men nya bitar faller på plats efter hand, 
och med det förbättras möjligheterna att 
utveckla allt mer effektiva behandlingsme-
toder, säger Per Alm.  n

Filmen King´s Speech 
visar hur kung Georg VI 
bemästrade sin stamning.

Stamning i fokus efter hyllad film
TEXT: MAGNUS ALSNE
FOTO: LAURI SPARHAM

Trots att vart tjugonde barn berörs av stamning krävdes fyra Oscarstatyetter 
för att väcka allmänhetens intresse. Snart presenterar forskaren Per Alm rön 
som kartlägger stamningens mekanismer.

Stamning i siffror

•	Cirka	5	procent	av	alla	barn	stammar	någon	
 period, cirka 0,7 procent av alla vuxna 
 stammar
•	Cirka	75	procent	av	alla	vuxna	som	
 stammar är män
•	Forskare	i	USA	fann	nyligen	en	genetisk	
 avvikelse som kan förklara 5–10 procent 
 av all stamning

FORSKNING

PER ALM

För stammande 
som lärt sig en 

viss talteknik 
kan det till 

och med vara 
lättare att tala 
inför publik än 

vid kaffebordet.

HUR PÅVERKAS arbetslöshet av politiska 
reformer? Hur ser sambandet ut mellan ar-
betslöshet och hälsa? Hur påverkar utform-
ningen av utbildningssystemen framgång på 
arbetsmarknaden? Det är några av de frågor 
man ställer inom Uppsala universitets nya 
centrum för arbetsmarknadsforskning.

Ett helt nytt centrum för arbetsmark-

– DET ÄR INTE SÄKERT att en hårdare 
kontrollmiljö leder till en ökad effektivitet, 
säger Niklas Bengtsson, forskare i national-
ekonomi vid Uppsala universitet. 

– ökad kontroll kan leda till ökade admi-
nistrativa kostnader, men framför allt visar 
tidigare psykologisk och nationalekonomisk 
forskning att benägenheten att engagera sig 
ideellt kan minska. Vi var nyfikna på om 
detta stämde för biståndsarbetare. 

Sida har traditionellt delegerat kontrol-
len till biståndsorganisationernas egna om-
bud, något som kritiserats av bland andra 

Kontroll över 
biståndspengarna

Blir svenska ideella organisa-
tioner mer eller mindre effektiva 
genom en ökad finansiell kon-
troll? Ett policyexpriment har 
genomförts av forskare vid 
Centrum för arbetsmarknads-
forskning tillsammans 
med Sida.

Nytt centrum för arbetsmarknadsforskning
nadsforskning – Uppsala center for Labor 
Studies (UcLS) – har nu startat vid Upp-
sala universitet med stöd från Forsknings-
rådet för arbetsliv och socialvetenskap. 
Här arbetar nationalekonomer, statsvetare 
och jurister tillsammans. Förutsättningarna 
för empirisk arbetsmarknadsforskning har 
förbättrats under senare år tack vare ökad 

tillgänglighet till longitudinella individ- och 
företagsdata. Parallellt med detta har man 
utvecklat nya empiriska metoder och expe-
riment. Vid UcLS studerar man bland an-
nat arbetsmarknadens spelregler, arbetslös-
het och socialförsäkringssystem men också 
inkomster, utbildning, arbetsmarknadspoli-
tik och arbetsrätt.  n

Riksrevisionen. Sida beslutade därför i bör-
jan av 2009 att själva granska rapporterna 
från så kallade informationsprojekt – pro-
jekt som syftar till att sprida kunskap om 
tredje världen i Sverige.

Förvarnades om granskning
Studien tog formen av ett randomiserat 
experiment. Ett slumpmässigt urval av or-
ganisationerna förvarnades om att deras fi-
nansiella redovisning skulle granskas av Sida 
vid årets slut. En jämförelsegrupp fick inte 
reda på Sidas avsikter. 

Resultatet visar att de förvarnade orga-
nisationerna var noggrannare med att mo-
tivera sina utgifter. Anmärkningsvärt var 
att de också lämnat tillbaka en stor andel 
medel till Sida. 

I den ovetande gruppen fann forskarna 
en tydlig tendens att maximera utgifterna 
och inte lämna tillbaka någonting alls.

– Studien tyder på att materiella incita-
ment och en ökad kontroll även biter på or-
ganisationer som vägleds av ett stort ideellt 
engagemang, säger Niklas Bengtsson.  n

TEXT: ANNELI WAARA
FOTO:	DENNIS	SABANGAN/SCANPIX

I studien granskades informations-
projekt som sprider kunskap om tredje 
världen i Sverige. Bilden visar en hjälp-
sändning av ris till Filippinerna.
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NÄR EN AV VÄRLDENS främsta forskare 
på fossila dinosaurieembryon träffar en av 
de främsta experterna på de första landle-
vande djuren och börjar samarbeta leder 
det till att nytt intresse plötsligt riktas mot 
Uppsala och de fantastiska samlingar som 
sedan lång tid finns på universitetets evolu-
tionsmuseum. 

ett framgångsrikt samarbete mellan svenska 
och kinesiska paleontologer för snart 100 år 
sedan. 

Flera gemensamma expeditioner gjor-
des och stora delar av materialet sändes till 
Uppsala och den tidens främsta paleonto-
log, professor carl Wiman, för bestämning.

– Materialet är fortfarande oerhört spän-
nande, inte minst för att de tekniska möjlig-
heterna att studera fossil genomgått en re-
volutionerande utveckling de senaste åren, 
säger Martin Kundrat.

Han har redan hunnit med att under-
söka fossila dinosaurieägg och andra fossil 
i ESRF-synkrotronen i Grenoble, Frankrike. 
Genom att skicka ytterst kraftiga röntgen-
strålar genom stenen kan 3D-bilder skapas 
och fossil studeras på detaljnivå, utan att 
stenen öppnas eller skadas på annat sätt. 

Martin Kundrat har inte bara fått tillgång 
till fossilt material från Uppsala utan även 
från andra museer i världen och från en må-
nadslång expedition till Patagonien i Argen-
tina som han blev inbjuden till i vintras. 

Argentina är vid sidan av Kina det land 
som kan betraktas som dinosauriefantaster-
nas eldorado. Under tidsåldern krita bebod-
des just den här regionen av några av de 
största köttätare och växtätare som världen 

  UPPSALA HETT FÖR 

dinosaurieforskare
TEXT: ANNELI WAARADinosaurier upphör aldrig att fascinera. Trots all intensiv forskning 

som gjorts genom åren har de senaste tio åren revolutionerat bilden 
av dessa spektakulära djur. Med ny teknik har forskarna kommit 

närmare deras mytomspunna liv. 

– Jag har haft tur, säger Martin Kundrat. 
De samlingar som finns här är intres-
santa för hela världen.

I SLUTET AV MARS gick Uppsala uni-
versitets ut med en nyhet på twitter: En 80 
miljoner år gammal skalle av anknäbbsdi-
nosaurien Tanius från Evolutionsmuseets 
samlingar skulle röntgas på Akademiska 
sjukhuset.

”Detta vore ju coolt att gå på, skrev stu-
denten Olof Pettersson på sin twitter. Strax 
därefter blev han erbjuden att vara med vid 
scanningen och kunde sedan rapportera till Anknäbbsdinosaurien Tanius.

FOSSIL efter Pekingmänniskan är ytterst 
ovanliga, men nu har en världsunik upp-
täckt gjorts på Evolutionsmuseet vid Upp-
sala universitet: en hörntand av Pekingmän-
niska, orörd sedan den grävdes fram under 
1920-talet i Kina.

– Detta är ett helt fantastiskt fynd. Vi och 
våra kinesiska kollegor är överväldigade. En 
hörntand som inte hanterats kan med da-
gens teknik berätta så mycket mer än förr, 

På expedition i Patagonien 
meden tand från en ankylosaurie.
FOTO: FERNANDO NOVAS

Martin Kundrat har sedan han hösten 
2010 kom till Uppsala och professor Per 
Ahlbergs forskargrupp i evolutionär ut-
vecklingsbiologi kunnat gå från den ena 
öppna dörren till nästa.

– Det är fantastiskt att se hur många som 
intresserade av att samarbeta. Uppsala uni-
versitet har högt anseende och de samlingar 

som finns här är intressanta för hela världen, 
säger han och ögonen glittrar. Jag har haft 
tur och är stolt över att vara här.

