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Ledare

Å

ret med ändrade förutsättningar och snabba
omställningar av hur vi umgås, hur vi undervisar och varifrån vi arbetar lider mot sitt slut.
Kemisamfundet har sedan många år en modell med resefria styrelsemöten. Och redan
hösten 2018 genomförde vi höstfullmäktige
helt digitalt. I år har även vetenskapliga möten ställts om – se till exempel på sidan 30 hur
studenter och doktorander i Lund gjorde. Att
ses i datorn är inte som att ses på riktigt men bättre än att inte ses alls.
Tillkännagivandena av Nobelprisen i oktober hör till höstens trevligare hållpunkter. Kemipriset tilldelas i år Emmanuelle Charpentier
och Jennifer Doudna, mindre än tio år efter att de först publicerade
gensaxmetoden. Medicinpriset belönar upptäckten av hepatit C, ett virus som smittar via blod och leder till allvarliga leverskador. Den forskning om gravitation och svarta hål som belönas med årets fysikpris kan
verka mer abstrakt, men teorier och metoder utnyttjas till exempel för
positionsbestämning (GPS) som vi nästan tar för självklar i dag. Nobelveckan 2020 blir inte som vanligt. Jag hoppas att mediebevakningen
ändå blir rejäl och med fokus på den vetenskap som belönas.
För att ta sig an utmaningarna som kommer i morgon krävs att
många har breda kunskaper. Det är därför glädjande att många valt att
börja studera kemi och andra vetenskaper i år, som ni kan läsa om på
sidan 10. Jag hoppas att alla studenter trivs
trots alla restriktioner som gör studentlivet
mindre socialt.
En annan viktig faktor är flexibla resurser.
För ett år sedan var det virus som orsakar
den pågående pandemin okänt. Redan i dag
finns oerhört mycket mer kunskap om både
viruset och sjukdomen. Det är bland annat
en följd av att forskare snabbt och egensinnigt formulerat om sina forskningsfrågor
för att kunna bidra omedelbart, i stället för
att under många månader vänta på beslut
för nya projekt från tungfotade forskningsfinansiärer. Det finns flera vaccinkandidater
som stora läkemedelsföretag nu testar. Hela
världen väntar och hoppas.

TILL SIST: December är en nedräkningsmånad med traditioner, förväntningar och
förhoppningar inför framtiden. Nästa år
kommer också att vara annorlunda, men
kanske inte lika annorlunda som 2020. Gott
slut och gott nytt år!

Helena Grennberg är ordförande
i Svenska Kemisamfundet och professor
i kemi vid Uppsala universitet.
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Med hopp om ett
mer vanligt 2021

ges ut av Svenska
Kemisamfundet med 4 nr/år.
Det första numret kom 1887.

ANNONS

Upplev en ny standard
Nexera-serien av UHPLC-system erbjuder banbrytande
teknik som intelligenta funktioner, effektivitet och
design. Serien integrerar “analytisk intelligens” i automatiserade stödfunktioner med hjälp av digital teknik
som M2M, IoT och artificiell intelligens (AI), vilket
möjliggör högre produktivitet och maximal pålitlighet.
Detta gör de användarvänliga Nexera UHPLC-instrumenten till branschledande inom en rad olika industrier
– en ny standard inom UHPLC.

Effektiv processautomation och snabb, tillförlitlig
prestanda
från start till avstängning, vilket öppnar för automatiserat arbetsflöde, maximerad effekt och dramatiskt
höjd analyskapacitet.
Kompakt design
för smidig hantering på liten yta.

Intelligent auto-diagnostik med funktioner för
automatisk återställning
Tex. bevakning av mobilfasnivåer i realtid, automatisk
återställning vid förekomst av luftbubblor och påminnelsefunktion för byte av förbrukningsartiklar.

www.shimadzu.se/new-benchmarks

The Analytical Intelligence logo is a trademark of Shimadzu Corporation.

Vätgas kan
vara mer än
bränsle. Nu
ska systemnyttan undersökas.

FORSKARE I LUND ska ta fram
de ledande polymerer som ska
användas i membranen. Katalysatorerna utvecklas av grupper från Chalmers och Umeå
universitet. Fysikprofessorn
Thomas Wågberg leder arbetet
i Umeå.
– Vi använder en ny
plasmateknik för att deponera katalysmateri50 000 000
KRONOR
al på kontaktytor, för
Det satsar SSF
att få bra interaktion
på det nya centret
mellan katalysatorn
för forskning om
och andra material
vätgas.
som finns i elektrolysören. I en alkalisk miljö
behöver det inte vara iridium eller andra ädelmetaller
utan vi hoppas hitta ytterligare,
stabila materialkombinationer.
Vi ska bygga små prototyper
och kommer att jobba med Rise
kring uppskalning, säger han.
KTH-forskarna undersöker
också möjligheten att omvandla vätgasen till flytande
form genom att binda den till
organiska molekyler för att
på så sätt underlätta lagring
och distribution. De ska också
Stiftelsen för strategisk
se på vätgas ur ett systemforskning, SSF, satsar nu 50
perspektiv.
miljoner kronor på ett nytt
– Vi vill titta bredare på
center för forskning om vätgas.
var och när olika sätt att
Göran Lindbergh, professor
lagra vätgas passar in och var
i elektrokemi vid KTH, ska
systemnyttan finns. Det kan
samordna arbetet.
bli mer än el, säger Göran
– Vi ville få med alla starka
Lindbergh.
forskargrupper i Sverige och