Samarbete med Kina
Här finns nämligen den största och finaste 
samlingen fossila kinesiska dinosaurier och 
ryggradsdjur utanför Kina – ett resultat av 

någonsin skådat. Resan ledde till flera lo-
vande fynd och en ny längre resa planeras 
nästa vinter då de hoppas finna fossila dino-
saurieägg med bevarade embryon inuti. 

Fågellika egenskaper
– I det projektet är vi särskilt intresserade 
av växtätande titaners utveckling, liksom av 
fågellika egenskaper hos deras köttätande 
kusiner som regerade dåtidens Patagonien 
och Kina, säger Martin Kundrat.

Fåglarna utvecklades nämligen från 
rovdinosaurier för mer än 150 miljoner år 
sedan. Denna utveckling från landlevande 
dinosaurier till flygande fåglar är ett av de 
mest revolutionerande stegen i ryggradsdju-
rens utvecklingshistoria. 

Långhalsen Euhelopus levde 
i Kina för 140 miljoner år 

sedan och det enda kända 
skelettet i världen finns 

vid Evolutionsmuseet, 
Uppsala universitet.

Från twitter till ”hjärnscanning”
sina twitterläsare: ”Så har man varit och 
sett en intakt dinosaurieskalle köras genom 
magnetröntgen…”

Tanius-skallen kom till Uppsala från 
Kina på 1920-talet, och är del av Kina-sam-
lingen vid Evolutionsmuseet. Det var första 
gången cT-scanning och 3D-teknik använ-
des för att kunna rekonstruera hjärnan på 
denna unika uppsaladinosaurie.  n

Hörntand fascinerar och studeras med ny teknik
till exempel vad de åt, säger Per Ahlberg, 
professor i evolutionär utvecklingsbiologi.

Evolutionsmuseet har den bästa sam-
lingen kinesiska fossil av dinosaurier och 
andra ryggradsdjur och nyligen packades 40 
undanställda lådor upp. Evolutionsmuseets 
tre tänder från Pekingmänniskan har ansetts 
tillhöra det allra värdefullaste i samlingarna. 
Och nu har man hittat alltså en fjärde tand 
– en helt ohanterad sådan.  n

Genom att jämföra utdöda dinosauriers 
fosterutveckling med moderna krokodiler 
och nutida fåglar hoppas forskarna få bättre 
kunskap om fåglars och deras flygegenska-
pers ursprung. Möjligheten att med tekni-
ken i Grenoble titta in i benens mikrostruk-
turer innebär att man nu kan komma nu 
utdöda djur betydligt närmare.

– Tekniken kommer att lära oss mer om 
egenskaperna hos skelett, mjukvävnad, till-
växt, metabolism, kön, rörelsemönster och 
beteende, helt enkelt mer om hur de levde. 
Vi hoppas till och med kunna dra slutsatser 
om utvecklingen av dinosauriernas DNA, 
något som man trodde var helt omöjligt för 
några år sedan.

Nu i sommar reser han tillsammans med 
Per Ahlberg till Sibirien på en expedition 
inriktad på tetrapoder, de första landlevan-
de djuren, och i höst gör de en första resa 
till Kina dit de bjudits in att delta i en dino-
sarieexpedition. Något som är få utländska 
forskare förunnat.

– Det är fantastiskt att få knyta an till 
den period då Uppsala var ledande inom 
dinosaurieforskningen. Vi är mycket glada 
åt att våra kollegor i Kina gett oss denna 
unika möjlighet att fortsätta traditionen att 
tillsammans utforska förhistoriska djur.  n

Fossila dinosarieägg 
kan undesökas med röntgen.

Hörntand från Pekingmänniskan.
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UTBILDNING

INOM DET NÄRMASTE året kan Kalle 
Andrén – om allt går hans väg – nå båda 
sina två stora personliga mål: civilingenjörs-
examen och en plats i svenska landslaget i 
karate. På en gång. 

Men nu sitter han lugn och avspänd vid 
matbordet i den rymliga studentlägenheten 
på Kantorsgatan. Med en riktigt god mac-
chiato framför sig. Ja, för kaffe i alla former 
är en av Kalles många färdigheter. 

Han förklarar:
– Min utbildning är egentligen på fyra 

och ett halvt år. För mig har det fått ta lite 
längre tid. Och det ångrar jag inte. Jag har 
skaffat mig erfarenheter som jag inte kunde 
ha fått på universitetet. Framför allt i entre-
prenörskap och ledarskap. Jobba kommer 
man ju ändå att göra i trettiofem år …

Några omtentor kvar
Han har bara några omtentor kvar, plus exa-
mensarbetet, som ungefär motsvarar en D-
uppsats.

– Det handlar om att utveckla ett teknik-
system för platta bashögtalare, en modern 
tillämpning på gammal konstruktionsprin-
cip.

Ljud och ljudåtergivning är Kalles speci-
alintresse, och har så varit länge. Kanske inte 
så konstigt för en kille som alltid ägnat sig 
mycket åt musik. En kompis satte honom 
på just spåret högtalare, i dag driver de den 
egna firman tillsammans med två andra.

Men hur kom du egentligen in på ka-
rate?

– Innan jag gjorde värnplikten höll jag på 
med innebandy. Jag var reserv i Storvretas 
elitlag. Men när jag började plugga på hög-
skolan bestämde jag mig för att prova på 
något nytt, någon individuell sport som jag 
kunde träna på när det passade mig.

Det råkade bli karate, som han menar 
erbjuder en mycket allsidig träning i både 

styrka, kondition, smidighet och koordina-
tion. 

Och eftersom Kalle alltid ser möjligheter 
och siktar högt, har han på kort tid lyckats 
etablera sig i toppen inom sporten i Sverige. 
Nyligen tog han en bronsmedalj i tungvikt 
i en internationell tävling i engelska Folk-
stone.

Våldsamt? Ja, men absolut inte kränkan-
de våld, understryker han.

– Det finns så många myter om karate. 

Gott självförtroende
När jag frågar om han kommer att fortsätta 
med sin sport svarar han så här:

– Det är inte många under trettio som 
har blivit världsmästare i karate.

Nej, självförtroendet är inget fel på. Det 
håller han med om:

– Men man kan ju alltid jobba på sin per-
sonlighet. Att bli en ödmjukare människa.

Hur har du fått ihop alla dina engage-
mang? Avancerade tekniska studier plus 
idrott på elitnivå. Dygnet har ju ändå bara 
24 timmar för dig också …

– Jag tränar 10–12 timmar i veckan, så 
det har inte varit så lätt alla gånger. Förmid-
dagar och helger är jag alltså upptagen och 
när det är tävling går en del kvällar bort ock-
så. Som tur är kan du inte tävla så intensivt 

i karate, eftersom det finns vissa skaderisker 
då. Det brukar inte vara mer än drygt en täv-
ling i månaden. Det har hänt att jag har fått 
ta till nätterna för att plugga …

Vad har du fått avstå ifrån för att hinna 
med?

– Ibland har tanken fallit över en: ”Fasen, 
jag hinner inte träffa mina vänner!” Och om 
det har varit jätteparty har jag inte varit den 
som varit kvar till fyra. Jag har fått nöja mig 
vid midnatt och gå hem.

Får man bättre studieresultat om man 
har bra kondition?

– Man kan säga så här: för att kunna stu-
dera bra gäller det att vara avslappnad och 
ha ett öppet sinne. Det är lättare att nå det 
tillståndet om kroppen går på endorfiner. Så 
visst: det hjälper studierna att ha bra kon-
dition.

För egen del tycker Kalle att hans stu-
dietid har varit oerhört utvecklande – just 
därför att han har gjort saker och ting på sitt 
eget sätt. Och haft ”jäkligt kul”.

– Genom att pressa sig själv och testa sina 
gränser lär man sig också mer om sig själv. 

Så vad har du lär dig?
– Träningsmässigt vet jag att jag behöver 

sova en viss mängd timmar för att prestera 
bra. Pluggmässigt har jag lärt mig att jag 
måste avsätta tillräckligt med tid och ha rätt 
inlärningsstrategi för att lyckas. Jag har svårt 
att sitta tretton timmar i sträck och bara 
köra. För mig funkar det bättre att sitta fem 
timmar och sedan gå ifrån och göra något 
annat.

Du tror inte att din ambitionsnivå kan 
vara direkt avskräckande för ”vanliga död-
liga”?

–  Jag såg nyligen ett tv-program, Veten-
skapens värld, där man påstod att i princip 
alla kan bli matteprofessor. Det handlar väl-
digt mycket om vilja. Och om tålamod. En 
klar bristvara nu för tiden.  n

Kalles recept för att lyckas

Kalle har ett eget ”recept” för att lyckas, både i studier 
och med fysisk träning. Här är det:

1) Lär dig att vara fokuserad. Stäng av omgivningen.

2) Jobba från en nivå som du känner att du behärskar. Så att 
du får självförtroende nog att gå vidare, steg för steg.

3) Glöm inte bort målbilden, anledningen till att du pluggar 
eller tränar. Vet man inte vart man ska får man ingen ut-
växling.

4) Se till att du har struktur. Då är det lättare att gå mot 
målet.

 – Det måste inte vara fasta tider, som att du ska gå och 
träna klockan fem varje dag. Det kan räcka med att du 
bestämmer dig för att göra ett visst antal träningspass i 
veckan.

5) Se upp så att du inte pressar dig själv för hårt! Ibland måste 
man ta ett steg tillbaka. Göra en paus. Det är viktigt att du 
tycker det är roligt också!

Kort om Kalle

Namn: Karl-Johan Andrén
Utbildning: Nästan klar civilingenjör i teknisk 
fysik med materialinriktning.
Familj: Sambon Rebecca Lindgren.
Ålder: 26.
Gör också: Tränar och tävlar i karate på 
elitnivå, (han kör mellan sex och nio en-och-
en-halvtimmes-pass i veckan). Lyssnar på 
och spelar musik. Jobbar i egna företaget som 
säljer högtalarsystem till hela världen. Arbetar 
extra som tränare i karate. Dömer en och an-
nan fotbollsmatch.
Bälte i karate: Grönt. (Fyra steg från mästar-
svart.)
Dold talang: Expert på kaffe. Rostar till och 
med sina bönor (från Guatemala) själv i 
ugnen. Fyllig mörkrost (cirka tolv minuter på 
200°) är favoriten.
Favoritnation: V-Dala. ”Därför att jag har 
släkt i Dalarna. Och därför att öppettiderna är 
bra, pubmaten är god och det är enda stället 
där man serverar riktigt bra söndagsbrunch.”
Beskriver sig själv: Som ”en glad skit med 
mycket driv”.

Studierna går lättare när 
kroppen går på endorfiner

Både plugg och träning på elitnivå? Ja, faktiskt. Det går – med vilja. Och med tålamod. Kalle Andrén 
tar snart examen på Ångströmlaboratoriet – samtidigt som han siktar på en VM-plats i karate.

TEXT: cATARINA BALDO ZAGADOU, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

GENOM ATT 

PRESSA SIG SJÄLV 

OcH TESTA SINA 

GRÄNSER LÄR MAN SIG 

OcKSÅ MER OM 

SIG SJÄLV. 

Kalle Andrén har grönt bälte i karate.
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– Vi är oerhört stolta över Rotarys beslut. 
Fred, säkerhet och demokrati är ett av vårt 
universitets riktigt starka områden inom 
forskning och utbildning och det betyder 
mycket för oss att ha valts ut bland över 100 
universitet i världen, säger Anders Hallberg, 
rektor vid Uppsala universitet.

Rotary Peace Fellowships från Rotary 
Foundation möjliggör för studenter att i 
hård konkurrens få stipendier för att under 
två år studera freds- och konfliktkunskap 
vid ett internationellt ledande universitet. 

– Det är givetvis mycket hedrande att 

Rotary öppnar 
fredscentrum i Uppsala
I hård internationell konkurrens har Uppsala universitet utsetts till 
ett av Rotary Internationals sju internationella Peace Centers. Det 
innebär att studenter från hela världen kommer att kunna få Rotary-
stipendier för att gå en masterutbildning i freds- och konfliktkunskap 
i Uppsala.

anses ha en utbildning i världsklass, sä-
ger Peter Wallensteen, innehavare av Dag 
Hammarskjölds professur i freds- och kon-
fliktforskning vid universitetet. Det är en 
effekt av vårt långsiktiga kvalitetsarbete 
inom undervisning och forskning. Det har 
resulterat i att duktiga internationella stu-
derande redan sökt sig hit.

– Vi har känt ett starkt stöd från svenska 
Rotary i den här processen och vi ser fram 
emot ett fortsatt samarbete både nationellt 
och internationellt.  n

Ett lyft för
kreativiteten
Nu tas ett strategiskt steg för att 
ta till vara all den kreativitet och 
de många inspirerande exempel 
som finns inom universitetets 
utbildningar. Projektet Kruut, 
kreativ utbildningsutveckling vid 
Uppsala universitet, startade 
under hösten 2010 och ska pågå 
fram till 2012.

SOM VANLIGT SJUDER det av liv i 
BMc:s korridorer, laboratorier och föreläs-
ningssalar. Lite extra sjuder det dock under 
markplan, där en ny studentdriven hälso-
mottagning slagit upp dörrarna för första 
gången. Studenter i slutfasen av sin utbild-
ning till dietister, läkare, sjukgymnaster och 
sjuksköterskor samarbetar över yrkesgrän-
serna i hälsoorienterade samtal med pensio-
närer, eller som de kallas på mottagningen, 
klienter.

I ett av undersökningsrummen sitter 
sjukgymnaststudenten Emelie cassel och 
dietiststudenten David Kruppé-Magnusson. 
De säger sig vara inspirerade av att få arbeta 
med varandra och med studenter från läkar- 
och sjuksköterskeprogrammet. 

– För oss som studenter är det här otro-
ligt värdefullt. Även om jag ofta träffar 
sjuksköterskor och läkare när jag är ute på 
praktik, så jobbar vi inte ihop på det här 
sättet. Och eftersom man måste äta för att 
orka träna tycker jag att det är extra roligt 
att få testa att jobba just med en dietist, sä-
ger Emelie cassel, som läser sista terminen 
på sjukgymnastprogrammet. 

Kompletterar varandra
På frågan om de märkt att de komplette-
rat varandra, om samarbetet lett till något 
mervärde för klienten, utropar de båda: 
Absolut! 

– Det var klockrent! Den här klienten 
ville ju veta mycket om hur kost och mo-

Sven Knutsson samtalar med sjuk-
gymnaststudenten Emelie Cassel 
och dietiststudenten David Kruppé-
Magnusson. 

TEXT: HELENA EDSTRöM, FOTO: STAFFAN cLAESSON

I januari pågick en experimentverkstad lite utöver det vanliga på Biomedicinskt 
centrum (BMC) – studenter som tränar samarbete över yrkesgränserna på en 
studentdriven hälsomottagning för pensionärer. I höst återkommer mottagningen 
med utökade öppettider. 

Patientnytta när studenter samarbetar

tion samverkar och vi fick frågor som vi var 
och en för sig inte hade kunnat svara på, 
säger David Kruppé-Magnusson som läser 
femte terminen på dietistprogrammet. 

Förutom samarbetet över yrkesgränsen 
tränar studenterna på att hålla öppna, långa 
och motiverande hälsosamtal med en pa-
tient i fokus. De frivilliga pensionärer som 
deltar som klienter på mottagningar är vä-
sentligen friska. 

– Tanken är att vi ska komma med råd 
som får dem att bli ännu friskare. Det är 
väldigt positivt, men det ställer också krav 
på samtalet, säger Emelie cassel.

Måste få ta tid
Tanken är att mottagningen från och med i 
höst ska bli ett återkommande inslag i slut-
fasen av de fyra hälso- och vårdutbildning-
arna. Något som samtliga i undersöknings-
rummet på BMc hoppas på. 

– De flesta människor vill ju må bra och 
tar gärna emot tips från vårdpersonal. Men 
det tar tid att prata om en hälsofrämjande 
livsstil på rätt nivå med varje patient. Det 
har också varit den viktigaste skillnaden här, 
jämfört med på de praktikplatser jag varit 
på – möjligheten att få tid till att prata, sä-
ger Emelie cassel.  n

Fakta

Väsentligen friska pensionärer, som är måna 
om fortsatt god hälsa i sin vardag, var inbjud-
na till hälsomottagningen på BMc. Där fick 
de, utefter sina önskemål, träffa två studenter 
i slutfasen av sin utbildning till dietist, läkare, 
sjukgymnast eller sjuksköterska. Samtalen på-
gick i en och en halv timme och kunde även 
omfatta fysiska övningar och rutinkontroller 
som blodtryck och cirkulation.

TEXT: ANNELI WAARA, FOTO: MATTON
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Ledstjärnan i Kruut är att ta vara universi-
tets bredd, stimulera utbildningsutveckling 
och underlätta spridning av goda idéer.

– Vi ska skapa mötesplatser och arrang-
era aktiviteter för att stimulera utbyten 
av tankar och idéer över institutions- och 
fakultetsgränser. Jag tror att det kan bli en 
jätteskjuts framåt i arbetet, det finns många 
fantastiska förebilder ute i verksamheten, 
säger Thomas Bull, professor vid juridiska 
institutionen och projektledare för Kruut.