Samarbete
för ökad nytta
av vätgas

Forskare från fyra universitet ska
samarbeta i ett nytt center.
I OMSTÄLLNINGEN från fossil
till förnybar energi ökar intresset för vätgas. Används vatten
och sol- eller vindenergi för att
producera gasen blir det inga
utsläpp. Om den sedan omvandlas till el i bränsleceller ger
den energi utan andra utsläpp
än vattenånga.
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hela kedjan för vätgas i samma
stora projekt, från produktion,
via lagring, till användning. Att
titta på hela kedjan tror jag är
en förutsättning för att arbeta
med rätt problem och bidra
till att vätgas kommer till bäst
nytta, säger han.
Sju grupper från fyra universitet – KTH, Chalmers, Lunds
och Umeå – samt forskningsinstitutet Rise är involverade.
Målet är bland annat att ta fram
mer effektiva elektrolysörer för
att producera vätgasen. Ett problem med dagens teknik är att
den kräver dyra katalysatorer
av platina eller iridium.
– Nu vill vi börja titta på
elektrolysörer med alkaliska
membran. I den miljön kan
alternativa katalysatorer
användas.

Planet lyfter
med svenska
bränsleceller
I slutet av september lyfte
ett sexsitsigt vätgasplan
från Cranfield university
airport norr om London.
Det är det största och
hittills enda kommersiella plan som har flugit
med vätgas som bränsle. Tidigare har några
experimentflygplan flugit
med vätgas och bränsleceller som kraftkälla.
Planet har byggts om
för bränslecellsdrift av
det brittiska bolaget
Zero Avia. Bränslecellssystemet kommer från
Powercell i Göteborg.
– Det är fantastiskt att
ett plan byggt för kommersiell drift flyger med
vätgas. Det visar vägen
framåt. Kan du göra det
kan du få ett fullständigt
hållbart flyg. Använder du
grön vätgas blir påverkan
på miljön minimal, säger
Mårten Wikforss, som är
IR-ansvarig vid Powercell.
Flygningen pågick i åtta
minuter. Under den tiden
nådde planet en höjd
av cirka 300 meter och
kom upp i en hastighet
på drygt 180 kilometer i
timmen.
Powercell grundades
2008 som en avknoppning
från Volvokoncernen.
Nu är AB Volvo på väg
in på vätgasområdet igen,
tillsammans med Daimler.
De två lastbilstillverkarna
har startat ett gemensamt bolag för storskalig
produktion av bränsleceller.

T E X T: S I V E N G E L M A R K F O T O : I S T O C K P H O T O, Z E R O AV I A
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Neandertalgen
gör dig sjukare
Hallå där Hugo Zeberg, vars artikel om
att en neandertalgen ökar risken att bli
svårt sjuk i covid-19 blivit en av tidskriften
Natures mest uppmärksammade någonsin,
enligt Almetrics mätningar.
Vad handlar artikeln om?
– Det ﬁnns en gensekvens på kromosom
3 som kan kopplas till ökad risk för att bli
svårt sjuk i covid-19, visade en stor internationell studie tidigare i år. Jag och mina
kolleger i Leipzig har kunnat visa att det är
en sekvens som vi har ärvt från neandertalarna. De människor som bär denna
genvariant har upp till tre gånger så hög
risk att hamna i respirator om de smittas av
det nya coronaviruset Sars-CoV-2, jämfört
med de som inte bär den.
Du är forskare i neurovetenskap vid
KI och i evolutionär genetik vid Max
Planck‑institutet i Leipzig. Hur kom du
in på detta område?
– Jag är läkare i grunden och pausade
forskningen under våren för att jobba på
akuten på Karolinska sjukhuset. Covid-19patienter blev så olika sjuka och då ville jag
kolla genvarianter. I min forskning tittade
jag och mina kolleger på skillnader
mellan neandertalargenom och
nutida människor. Vi studerade
generna för jonkanalproteiner i
cellmembranet. Nu ändrade vi
frågeställning.
Hur vanlig är gensekvensen?
– Den är väldigt vanlig. En
genvariant från Neandertalare
brukar bäras av en procent,
eller färre, av moderna
människor. Den här genen
ﬁnns hos en av sex i Sverige,
något lite lägre andel i södra Europa. I södra Asien
bär halva befolkningen
på gensekvensen, medan
den i stort sett saknas i
Afrika och i östra Asien.
Det talar för att den
har varit gynnsam i
södra Asien, medan
den har selekterats
bort i andra områden.
Vi har en liten teori