I projektet har man valt ut särskilt 
prioriterade områden, till exempel forsk-
ningsanknytning, innovativ pedagogik och 
arbetslivsanknytning. Planen är att utveck-
lingsarbetet ska sammanfattas under våren 
2012 och genomgå en kollegial granskning 
både inom universitetet och av en interna-
tionell panel. 

– Vi har ambitionen att vara ett universi-
tet som spelar på den internationella arenan 
och då måste vi se till att ha ett fönster öp-
pet mot omvärlden – även när det gäller ut-
bildningsfrågor, menar Thomas Bull.  n

THOMAS BULL

DET ÄR GIVETVIS MYcKET HEDRANDE ATT 

ANSES HA EN UTBILDNING I VÄRLDSKLASS

UTBILDNINGUTBILDNING
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KONcEPTET är en liten polypeptid bestå-
ende av 42 aminosyror, till vilken man kan 
koppla i stort sett vilken liten målsökande 
organisk molekyl som helst. 

I kroppen letar den sedan upp det ställe 
i kroppen som ska behandlas. Det unika är 
att polypeptiden kraftigt förbättrar egenska-
perna hos den lilla molekylen på ett enkelt 
och väldigt generellt sätt.

– Det blir ruggigt bra bindare. De binder 
starkare och mer specifikt än andra alterna-
tiv, säger Lars Baltzer, professor i organisk 
kemi.

Diagnosprojekt 
får stöd
UPPSALA BIO jobbar för att övervinna 
klyftan mellan akademisk forskning och in-
dustriell utveckling. Nyligen delades forsk-
ningsanslaget BIO-X ut till projekt inom 
diagnostik. 

Två av projekten finns vid Uppsala uni-
versitet:
•	 Professor	 Per	 Venge	 och	 hans	 forskar-

grupp har funnit en markör i blodet 
(HNL) som med hög känslighet och sä-
kerhet skiljer bakteriella infektioner från 
infektioner orsakad av virus. Projektet 
får finansiering med upp till två miljoner 
kronor under två år.

•	 Docent	Tobias	Sjöblom	ska	tillsammans	
med sin forskargrupp utveckla en me-
tod för att automatisera framtagandet 
av DNA och RNA från prover. De får 
finansiering med upp till 0,5 miljoner 
kronor under ett år för att verifiera att 
metoden fungerar.  n

Forskning 
för småföretag
UU INNOVATION vid Uppsala universi-
tet har fått 11 miljoner kronor från EU:s 
Strukturfonder för att utveckla samarbe-
tet mellan små företag och universiteten i 
Uppsala.

– Vi har fått stöd för ett treårigt projekt 
där vi, tillsammans med Sveriges lantbruks-
universitet, ska stimulera till samarbeten 
mellan mindre företag och universiteten. 
Detta gäller speciellt inom områdena life 
science,	 materialvetenskap,	 clean	 tech/
green	 tech	 och	 humaniora/samhällsveten-
skap, berättar Lars-Eric Larsson, biträdande 
näringslivschef på UU Innovation.

Projektet har fått namnet ”SMURF – 
Små företag i Uppsalaregionen samverkar 
med forskare vid universiteten”. Inom pro-
jektet kan till exempel företag söka pengar 
till forskningsprojekt i samarbete med fors-
kare.  n

AVANcERAD BILDANALYS används 
av många medicintekniska företag, men 
problem med ”brus” orsakar ofta problem. 
Uppsalaforskarna Ingela Parmryd och Je-
remy Adler har tagit fram en metod som 

Laserteknik vässar 
solpanelsproduktion 
GENOM ATT ANVÄNDA laserteknik i 
framställning av solpaneler kan processen 
effektiviseras, både i material- och tidsåt-
gång. Det visar civilingenjören Per-Oskar 
Westin i sin avhandling. Utvecklingen av 
tunnfilmssolceller av så kallad cIGS-typ 
vid Ångströmlaboratoriet har lett till av-
knoppning av forskningsföretaget Solibro 
Research AB och till världens för närvaran-
de bästa verkningsgrad i industriell skala av 
denna solcellstyp, 13 procent. 

Per-Oskar Westin har studerat använd-
ning av laserteknik inom produktion av 
dessa solpanelstyper.  Avhandlingsarbetet 
har skett i samarbete mellan Ångström So-
lar center och Solibro Research AB.

– Det har visat sig att alla mönstrings-
steg skulle kunna utföras med laser. Den 
tydligaste vinsten är att solpanelens yta kan 
utnyttjas bättre, säger Per-Oskar Westin.  n

Företaget som kämpar mot brus

Här syns bildpar på samma objekt med ökande bildkvalitet.

löser problemen och startar nu ett företag 
baserat på metoden. 

Bilder från fluorescensmikroskopi an-
vänds ofta för att förstå vad som har hänt i 
en cell. Men bilderna innehåller alltid brus 
som kan leda till felaktiga bedömningar. 

De båda forskarna har utvecklat och 
sökt patent på en ny metod, RBNcc. Ge-
nom att dra nytta av att två olika bilder av 
ett specifikt objekt borde vara perfekt kor-
relerade med varandra kan man få fram ett 
mått på mängden brus i bilderna. Korrela-
tionen mellan objekt ett och två kan beräk-
nas under brusfritt förhållande. 

Det finns många användningsområden 
för metoden, men företaget kommer att 
börja med att sikta in sig på fluorescensmi-
kroskopimarknaden.  n

Genombrott för effektivare 
läkemedelsutveckling

Han tror att möjligheterna att snabbt få 
fram nya läkemedel kommer att förbättras 
avsevärt med hjälp av det nya konceptet, 
som går lite på tvärs mot vad man brukar 
göra inom läkemedelsutvecklingen. 

Traditionellt handlar det nämligen om 
att syntetisera läkemedel från A till ö 
och vissa krav ska uppfyllas för framgång. 
Läkemedlen ska vara lågmolekylära (500 
Dalton), ha hög fettlöslighet och högst tio 
bindningsställen för att kunna ta sig igenom 
cellmembranen. 

Men merparten visar sig ofta vara overk-
samma eller toxiska och det finns numera 
dessutom sätt att få större molekyler genom 
cellmembraner. På senare tid har terapeutis-
ka antikroppar kommit som alternativ. Des-
sa är stora (150 000 Dalton) och binder på 

utsidan av celler som de sedan ”blockerar”.
Den nya peptiden är 5 000 Dalton eller 

bara	1/30	så	stor	som	en	typisk	antikropp,	
vilket är mindre än man trott vara möjligt. 
Peptiden har i denna studie med framgång 
kopplats till inflammationsmarkören cRP, 
som bland annat påvisar risk för tidigare 
död hos hjärtpatienter. Flera andra studier 
är på gång och visar samma framgång. 

Rönen är högintressanta för industrin, 
och flera större företag har visat intresse. 
Det avknoppningsföretag som tidigare 
sprungit ur Baltzers forskargrupp kommer 
nu att utveckla konceptet vidare för att 
kunna hjälpa läkemedelsindustrin att på ett 
betydligt tidigare stadium än idag avgöra om 
en läkemedelskandidat är värd att gå vidare 
med eller inte.  n

TEXT: ANNELI WAARA, FOTO: MATTON, MIKAEL WALLERSTEDT

Att få fram ett nytt läkemedel är en mycket kostsam och tids-
krävande process. Av 20 möjliga brukar 19 kasseras för att 

de inte fungerar eller ger oönskade biverkningar. Nu har 
en forskargrupp ledd av professor Lars Baltzer vid 

Uppsala universitet tagit fram en liten 
molekylär ”bindare” som har 

potential att förändra detta 
landskap i grunden.

Hur bär man sig åt för att 
mäta magnetiska fält i rymden 
om man måste få plats med sitt 
instrument på en satellit som är 
mindre än ett mjölkpaket? 

DOKTORANDEN Anders Persson har ut-
vecklat ett instrument som får plats på en 
fingertopp. I slutet av året gör hans magne-
tometer sin jungfrufärd med en vietname-
sisk satellit.

Med så kallad mikro- och nanoteknik har 
Anders Persson, Ångströms rymdtekniska 
centrum, utvecklat en sensor som är så liten 
att hundratals ryms tvärs över ett hårstrå. 
Sensorn bestämmer styrka och riktning hos 
ett magnetfält med sina ytterst tunna mag-
netiska och ickemagnetiska lager. 