Hugo
Zeberg
Forskare på KI och
Max Planck-institutet
i Leipzig. Studerade
jonkanalproteiner
men skiftade
forskningsfokus
när pandemin
kom.
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om att en gen för en immunreceptor som
är viktig för att skydda mot kolera ﬁnns
i sekvensen, vilket skulle kunna vara en
evolutionär fördel och gynna genen.
Vad är det för gener som finns i den
aktuella sekvensen?
– Det är ett område rikt på gener. En gen
kodar för en cytokinreceptor som ﬁnns i
immunförsvaret. Det skulle kunna vara
så att den uttrycks mer hos dem som har
den aktuella genen, vilket gör att de har
ﬂer receptorer och kan få en överreaktion
i immunförsvaret, som vi har sett hos dem
som har blivit väldigt sjuka. En annan gen
i området kodar för ett protein som bildar
komplex med den receptor i cellmembranet som Sars-Cov-2-viruset binder till.
Vad jobbar ni med nu?
– Vi försöker nu förstå de funktionella
konsekvenserna av genvarianterna i neandertalsekvensen. Inga av genvarianterna
påverkar vilka proteiner som uttryckts.
Det måste ha att göra med mängden
uttryck i stället. Kanske uttrycks för
mycket av en immunreceptor så att
man får ett överdrivet immunsvar
– den så kallade cytokinstormen
förstärks. Eller så är det mängden
uttryck av genen vars protein
bildar ett komplex med
receptorn för viruset. Vi
är inte ensamma om att
fundera över vad det är
som gör att bärare av
neandertalsekvensen blir
så sjuka i covid-19.
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De ser enskilda
atomer med
kryoelektronmikroskopet
Forskare vid Max Planck-institutet i Göttingen har lyckats
visualisera enskilda atomer
i proteinet apoferritin med
kryoelektronmikroskopi.
– Det är en metod under
ständig utveckling. Varje
månad kommer vi lite längre,
säger Linda Sandblad, som är
8 Kemisk Tidskrift

forskare och chef för Umeå
center för kryo-elektronmikroskopi.
Tekniken (med namn från
grekiska kry’os, som betyder
frost) bygger på att man blixtsnabbt fryser ner de molekyler man ska studera. Genom
det frysta provet skickar man
sedan en elektronstråle, och
får bilder som kan användas
för att beräkna den tredimensionella strukturen.
Forskarna i Göttingen har tagit
mer än en miljon bilder av
proteinet och lyckats beräkna
dess struktur med en upplösning på 1,25 ångström.
Det gula visar en del av
proteinet apoferritin. Den

grå sidokedjan är aminosyran
tyrosin. Det röda nätet visar
elektrontätheten runt aminosyrans kolatomer.
– Man kan se exakt hur aminosyran är veckad i proteinet.
Det har stor betydelse framför
allt för läkemedelsforskningen. Ju högre upplösning, desto
bättre kan man studera hur
ett läkemedel binder till mål i
kroppen.
Tekniken utvecklas parallellt i flera labb. Forskarna
vid Max Planck-institutet
har publicerat sina resultat
i tidskriften Nature. Samtidigt rapporterade forskare i
Cambridge att de har lyckats
nå lika hög upplösning.

T E X T: S I V E N G E L M A R K
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Renewcell kan i
den nya fabriken
återvinna cellulosa ur textil
med minst
90 procent
bomull.

I PROCESSEN sönderdelas
cellulosan kemiskt, separeras
från andra ämnen, torkas och
pressas till ark av dissolvingmassa. Arken skeppas sedan
till andra länder där de
vidareförädlas till viskos.
60 000 TON
Råvaran är insamlat
Så mycket textil
textilavfall och spill
kan Renewcell ta
emot för kemisk
från textilproduktion
återvinning.
av bomull. I dag klarar
processen textil som
består av nästan ren, 98
procent, bomull. I den nya
fabriken kommer de att kunna
återvinna fibrer från något mer
blandad råvara, som består av
90 procent bomull.
– Vi kan ta emot 60 000 ton
textil för kemisk återvinning.
Det motsvarar ungefär hälften
av Sveriges årliga konsumtion
av textil.
Omkring hundra operatörer
kommer att anställas.
– Efterfrågan på cellulosan
är enorm. Det är därför vi
behöver skala upp. Klädbranschen jobbar för att
ken utanför Sundsvall, i SCA:s
minska sitt avtryck på
gamla pappersbruk. Redan år
miljön och vill öka andelen
2022 ska produktionen av återåtervunnet. Det kan vi hjälvunnen cellulosa vara i gång.
pa till med. Hundratals varu– Det är en ambitiös tidplan
märken har tagit kontakt
men vi har stora fördelar av
med oss och vill använda
att vi bygger i en existerande
vårt material, säger Harald
anläggning med liknande masCavalli-Björkman.
saprocesser där den infrastruk-