– Om man låter alla Nationalencyklope-
dins band, staplade på varandra, motsvara 
tjockleken hos vanlig aluminiumfolie, skul-
le magnetfältsensorns tunnaste lager svara 
mot en enda sida,  berättar Anders Persson. 

Eftersom dess signal måste isoleras och 

LARS BALTZER

Rönen är 
högintressanta 

för industrin, 
och flera större 

företag har visat 
intresse. 

förstärkas, har sensorn integrerats med elek-
tronik i ett system – en så kallad magneto-
meter – som väger mindre än ett gram och 
får plats på en fingertopp. I slutet av året ska 
denna magnetometer göra sin jungfrufärd 

med en vietnamesisk satellit som väger ett 
kilo – ungefär en tusendel av en vanlig satel-
lit. Även det japanska rymdprogrammet är 
intresserat av att använda magnetometern 
inom kort.  n

Magnetometern väger mindre än ett gram och ryms på en fingertopp.

Snart skjuts Anders instrument upp i rymden
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KULTURKULTUR

– LITE UNDERLIGT, men jag håller på 
att kolla upp var de kan ha kommit ifrån, 
berättar Neil Jonsson och fortsätter: Det 
finns inte så många tillverkare idag men det 
går att få fram nya tennlikor, om det skulle 
behövas.   

Stolarna designades av Herman Teodor 
Holmgren som också var husets arkitekt. 
Ritningarna lämnades in 1878 tillsammans 
med ritningarna på Uppsala universitets 
huvudbyggnad, dekorationer, målningar 
och övriga möbler. Allt hade Holmgren 
ritat och till största delen förverkligades 
hans planer. Det skulle bli hans mästerverk 
och göra Holmgren berömd. Men ganska 
snart ansågs huset och stilen omodern. Det 
pampiga huset blev inte det arkitektoniska 
nationalmonument som Holmgren hade 
hoppats och byggmästaren, Hallström, som 
tvingats bekosta en stor del av bygget ur 
egen plånbok, gick i konkurs. 

Under åren har huset och möblerna 
renoverats. Ibland med känsla för den ur-
sprungliga stilen, ibland utan. På sjuttiotalet 
blästrades stolarna och den mörka ekfärgen 
försvann. Stolarna klarlackerades och fick 
en helt annan stil.

– Det var den japanska eken som var 
modern då och den skulle vara ljus, berät-

Möbelsnickarmästare. Det är Neil Jonssons titel och är det något han 
förstår sig på så är det möbelhantverk. Just nu är hans fokus helt på de 

trettio stolar han har i sin verkstad. De svarvade, utsirade ekstolarna 
är inte vilka stolar som helst – de tillverkades enkom för universitets-

husets representativa lokaler. Ett konstaterande är att de blomliknande 
knapparna som dekorativt döljer spikskallarna – tennlikorna – verkar 

komma ur minst två olika partier. 

tar Neil Jonsson. Ingen kommer ihåg hur 
renoveringen gick till eller vem som gjorde 
den. Konstigt, men antagligen gick det väl-
digt fort. 

Nu handlar det om att återställa stolarna 
i ursprunglig stil. Lacken och färgen har stu-
derats på möbler som gått sönder innan den 
förra renoveringen, men som trots det spa-
rats. Ytan på dessa är en sorts shellack som 
är spritbaserad. Nu blir det samma typ av 
lack, men med en bra miljöhänsyn. 

– Vi måste se till att stolarna bevaras och 
att de ser ut som det var tänkt, samtidigt 
som vi aktar oss för att göra onödig miljö-
påverkan. 

Neil Jonsson gör en lång utläggning om 
olika typer av lim och förordar de anima-

Stolarna designades av Herman Teodor 
Holmgren som också var husets arki-
tekt. Ritningarna lämnades in 1878 till-
sammans med ritningarna på Uppsala 
universitets huvudbyggnad, dekoratio-
ner, målningar och övriga möbler.

VI MÅSTE SE TILL 

ATT STOLARNA BEVARAS 

OcH ATT DE SER UT SOM 

DET VAR TÄNKT, SAMTI-

DIGT SOM VI AKTAR OSS 

FöR ATT GöRA ONöDIG 

MILJöPÅVERKAN. 

Möbelsnickarmästare. Det är Neil 
Jonssons titel och är det något han 
förstår sig på så är det möbelhantverk.

liska limmen för de gamla limfogarna. 
Antagligen kommer han att använda pärl-
lim – ett animaliskt lim med lång historia. 
Hörnklossar under sitsarna kommer att 
behövas och de blir i björk för att vara så 
sega som möjligt. Sen blir det en ytterligare 
utläggning om glidknappar och problemen 

med mattor och märken i golven. 
– Det är helheten i miljön som är vär-

defull, att huset fortfarande används till det 
som det byggdes för ursprungligen. Så ska 
det fortsätta vara. Om hundra år kommer 
allt se ut som det gjorde när huset byggdes 
år 1887.  n

TEXT OcH FOTO: JOHANNES BORGEGÅRD

Sjuksköterskan 
i fokus
I STÄRKTA HÄTTOR och vita förkläden 
poserar sjuksköterskorna för kameran med-
an de vårdar sina patienter och arbetar i 
laboratoriet. Bortglömda bilder från Akade-
miska sjukhusets 1920-tal utgör stommen 
för Museum Gustavianums nya utställning 
Sjuksköterska – yrke i förvandling.

I utställningen visas även bilder från 
sjuksköterskors vardag i dag. Studenter, 
nu verksamma och pensionerade sjukskö-
terskor har fått svara på samma frågor om 
yrket och varför de valde att utbilda sig till 
sjuksköterskor. Utställningen visas fram till 
4 september.  n

Författare 
mötte studenter
UNDER EN TERMIN har författarna Ola 
Larsmo och cecilia Davidsson varit gästlä-
rare vid institutionen för litteraturvetenskap 
vid Uppsala universitet. 

– Det var väldigt uppskattat både av stu-
denter och lärare. Det blev förstås tillfälle 
för dem att prata om sitt eget författarskap 
men också om skrivandets problematik, sä-
ger universitetslektorn Patrik Mehrens.

Ola Larsmo och cecilia Davidsson var 
anställda på 25 procent och bidrog med sin 
författarkompetens både inom grundut-
bildningen och på högre nivåer.  n

Bibliotekets 
nya webbshop
LÄGG NÅGRA avhandlingar i kundvag-
nen, klicka vidare till kassan och betala med 
kort. Nu erbjuder universitetsbiblioteket 
näthandel för publikationer i Acta-serien.

Webbshopen har utvecklats på uppdrag 
av redaktionskommitén för Acta Universi-
tatis Upsaliensis.  n
www.mamut.net/acta/shop/

Universitetshuset, Uppsala.

– specialtillverkade för universitetshuset
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SARAH HAVRÉN SCHÜTZ

– Vi räknar med 
att successivt 

kunna utveckla 
funktioner, som 

till exempel 
möjligheten 

att lägga 
in karriär-

erbjudanden.

ALUMN

DET NYA SYSTEMET för universitetets 
alumnnätverk har lanserats under våren.

– Vi räknar med att successivt kunna 
utveckla funktioner, som till exempel möj-
ligheten att lägga in karriärerbjudanden och 
platsannonser från både universitet och ex-
terna företag, berättar alumnkoordinatorn 
Sarah Havrén Schütz.

Hittills är 15 000 tidigare studenter, 
alumner, registrerade i alumnnätverket. 
Den som registrerat sig i alumnnätverket 
och går in på webbsidan får ta del av både 
nyheter och evenemangstips från Uppsala 
universitet specifikt riktade mot alumner.

Nätverket är till för alla som studerat, 
arbetar eller har arbetat vid Uppsala uni-
versitet. Även hedersdoktorer, gästforskare, 
styrelseledamöter och andra som står uni-
versitetet nära räknas som alumner.

På ingångssidan finns även en världskar-
ta, där man kan se i vilka delar av världen 
som universitetets alumner finns, alltså de 

som registrerat sig i nätverket.
– Om man till exempel söker på London 

så får man upp alla universitetets alumner 
som bor där. Det här nätverket öppnar för 
många möjligheter, menar Sarah Havrén 
Schütz.

Vid Uppsala universitet finns ett stort 
antal alumnföreningar som är knutna till 
utbildningar och institutioner. Även natio-
nerna har en bred alumnverksamhet.

Att vara medlem i en alumnförening 
är ett sätt att behålla kontakten med ut-
bildningen och studiekamraterna och följa 
utvecklingen inom sitt område. Även ut-
omlands har alumnföreningar bildats för 
tidigare Uppsalastudenter.

– Nyligen lanserade vi en engelsk version 
av alumnsystemet, så att våra internationel-
la studenter lättare ska kunna hålla kontakt 
med universitetet, berättar Sara Havrén 
Schütz.  n

ERIc LUI STUDERADE på masterpro-
grammet i datavetenskap i Uppsala under 
åren 2006–2008. Efter ett års arbete i Eu-
ropa är han nu tillbaka i Peking och arbetar 
med vindenergi.

Banden till Uppsala universitet är fort-
satt starka. Eric har varit med och byggt 
upp nätverket UU Beijing chapter, som 
idag har 80 medlemmar i Peking, Shanghai, 
Guangzhou, Hong Kong och USA.

Sedan starten i juni 2010 har nätverket 
hunnit knyta kontakter med Svenska am-
bassaden, Svenska Handelskammaren, Er-
icsson, IKEA och tre kinesiska universitet: 
Beijing Foreign Studies University, com-
munication University of china och Beijing 
International MBA School.

Nätverket har till exempel hållit en in-
troduktionskurs på svenska ambassaden för 
utbytesstudenter på väg till Uppsala. Varje 
höst hålls en återföreningsträff; nu senast 

medverkade Ericsson, Svenska handels-
kammaren och IKEA. Vid nyåret 2011 var 
nätverket värd för en middag som bland an-
nat besöktes av Uppsala universitets rektor 
Anders Hallberg. 

Varför startade ni nätverket?
– Vi har många gemensamma minnen av 
Uppsalas nationsliv, den vackra domkyrkan, 
valborgsfirandet … Även om vi har tagit 
examen och lämnat Uppsala universitet har 
vi alla varma känslor för vårt Alma Mater. 
Vi vill samlas för att betala tillbaka till vårt 
hemuniversitet och andra alumner.

– Våra aktiviteter kan kanske marknads-
föra Uppsala universitet till fler kinesiska 
studenter. Dessutom kan vi ha mycket kul 
tillsammans.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får 
från studenterna?

– ”Undervisar lärarna där på svenska?” 
Då talar jag om för dem att Uppsala uni-

versitet är i allra högsta grad internationellt. 
Där finns internationella masterprogram 
och professorerna kommer också från olika 
länder.

Vilka aktiviteter är mest populära?
– Varje höst har vi en återträff för att 

välkomna nya medlemmar som kommit 
tillbaka från Sverige. Under den här träf-
fen kan alla medlemmar träffas för att dela 
minnen från Sverige, lära känna nya vänner 
och ha kul tillsammans.

– Seminarier är en annan viktig del 
av återträffen. Seniora chefer från kända 
svenska företag, som Ericsson, Volvo, IKEA 
bjuds in för att föreläsa och hjälpa nyutexa-
minerade att hitta jobb.

Är det stor skillnad att studera i Upp-
sala jämfört med i Kina?

– Den största skillnaden är att vid svens-
ka universitet är studenterna självgående. 
Föreläsningarnas roll är att guida studen-
terna att utveckla sina egna forskningsin-
tressen. Studenter har kreativa idéer och 
förverkligar dem. Kinesiska universitet är 
mer traditionella; studenter följer sin lärares 
undervisning och textboken. 

Varför tror du att studenter väljer att 
studera i Uppsala?

– Uppsala universitet är det äldsta uni-
versitetet i de nordiska länderna. Dess långa 
historia och goda akademiska rykte får 
många kinesiska studenter att välja Uppsala 
universitet. 

– Dessutom har universitetet hunnit 
etablerat många gemensamma program 
med kända kinesiska universitet. Genom 
dessa program får de bästa studenterna i 
Kina möjlighet att åka till Uppsala, säger 
Eric Lui.

Glada minnen
Själv tänker han ofta och gärna tillbaka på 
sina studier i Uppsala och minns den tiden 
med glädje. Till exempel kommer han ihåg 
när han jobbade med ett robotprojekt i la-
boratoriet hela natten med sina kurskom-
pisar. Han minns också alla kvällar han till-
bringade bakom disken som bartender på 
Gästrike-Hälsinge nation.

– På dagtid var det den innovativa aka-
demiska miljön som gjorde starkast intryck 
på mig. På kvällarna gav det färgstarka na-
tionslivet massor av glada minnen, säger 
Eric Lui.

– Under de här två åren har jag lärt kän-
na många vänner, både studenter och lärare. 
De har berikat mitt liv.  n

Stipendier 
för studenter 
från Kina
Uppsala universitet har inrättat 
en stipendiefond för studenter 
från Kina tillsammans med Kjell 
och Märta Beijers stiftelse. Sti-
pendiet inrättades i finansman-
nen Anders Walls namn. Han 
är hedersmedlem vid Uppsala 
universitet och fyller 80 år i år.

FONDEN omfattar fyra miljoner per år i 
fem år och ska användas till stipendier som 
täcker hela eller delar av studieavgiften för 
studenter från Kina. Det kan gälla utbild-
ning både på grundläggande och avancerad 
nivå samt för ett eller flera läsår. 

Sedan studieavgifter infördes för studen-
ter utanför EU, har betydligt färre i denna 
studentgrupp sökt utbildningar i Sverige. 
Stipendiefonden kommer att omfatta totalt 
20 miljoner kronor och därmed kunna täcka 
studieavgifterna för minst 100 studenter.

– Jag är mycket hedrad, säger Anders 
Wall. Det är ett utmärkt initiativ från Upp-
sala universitet, som bidrar till att skapa 
närmare relationer med Kina – ett land som 
påverkar hela världens framtid. Jag är över-
tygad om att det på sikt kommer att gagna 
såväl Uppsalaregionen som Sverige i stort.

Stipendierna kan sökas från 2012.  n

ALUMN

Eric Lui tillbringade två intensiva år i Uppsala, på masterprogrammet 
i datavetenskap.

TEXT: ANNIcA HULTH, FOTO: PRIVAT

Det var ett stort steg för Eric Lui att åka från Peking till Uppsala 
för att studera datavetenskap. Men det betalade sig – i värdefulla 
kunskaper, kontakter och minnen för livet. Nu bygger Eric upp 
ett nätverk för tidigare Uppsalastudenter i Peking.

”Uppsala gav mig 
massor av fina minnen”

Alumnnätverket växer
Idag finns omkring 15 000 
registrerade alumner i Uppsala 
universitets nätverk för tidigare 
studenter. Nyligen lanserades 
ett nytt webbaserat system för 
alumnkontakter. Systemet er-
bjuder många tjänster och ska 
så småningom kunna innehålla 
karriärerbjudanden och plats-
annonser. 

Registrera dig i alumnnätverket!

Har du någon gång läst vid Uppsala uni-
versitet? Gör slag i saken och registrera dig 
i nätverket. Hittills finns 15 000 alumner 
registrerade i alumnnätverket.
www.alumnnatverk.uu.se

TEXT: GUNILLA STHYR

Utbyte mellan
Uppsala och USA
FRÅN HöSTTERMINEN 2012 delas sti-
pendier ut till studenter som är amerikan-
ska medborgare. Stipendiet delas ut av en 
stiftelse, Svensk-Amerikanska Handelskam-
maren i New Yorks stipendiestiftelse för stu-
dier vid Uppsala universitet, och förvaltas 
av Uppsala akademiförvaltning. Syftet är att 
främja studentutbytet mellan Uppsala uni-
versitet och USA, nu när studieavgifter har 
införts i Sverige. Från höstterminen 2011 
ska alla medborgare från länder utanför EU, 
EEA och Schweiz betala studieavgifter till 
svenska universitet.  n

Nätverket av studenter sträcker sig över hela världen. Här visas dock bara 
de studenter som har godkänt att deras adresser visas i alumnsystemet.
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Innovativ duo får 
Skytteanska priset
RONALD INGLEHART vid University 
of Michigan och Pippa Norris vid Harvard 
University tilldelas årets skytteanska pris, för 
sin framgångsrika och innovativa forskning 
kring värderingar och politiskt beteende i 
ett globalt sammanhang. Det skytteanska 
priset är ett av de största och mest presti-
gefyllda priserna inom statsvetenskapen. 
Ronald Inglehart, professor i sociologi vid 
University of Michigan och Pippa Norris, 
professor i statskunskap vid Harvard uni-
versitet, får gemensamt ta emot statskun-
skapens ”Nobelpris” i september.  n

Fruktbart samarbete 
med Sydkorea

I maj arrangerades ett heldags-
symposium om biomarkörer 
tillsammans med inbjudna 
forskare från Hallym University 
i Sydkorea. Det är den fjärde 
gemensamma konferensen som 
syftar till att utveckla forsknings-
samarbetet mellan de båda uni-
versiteten inom det medicinska 
området.