Renewcell
skalar upp
återvinningen

Kan återvinna 60 000 ton textil per
år i den nya fabriken i Ortviken.
RENEWCELL grundades 2012
baserat på en metod för att
återvinna textilier. Sedan tre år
tillbaka utvecklas processen i
en mindre anläggning i Kristinehamn. Nu ska produktionen
skalas upp.
Företaget bygger en fullskalig
produktionsanläggning i Ortvi-

tur som vi behöver redan finns
på plats, säger Harald Cavalli-Björkman, som är marknadschef i Renewcell.
Bakom återvinningstekniken
finns kemiforskare vid KTH,
som har utvecklat den kemiska
processen. Processen har sedan
vidareutvecklats i bolagets
demonstrationsanläggning i
Kristinehamn, där så kallad
dissolvingmassa av återvunnen
textil också har tillverkats i
liten industriell skala.
– Vi kan tillverka upp till
4 500 ton per år där men gör
inte det, eftersom det är en
anläggning där vi testar nya
råvaror, utvecklar processen
och optimerar produktkvaliteten. Men produktionen ska öka
även där. Vi ska gå från produktion i enskift till tvåskift och
håller precis på att rekrytera
operatörer till ett skift till.

Södra Cell
blandar mer
återvunnet
i processen
Södra Cell i Mörrum producerar dissolvingmassa av
massaved som de säljer till
kunder i Europa och Asien,
som använder den för att
tillverka viskos och lyocell.
Sedan förra året blandar
de även in massa som
görs av återvunnen textil i
produkten.
– Förra året blandade vi
in tre procent. I år har vi
kunnat öka inblandningen, säger Annica Larsson
Ahlstedt, som är projektledare vid Södra.
Anläggningen i Mörrum
har nyligen byggts om för
att öka kapaciteten. Målet
är att den år 2025 ska
kunna ta emot 25 000 ton
textilier och att hälften av
råvaran ska komma från
återvunnen bomull.
Företaget kan med en
egenutvecklad process
återvinna cellulosa också
ur blandade bomullsmaterial, något som hittills
varit svårt. Textilierna
kan innehålla upp till 50
procent polyester.
– Vi separerar materialen. Polyestern bränns och
ger energi till processen.
Ännu så länge kan Södra
dock inte hantera vissa
elastanfibrer. De kan inte
heller ta emot färgade
textilier, men utveckling
pågår för att kunna ta
emot fler råvaror.

260

Så många kliniska studier
som rör covid-19 har fram
till oktober blivit godkända
av Etikprövningsmyndigheten
i Sverige. Sju procent är
läkemedelsprövningar.
I 45 procent av studierna ska registerdata användas.
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Kemi
lockar
allt
ﬂer

Kandidatprogrammet
i Uppsala har i år
rekordmånga sökande.
Utbildningen hålls
bland annat vid
Biomedicinskt
centrum.

Allt fler läser kemi
på svenska lärosäten.
Många går på program med
andra huvudspår, men med
stora kemiinslag. Det gör det
svårt att få en heltäckande
bild av läget.

F

lera lärosäten vittnar om att intresset för
kemiutbildningar i år har ökat. Uppsala
universitet är ett av dessa. Pia Lindberg är
vikarierande studierektor vid en av kemiinstitutionerna på universitetet.
– I år har vi haft betydligt fler sökande,
framför allt till kandidatprogrammet. Det
är kul eftersom det annars oftast är civilingenjörsprogrammet som lockar mest, säger
hon.
Uppsala hade denna hösttermin 211
sökande till kandidatprogrammet i kemi,
varav 29 var förstahandssökande. Så många
har inte sökt programmet någon gång
sedan 2008. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet som på sin webb
har antagningsstatistik över alla utbildningar i landet från 2008 fram till i dag.
Det är trots statistiken inte enkelt att få
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hela bilden av hur många som läser kemi
på universiteteten. Inte heller hur trenderna ser ut. Orsaken är att utbudet förändras.
Program ändrar namn eller inriktning. Nya
inriktningar har tillkommit, andra har försvunnit. Alla program startar inte vissa år.
Några nedslag bekräftar dock bilden av
att kemi blir mer populärt. Flera av de klassiska kemiutbildningarna har i år tagit in
fler studenter än tidigare. Till exempel hade
civilingenjörsutbildningen i kemiteknik vid
Lunds tekniska högskola 124 fler sökande i
år jämfört med förra höstterminen.
– Vi har under de senaste åren haft ett
nära samarbete med gymnasieskolan. Det
har gjort ungdomar mer intresserade,
och det som lockar är miljöfrågor och
viljan att bidra till att bygga ett hållbart
samhälle. Även intresset för livsmedel, och då speciellt vegetarisk och
vegansk mat, bidrar till att kemins
tidigare skurkstämpel är på väg att
försvinna, säger Leif Bülow, som är
prefekt för kemiska institutionen vid
Lunds tekniska högskola.
EN TYDLIG TREND är också att programmet lockar allt fler kvinnor och fler under 24 år. Chalmers civilingenjörsprogram
i kemiteknik visar ett liknande mönster.
Umeå universitet har inte något renodlat
kandidatprogram i kemi. Universitetet har i
stället gjort en satsning på ett life science-program med olika ingångar, molekylär
biologi, kemi eller öppen ingång. Efter
grundutbildningen kan man läsa en mastersutbildning i kemi.
– I år har tio studenter valt kemiinriktningen direkt vilket är fler än i fjol. Vi har
dessutom fått betydligt fler som söker till
den öppna ingången till programmet, vilket
betyder att de kan välja kemi som huvudspår senare. Generellt har den bioinriktade
grenen just nu bättre skjuts än kemin men
först år tre ser vi hur många som faktiskt
väljer kemi eller molekylärbiologi, säger
Patrik Andersson, biträdande prefekt på den
kemiska institutionen vid Umeå universitet.
Det innebär inte att trycket på den
kemiska institutionen är lågt, snarare tvärtom. Många studenter kommer från andra
utbildningar där huvudspåret inte är kemi.
– Jag har förvarnat lärarna om att vi kommer att ha många fler studenter än vanligt
som kommer att läsa kemi hos oss under
våren, men att flertalet av dem kommer
från utbildningar som inte är renodlade
kemiutbildningar. Framför allt har studenterna vid basåret blivit fler, och förhoppningsvis söker de sig till oss nästa år.
Detta är en del av en bild som delas av
flera. Många läser kemi, men ofta som en
del i en annan utbildning.