– SYDKOREA har mycket framstående 
forskning inom områden där även vi har ett 
starkt forskningsintresse, säger Kjell öberg, 
professor i onkologisk endokrinologi, som 
ansvarat för planeringen.

Hallym University är ett av Sydkoreas 
högst rankade universitet, särskilt starka är 
de inom medicin. De tre tidigare konferen-
serna har lett fram till konkreta forsknings-
samarbeten inom bland annat hjärtkärl-
sjukdomar, stroke och neurodegenerativa 
sjukdomar som Alzheimer.

Denna gång handlade symposiet om 
biomarkörer från grundforskning till klinik, 
ett ämne som har betydelse för i stort sett 
all sjukdomsforskning.  nTOTALT KOM 25 ämnesvisa internatio-

nella expertpaneler till Uppsala. Besöket är 
ett av de moment som, tillsammans med 
en bedömning av självvärderingar och en 
bibliometrisk analys, ingår i en omfattande 
forskningsutvärdering, Kvalitet och förny-
else 2011, som genomförs vid universitet i 
år. Den är samtidigt en uppföljning av den 
första utvärderingen 2007.

– Då var vi pionjärer i Sverige att göra 
en sådan genomgripande utvärdering av all 

BATTERIER som inte håller måttet, pro-
cesser som slukar energi: Industrin brottas 
med problem inom energiområdet som blir 
ett hinder för lönsamheten och den långsik-
tiga utvecklingen. 

På AIMday InnoEnergy i mars träffades 
industrifolk och energiforskare från Upp-
sala universitet och Kungliga tekniska hög-

SAMVERKAN

Experter på plats i Uppsala.

De ska syna forskningen

Cirka 200 internationella experter ska utvärdera Uppsala univer-
sitets samlade forskning. Under två veckor i maj fick institutionerna 
chansen att visa upp sig, berätta och svara på frågor om pågående 
forskning.

forskning och resultaten har varit till stor 
nytta när universitetet gjort strategiska sats-
ningar, säger projektledare Joseph Nord-
gren, som även förra gången var ansvarig för 
utvärderingsarbetet.

Årets utvärdering, Kvalitet och förnyelse 
2011 (KOF2011), blir samtidigt en slags ut-
värdering av de satsningar som gjorts sedan 
förra tillfället. Resultaten ska nu samman-
ställas och analyseras till en slutrapport som 
väntas bli klar i november.  n

Energiforskare och industrifolk löste knutarna tillsammans
skolan (KTH) för att gemensamt närma sig 
problemens lösning.

— Detta är ett nytt sätt för oss att mötas. 
Industrin hade på förhand lämnat in fråge-
ställningar som vi ser till att sätta i händerna 
på rätt specialister från våra båda lärosäten. 
Fokus låg på lagring av energi och smarta el-
nät, ”smart grids”, säger Fredrik Engelmark, 

Uppsala universitet, projektledare tillsam-
mans med kollegan Malin Olofsson, KTH.

Under AIMday stod företagens kun-
skapsbehov i centrum. Huvuddelen av da-
gen ägnades åt workshops, där forskare och 
företagsrepresentanter träffades i mindre 
grupper för att diskutera konkreta fråge-
ställningar och möjliga lösningar.  n

SAMVERKAN

UPPSALA, med sina två universitet, har en 
omfattande och framgångsrik kemiforsk-
ning och många framstående forskare har 
verkat vid universitetet, som Arrhenius, 
Scheele, Tiselius, Svedberg och Berzelius. 
Två har fått Nobelpris – än så länge. 

Kemiforskningen vid Uppsala univer-
sitet har även idag många projekt i världs-
klass och vissa är till och med världsledan-
de. Uppsalakemisterna ligger också bakom 
många av de bioteknikföretag som startats 
i regionen. Inte mindre än 17 av de 117 
grundämnena har anknytning till Uppsala 
och Uppland.

Kemiåret invigdes på Ångströmlaborato-
riet med ”öppet hus” - en stor kemiutställ-
ning och populärvetenskapliga seminarier 
om t ex solceller, batterier, kärlekens kemi, 
chokladens kemi, giftmord i litteraturen 
och Wasaskeppets konservering. 

Hela parkeringen framför Ångströmla-
boratoriet var full och det kom över 3 000 
besökare, mestadels barnfamiljer.

Bubblar och ryker
För barn och ungdomar bjöds en mängd 
spännande saker som bubblar, ryker, luktar 
och smakar. De kunde bland annat göra sli-
me, godis, kemiska trädgårdar och solceller 
och se en spännande kemishow.

Varje månad under året har ett speciellt 
kemitema och forskare kommer att dyka 
upp på oväntade ställen i Uppsala för att 
visa kemi ur olika perspektiv. På kondito-
rier säljs en speciellt framtagen choklad-

Kemi, kemi, kemi … hela året

År 2011 har av FN utsetts till 
kemins år och i Uppsala kommer 

det inte att gå obemärkt förbi. 
Kemiåret i Uppsala går under 

parollen ”När kemin stämmer”. 
Startskottet var ”Öppet hus” på 

Ångströmlaboratoriet med 
massor av aktiviteter. 

bakelsen: celsiusbakelsen, med dekoration 
i form av en termometer.

Huvudarrangör av kemiåret i Uppsala är 
kemiska sektionen vid Uppsala universitet. 
Medarrangörer är SLU, Livsmedelsverket, Lä-
kemedelsverket, Uppsala Bio och GE Healt-
hcare och fler företag kan bli aktuella.  n

Det händer under kemiåret

•	 Den	27	augusti	ställs	ett	forskartält	
på Forumtorget i Uppsala, med 
temat ”Idrott och kemi”. Alltifrån 
materialkemisk forskning bakom till 
råd om kost och dryck i samband 
med träning. 

•	 På	kulturnatten	10	september	hålls	
populärvetenskapliga föreläsningar 
på stadsbiblioteket och museum 
Gustavianum.

•	 Biomedicinskt	centrum	(BMC)	har	
öppet hus den 7–8 oktober, med 
tema ”hälsa och kemi”.

•	 I	november	blir	det	aktiviteter	på	
temat ”Mat”, till exempel under 
höstlovet i Botaniska trädgårdens 
tropiska växthus.

•	 Under	hösten	planeras	också	en	
 populärvetenskaplig föreläsnings-

serie i samarbete med Folkuni-
 versitetet.

KJELL ÖBERG

– Sydkorea 
har mycket 

framstående 
forskning inom 

områden där 
även vi har ett 

starkt forsk-
ningsintresse

Celsiusbakelsen säljs på 
konditorierna under kemiåret. Fest för indisk 

nobelpristagare
DEN INDISKE poeten och författaren 
Rabindranath Tagore fick Nobelpriset i lit-
teratur 1913, som förste icke-västerländske 
mottagare. Under 1920-talet föreläste han 
två gånger i universitetshusets aula. I maj 
firades Tagores 150-årsdag med festligheter, 
med ambassadörerna från både Indien och 
Bangladesh. Bland annat framfördes ”Ra-
bindra Shongit”, sånger som Tagore både 
skrivit och tonsatt. Suranjana Ghosh, Trio 
creation och Bubu Munshi Eklund stod för 
musiken.  n

Estlands president 
talade i aulan
I JANUARI besökte Estlands president 
Toomas Hendrik Ilves Uppsala universi-
tet, tillsammans med prins carl Philip och 
försvarsminister Sten Tolgfors. Presidenten 
med sällskap visades bland annat runt på 
Ångströmlaboratoriet. I samband med be-
söket gav presidenten en öppen föreläsning 
i Universitetshusets aula.  n
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Roddartävlingen i Fyrisån är en årlig tradition.

− FöRST BLEV JAG lite skraj och tänkte: 
Vilka frågor ska jag ställa till en professor? 
Det känns ju som ett tillfälle som man inte 
vill missa, säger Fabian Ovik Karlsson som 
snart avslutar sitt första år på naturveten-
skapliga programmet med inriktning kör-
sång på Kungsholmens gymnasium i Stock-
holm. 

Det var i februari, när 17-årsdagen när-
made sig, som Peter Asplund började fun-
derade på den högst annorlunda presenten 
till sin flickväns son.  

– Folk har ju så mycket prylar idag så det 
kändes som ett roligt alternativ att komma 
på och ge bort en upplevelse inom något 
område som jag vet att Fabian gillar, som 
matte eller fysik, säger Peter Asplund.

Själv är han jazzmusiker och spelar ofta 
tillsammans med olika storband i Uppsala, 
exempelvis Uppsala big band och Rockford 
big band. 

Det var via de kontakterna som han fick 
tips om Ulf Danielsson.

– Det var en kontakt i Rockford big band 
som gav mig kontaktuppgifterna. Jag skick-
ade ett mail och han svarade direkt och po-
sitivt att han gärna ville träffa Fabian, säger 
Peter Asplund. 

– Jag nappade på den här frågan efter-
som den var så annorlunda. Jag har aldrig 
varit en present tidigare, men det var väl-
digt roligt, säger Ulf Danielsson, professor i 
teoretisk fysik vid institutionen för fysik och 
astronomi.

Samla Valborgs-
pinnar i backen
ÅRETS SISTA APRILFIRANDE i Uppsala 
kryddades med ny teknik. De 500 första val-
borgsfirarna som kom till mösspåtagningen 
fick en ”Sista april-pin”. De som dessutom 
samlat digitala ”pins” i sin smartphone på 
vägen dit garanterades en äkta ”samlar-pin”.

– Det är ett roligt sätt att integrera ny 
teknik i en satsning att locka så många som 
möjligt till carolinabacken klockan 15, sä-
ger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör 
vid Uppsala universitet.

”Sista april-pin” är en nålförsedd vårmar-
kör som kommer i ny version varje år. En 
komplett samling efter fem år ska ge utdel-
ning. En extra utmaning blir det för smart-
phoneägare som med hjälp av applikationen 
Gowalla kan samla digitala ”pins” genom att 
”checka in” på olika platser under dagen.  n

UPPSNAPPATSAMVERKAN

UPPSALA UNIVERSITET tog hem stor-
seger i årets upplaga av den Akademiska 
rodden på Fyrisån i Uppsala den 21 maj.

Uppsala universitet vann mot SLU – 
Sveriges lantbruksuniversitet – i både stu-
dentklassen och i klassen för anställda. En 
efterlängtad revansch, efter flera år av SLU-
segrar.

Heder och ära står på spel när studen-
På själva dagen för presentmottagandet 

blev Fabian Ovik Karlsson upplockad av sin 
present i entrén till Ångströmlaboratoriet. 
Sedan väntade en rejäl genomgång i kosmo-
logi och partikelfysik.

– Vi satt på hans rum och snackade om 
strängteori. Jag kom inte riktigt ihåg vad jag 
skulle fråga, men det roliga var att det inte 
spelade någon roll. Han svarade på frågorna 
ändå!, säger Fabian Ovik Karlsson.

Över kunskapsgränserna
Att ses över kunskapsgränserna och prata 
om ett så komplicerat ämne som teoretisk 
fysik kan vara en utmaning även för en pro-
fessor.

– Det är väldigt bra träning att träffa 

unga och försöka locka fram fascinationen 
och nyfikenheten i dem. Min drivkraft är att 
väcka lusten hos personen så att han eller 
hon vill gå vidare med sitt intresse och ta 
reda på ännu mer, säger Ulf Danielsson som 
själv brinner för populärvetenskap.

– En viktig förutsättning för förtroen-
det för forskning är att vi forskare försöker 
komma ut och förklara forskning och veten-
skap. På så sätt kan vi bidra till folkbildning 
och kritiskt tänkande och till att motverka 
vidskepelse, fortsätter han.

Tillbaka till födelsedagsbarnet som har 
två år kvar på gymnasiet innan det är dags 
att fundera över framtidsval. 

Blev du mer intresserad av teoretisk fy-
sik efter ditt möte med professorn?

− Jag är en väldigt vetgirig person, om 
jag inte fattar så vill jag förstå. Så det var lite 
smärtsamt när jag fick höra saker som att 
tiden kan böja sig! Det är svårt att greppa! 
På så sätt blev jag helt klart mer intresserad, 
säger Fabian Ovik Karlsson.   n

TEXT: HELENA EDSTRöM 
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Vetskapen om att tid kan böja sig får 
Fabian Ovik Karlsson att vilja veta mer. Han fick en forskare i present

Fabian Ovik Karlsson fick ny glöd till sitt intresse för teoretisk 
fysik efter en högst oväntat 17-årspresent – en träff med professorn 
i teoretisk fysik Ulf Danielsson. 

UPPSALA 2011
UNIVERSITET

Roddarkamp på Fyrisån
ter och anställda vid Uppsala universitet 
och SLU tävlar om vem som snabbast tar 
sig den 300 meter långa sträckan mellan 
Haglundsbro och S:t Olofsbron på Fyrisån. 
Akademiska rodden arrangeras varje år av 
Akademiska Hus tillsammans med Uppsala 
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 
och Uppsala Akademiska Roddarsällskap, 
UARS.  n

Ny bok:

Städers utveckling 
– en utmaning
40 FORSKARE från olika länder har un-
der två år studerat stadslivets globala ut-
veckling – från de första stadsbildningarna 
för 10 000 år sedan och framåt. Resultatet 
blev en 600-sidig bok om de mentala och 
miljömässiga processerna bakom städers 
framväxt: Urban Mind – Cultural and En-
vironmental Dynamics.

– Detta är vårt bidrag till samhället, som 
idag står inför stora utmaningar i form av 
resursbrist och klimatförändringar. Vill man 
bygga hållbara städer måste man ta hänsyn 
till invånarnas tankar och värderingar, säger 
Paul Sinclair, professor i afrikansk och jäm-
förande arkeologi vid Uppsala universitet.

Forskningsprojektet koordineras från 
Uppsala universitet och involverar forskare 
från flera länder och ämnesområden. 

Idag lever över 50 procent av jordens be-
folkning i städer och har ett akut behov av 
strategier för att möta resursbrist och miljö-
problem av olika slag.  nPresenten Ulf Danielsson, 

professor i teoretisk fysik.
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Sista 
ordet

SISTA VEcKAN I JUNI anordnas i Upp-
sala en av världens mest spännande konfe-
renser i fysik: Strings 2011. Konferensen har 
färdats jorden runt genom åren och nu har 
turen äntligen kommit till Sverige. Det är 
en svår urvalsprocess och för oss arrangörer 
känns det som att få ett olympiskt spel.

Hundratals forskare från hela världen, 
inklusive en eller annan Nobelpristagare, 
kommer till Uppsala för att diskutera det 
allra senaste inom den fundamentala fysi-
ken. Ämnet är strängteori och ambitonen är 
att binda samman all fysik till en fungeran-
de helhet som kan användas för att beskriva 
allt mellan himmel och jord från det minsta 
till det största.

Tanken är att naturen är uppbyggd av 
strängar som genom sina vibrationer ge-
staltar alla de partiklar som vi känner från 
partikelfysiken. Teorin ger också möjlighet 
att bygga modeller som beskriver hela vårt 
universum och dess skapelse. Och kanske 
kan den ge svar på om vårt universum är 
det enda eller om det finns fler.

Men strängarna är små och än så länge 
har ingen sett några spår av dem. Finns de 
verkligen? Eller har naturen något annat i 
beredskap? Kanske kommer vi under de 

ULF DANIELSSON, VICEREKTOR, TEKNIK OCH NATURVETENSKAP:

Strängteori för den nyfikne
närmaste åren att hitta nya ledtrådar. Jät-
teacceleratorn LHc vid cERN kolliderar 
protoner vid högre energier än vad som nå-
gonsin tidigare åstadkommits, och datorer 
gräver i den strida datafloden efter tecken 
på det okända och nya. Den europeiska 
Plancksatelliten undersöker den kosmiska 
bakgrundsstrålningen efter spår av vad som 
hände vid Big Bang och om något år vet vi 
vad den hittat.

Vill man veta mer erbjuds i samband 
med konferensen ett unikt tillfälle i univer-
sitetets aula. Brian Greene, strängteoretiker 
och världskänd populärvetenskapliga för-
fattare, Andrei Linde, kosmolog och en av 
forskarna bakom den kosmiska inflationste-
orin, samt Stephen Hawking, en av världens 
mest kända vetenskapsmän, kommer att 
hålla varsin populärvetenskaplig föreläsning 
om universum och dess skapelse. För den 
nyfikne kan det knappast bli bättre.  n
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HUNDRATALS 

FORSKARE FRÅN 

HELA VÄRLDEN, 

INKLUSIVE EN ELLER 

ANNAN NOBELPRIS-

TAGARE, KOMMER 

TILL UPPSALA FöR ATT 

DISKUTERA DET ALLRA 

SENASTE INOM DEN 

FUNDAMENTALA 

FYSIKEN.
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