Fler studenter
på basåret ger
nya utmaningar

Basåret ger
möjlighet att
söka till natur‑
vetenskaplig
och teknisk
högskole‑
utbildning.

B I L D : M I K A E L W A L L E R S T E D T/U U , U N S P L A S H

– Jämfört med för 30–40 år sedan har
vi i dag betydligt fler utbildningar med
ett tydligt kemiinslag. Skillnaden är att
programmen heter bioteknik eller något
annat, säger Helena Grennberg, som är
ansvarig för kemikandidatprogrammet
vid Uppsala universitet och ordförande för
Kemisamfundet.
Hon menar att det återkommande talet
om att ingen längre är intresserad av kemi
inte stämmer. Att många äldre kemister
trots det så ofta pratar om kemins nedgång
tror hon beror på att det är svårt att få en
fullständig bild av hur många som verkligen får någon form av utbildning i ämnet.
HELENA GRENNBERG pekar på ett annat bekymmer med rekryteringen till kemiyrket.
– Vi har svårt att rekrytera studenter
från vissa grupper. Till exempel kan vi se
att personer med utländsk bakgrund hellre
söker sig till apotekar- och farmaceututbildningar. Vi bör absolut fundera på hur
vi ska kunna locka fler från dessa grupper
till kemiutbildningarna. Arbetsmarknaden
för dem med kemiutbildning är god, säger
hon.

Av Per Westergård, frilansjournalist.

Under våren 2020 beslutade
regeringen om totalt 4 000
fler platser på det teknisknaturvetenskapliga basåret,
vilket har ökat antalet
studenter på 25 lärosäten till
höstterminen. Syftet är att
bredda vägen till högskolan,
bland annat för dem som
blivit arbetslösa under
coronapandemin.
Basåret består av gymnasiekurser i matematik, biologi,
fysik och kemi anpassade till
högskolornas och universitetens undervisning. Det ger fler
möjlighet att bli behörig för
att söka sig till utbildningar
inom bland annat naturvetenskap och teknik.
– Detta är självklart en
fantastisk möjlighet, både för
individen, som efter avklarade basårsstudier garanteras
plats på en teknisk-naturvetenskaplig högskoleutbildning, och för universitetet,
bland annat för breddad
rekrytering och livslångt
lärande, säger Sara Sjöstedt
de Luna, prodekan vid Umeå
universitet, som nu har utökat
basåret.
Samtidigt skapar basåret en
del utmaningar. Efter avklarat
basår har studenterna, enligt
en särskild förordning, rätt till

”Detta är en fantastisk
möjlighet för både individen
och universitetet.”
en garantiplats på lärosätets ordinarie utbildningar.
Garantiplatserna finns vanligen inom den fakultet som
bedriver tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.
Samtidigt som systemet gör
att fler kan läsa natur- och
teknikvetenskapliga utbildningar kan det bli svårare för
andra grupper att komma in
på utbildningen.

– Det rimliga vore att också
öka antalet platser på de
utbildningar där garantiplatser finns och där söktrycket är
högt. Annars kan det missgynna dem som kommer direkt
från gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program, säger Catarina Rudälv,
som är programansvarig för
basåret vid Umeå universitet.
Ytterligare en utmaning
handlar om regelverket.
Lärosätena har skapat sina
regelverk utifrån högskoleförordningen som gäller för
utbildning på grundnivå och
avancerad nivå. Basåret är
däremot ett program på så
kallad förutbildningsnivå
och därför gäller inte samma
förutsättningar.
Detta har visat sig problematiskt till exempel när det
handlar om disciplinärenden.
Samma regler gäller inte för
basårsstudenter som för studenter som läser på högskolenivå.
– Vi som har återinfört
basåret inser att de rutiner vi
normalt följer för disciplinärenden inte kan omfatta dem
som läser basåret. Därför
arbetar vi nu intensivt med att
ta fram riktlinjer till stöd för
examinator, som på egen hand
måste avgöra om den enskildes prestation går att bedöma
eller inte vid misstanke om
fusk, säger Magnus Axelsson, som är samordnare för
naturvetenskapligt basår vid
Stockholms universitet.
Satsningen kommer också
att kräva fler lärare. Regeringen har dock ännu så länge
bara beslutat om extraplatser
för läsåret 2020 och 2021.
Samtidigt är processen för att
anställa lärare vid högskolor
och universitet ofta en långdragen process.
Därför pågår en stor omställning på universiteten för
att anpassa sig till den nya,
tillfälliga, kostym som regeringssatsningarna innebär.
Av Karolina Broman, ledamot
i Kemisamfundets utbildningsnämnd och universitetslektor
vid Umeå universitet.
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Signaler
Storskaliga
studier har
gett enorma
mängder
data som kan
innehålla svar
på många
frågor.

Jättesatsning
på datadriven
livsvetenskap
39 internationella toppforskare
ska förstärka svensk forskning.
WALLENBERGSTIFTELSEN satsar 3,7
miljarder kronor på forskningsområdet i en av de största satsningarna någonsin i Sverige.
Bakgrunden är den snabba
tekniska utveckling som har
möjliggjort storskaliga studier
av gener, proteiner, metaboliter
och celler och skapat enorma
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mängder data. Vi måste dock
bli bättre på att använda alla
dessa data. Det finns inte
tillräcklig kompetens, varken i
Sverige eller internationellt, för
att beskriva, analysera och dra
slutsatser från dem.
– Det är väldigt få forskare
i dag som har den kompeten-

SATSNINGEN drar igång
2021 i olika etapper. I
den första, som sträcker
sig över tre år, ska 20
toppforskare rekryteras
till universiteten i Umeå,
Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund och Göteborg, samt
till SLU, KTH, KI, Chalmers och
Naturhistoriska riksmuseet.
Två forskare rekryteras till varje universitet, utom till SLU och
Naturhistoriska som får en var.
– De får ett attraktivt paket
med en egen grupp med två
doktorander och två postdoktorer, samt egen lön i fem år.
Efter fem år ska anställningen
övergå till universitetet.
Totalt ska 39 toppforskare
rekryteras inom fyra olika
områden. De är cell- och
molekylärbiologi, evolution
och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik samt
smittspridning och infektionsbiologi. I satsningen
ingår också 260 doktorander,
samt 210 postdoktorstjänster.

Läkemedel av
antikroppar
lovande bot
mot covid-19
Flera av de läkemedel som
utvecklas för att behandla
covid-19 bygger på antikroppar. Astra Zeneca har
en kandidat som nu testas
i sen klinisk fas. Studierna
ska fastställa att den både
kan förebygga och behandla sjukdomen. Företagets
förhoppning är att ett färdigt läkemedel ska finnas
på marknaden redan det
första kvartalet nästa år.
Läkemedelskandidaten är en kombination
av två antikroppar från
patienter som har haft
covid-19. Antikropparna
har upptäckts av forskare
vid Vanderbild university
som i djurförsök visat att
de kan blockera virusets
bindning till cellerna. De
har sedan modifierats av
Astra Zeneca för att ge
skydd mot viruset i sex
till tolv månader, efter en
enda dos.
I november rapporterade också forskare vid KI
och i Hamburg att de har
identifierat en syntetisk
antikropp, som genom
att binda till viruset kan
hindra det från att infektera cellerna. Forskarna
har tagit fram hundratals
syntetiska antikroppar
varav särskilt en, kallad
Sybody 23, effektivt kunde
blockera bindningen.

552

PETAFLOPS/SEKUND

Det är topprestandan för
superdatorn Lumi som ska
byggas i Finland. Dagens
snabbaste är på 513 petaflops
per sekund. Från nästa år kan
svenska forskare använda
den, exempelvis för att
simulera biologiska
molekyler.

T E X T: S I V E N G E L M A R K F O T O : I S T O C K P H O T O

sen, vilket programmet
till viss del ska råda bot
på, säger Siv Andersson, som är ansvarig för
grundforskning vid Knut
och Alice Wallenbergs
stiftelse.
Den nya satsningen består av två delar. Dels får
Science for life lab samt
Wallenberg centrum
för molekylär medicin
vid Göteborgs, Lunds,
Linköpings och Umeå
universitet ett tillskott
på 600 miljoner. Dels
görs en helt ny nationell
satsning på datadriven
livsvetenskap med 3,1
miljarder kronor under
tolv år.
– Ett mål är att locka
excellenta forskare i
gränsområdet mellan
biologi-medicin och
data-IT till Sverige. Ett
annat är att utbilda nästa
generation forskare. Vi
tror att alla forskare i
framtiden måste behärska denna gränsyta på ett
eller annat sätt, säger Siv
Andersson.

KRö NIK A

Det ljusskygga
kemiintresset
frodas på nätet

F O T O : D AV I D N AY L O R /U P P S A L A U N I V E R S I T E T

På den ökända webbplatsen Flashback finns
ett livligt diskussionsforum där kemiintresserade amatörer utbyter information.
DANIEL BRANDELL, professor vid Uppsala
universitet, hoppas att ingen av dessa är
hans granne.
JAG ÄR NOG inte ensam bland
Kemisk Tidskrifts läsare och skribenter om att ha erfarenheten att
det någon gång har varit svårt att
entusiasmera för kemiämnet. Som
skolämne brukar kemi ofta ligga i
botten i attitydundersökningar vad
gäller både elevers och föräldrars
inställning till om ämnet är engagerande eller viktigt. Ibland kan det
infinna sig en känsla av att kemin
främst är för de redan frälsta – de
yrkesverksamma och professionella
– och endast undantagsvis lyckas
bryta igenom till en större intresserad publik.
Daniel Brandell
Därför blev jag överraskad när jag
konstaterar att en
fick det påtalat för mig att den ökänamatörkemist
da webbsajten Flashback – normalt
är betydligt
ett sammelsurium av kändisskvalfarligare än en
ler, konspirationsteorier och ljusamatörhistoriker.
skygga politiska åsikter – huserar ett
mycket livligt forum om just ”Kemi
gång. Här frodas en subversiv underström
och pyroteknik”, som samlat över
av kemiämnet, med historiska kopplingar
160 000 inlägg i mer än 8 000 trådar. Rent
till alkemins dagar. Kemiskt intresserade
kvantitativt är detta sannerligen avundsamatörer utbyter information om var man
värt: 160 000 inlägg! Intresset för kemi
får tag på svåråtkomliga kemikalier och
verkar därmed mycket mer levande än vad
utrustning, delar med sig av laborativa
man ibland kan föreställa sig när man harerfarenheter, och anekdoter om oväntade
var på med universitetets ”tredje uppgift”
explosioner och nedbrunna kök. Inte sällan
inför en lagom likgiltig publik ute på stan.
får de någorlunda feedback på vad som
Kemiforumet på Flashback är både
faktiskt hänt i reaktionerna med ämnen
fascinerande och hårresande på samma

Signaler

de plockat ur brandvarnare eller hittat i
kemikalieförråd hos bortgångna släktingar. Man får också mycket information om
lukt, smak och övriga sensationer hos olika
substanser, som vore det gångna seklers
labbjournaler. Jag hoppas innerligt att det
inte är mina grannar som står för detta
vansinniga hemmaexperimenterande med
svavel, cyanider och syra, för konsekvenserna är ofta – som väntat – dramatiska. De
här Flashback-individerna och deras aktiviteter utgör en egendomlig spegelbild till
den professionella, vetenskapligt grundade
kemin som vi är bekanta med: kanske vår
häpnadsväckande och kusliga bakgård.
Det finns en uppenbar paradox i att den
alkemiska diskursen lyckas överleva in i
våra dagar. I dag finns det ju fast förankrad
och professionaliserad kemisk vetenskap,
med stora kunskaper om kemins förtjänster och risker. Varför fortsätta med trial
and error, när det tydligt existerar ett
välgrundat, etablerat och förhållandevis
säkert sätt att hantera kemikalier och övervaka reaktioner? Jag vet inte, men det är
långt ifrån ovanligt att andra akademiska
discipliner också har en sida av glad amatörism, där den mänskliga kreativiteten får
utlopp utanför det mer stelbenta ramverk
som den vetenskapliga metoden utgör. Det
finns dock en avgörande skillnad mellan en
amatörhistoriker och en amatörkemist: den
senare kan utgöra en omedelbar fara för sig
själv och sin omgivning.
BILDEN AV ALKEMISTEN är också en variant
på ”den galne vetenskapsmannen”. Med
kemins inlemmande i akademin och allmänna professionalisering uppfyller dock
de flesta kemister i dag denna stereotyp
mycket dåligt. Men galenskapen i kemin
finns tydligen kvar, fast inte inom vetenskapligheten. Och medan den legitima
kemin brutit många könsbarriärer, så är
galenskapen inom denna disciplin fortfarande inte sällan en man. Kemiforum på
Flashback framstår, anonymiteten till trots,
som gravt könskodat.
Detta handlar kanske också mycket om
att det är just Flashback, som även i övrigt
behärskas av individer av manligt kön.
Därmed är det extra tråkigt att just detta
näste för dårfinkar skall få husera ett vitalt
diskussionsforum om kemi, vilket knappast skapar en god grund för att kanalisera
entusiasmen till något vettigt och bredda
intresset. I stället lämnar ett besök en ofta
med en känsla av ”snälla, sluta”. Innan det
händer något.

Daniel Brandell är professor i materialkemi vid Uppsala universitet och medlem
i redaktionsrådet för Kemisk Tidskrift.
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Nobelpri
till
Upptäckten har
varit en het
Nobelpriskandidat
i flera år. Nu
belönas GENSAXEN
med 2020 års
Nobelpris i kemi.

vass
teknik
14 Kemisk Tidskrift
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Jennifer
Doudna och
Emmanuelle
Charpentier
samarbetade
på avstånd för
att utveckla
gensaxen.

PPTÄCKTEN AV GENSAXEN Crispr/Cas9
har beskrivits som en revolution för
gentekniken. Med hjälp av tekniken
kan forskare snabbt och med hög
precision klyva, byta ut och avlägsna
bitar av dna.
Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna, som nu belönas för upptäckten, publicerade den artikel som
blev det stora genombrottet i tidskriften Science år 2012. När de nu bara åtta
år senare får ett Nobelpris är det något
av ett rekord. Ofta belönas sådant som
gjorts 20–30 år tillbaka i tiden.
– Vi tror att det är rekord. Tekniken
slog igenom snabbt efter att de publicerat resultaten. Forskarsamhället
förstod att det var en teknik som gick
att använda. Den kom också snabbt ut
på marknaden. Vi kunde köpa kit med
Cas9-enzymer och den RNA-snutt som styr
saxen dit man vill klippa, säger Pernilla
Wittung Stafshede, som är professor i
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biologi och bioteknik vid Chalmers och
adjungerad ledamot i Nobelkommittén för
kemi.
I dag används gensaxen brett av forskare
inom bland annat molekylära livsvetenskaper som förändrar arvsmassan i celler
och försöksdjur, för att bättre kunna förstå
hur sjukdomar uppkommer. Växtforskare
har använt gensaxen för att ta fram en rad
tåliga grödor, som majs som tål torka och
druvor som är resistenta mot mjöldagg.
Det finns också stora förhoppningar om
att tekniken ska kunna användas för att
hitta nya botemedel för svåra genetiska
sjukdomar. Metoder baserade på gensaxen för att behandla svåra blodsjukdomar
har redan kommit så långt att de testas på
människa.
Pernilla Wittung Stafshede har själv använt tekniken för att studera cancerceller.
– Vi ville klippa bort en gen som kodar
för ett protein som vi tror är viktigt för cancerspridning för att direkt se hur cancercellerna betedde sig när proteinet inte fanns,
berättar hon.
Två kvinnor delar på priset. Det är 56
år sedan förra gången Nobelpriset i kemi
tilldelades bara en kvinna. Aldrig har två
kvinnor delat på kemipriset. En enda gång
har en kvinna ensam fått Nobelpriset i
medicin. Annars har de få kvinnor som
belönats tidigare alltid fått dela priset med
minst en man.
– Det är fantastiskt att det är två kvinnor
och att de inte är så gamla. Jag tror att de är
oerhört viktiga för den yngre generationen
som förebilder. Vi behöver göra mycket
arbete vad gäller struktur och kultur för att
nå jämställdhet i det akademiska systemet
men samtidigt behöver vi kvinnliga förebilder, säger Pernilla Wittung Stafshede.
EMMANUELLE CHARPENTIER är i dag
chef för en forskningsenhet vid Max
Planck-institutet i Berlin. Men det var när
hon forskade i Umeå som hon gjorde de
avgörande upptäckterna. Hon studerade
genreglering i en sjukdomsframkallande
bakterie och upptäckte en tidigare okänd

Pristagarna är:
EMMANUELLE CHARPENTIER,
född i Juvisy-sur-Orge, Frankrike, 1968.
Director för Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Tyskland.
JENNIFER A. DOUDNA,
född i Washington, D.C. USA, 1964.
Professor vid University of California,
Berkeley, USA och Investigator, Howard
Hughes Medical Institute.
De får dela på prissumman tio miljoner.

RNA-molekyl (tracrRNA) som förekom i
stora mängder i bakterien. Den visade sig

mänskliga arvsmassan på ett sätt som gör
att förändringen går i arv.
I Kina har det redan hänt. Forskaren He Jiankui bytte 2018 i samband
med en provrörsbefruktning ut dna
på tvillingfoster vars far var hiv-positiv, för att förhindra att barnen fick
hiv. Forskaren dömdes till tre års
fängelse.
Jennifer Doudna har själv skrivit
en bok (A Crack in Creation, på svenska
Sprickan i skapelsen: genredigering och
människans makt över evolutionen), där

”Forskarsamhället är
redo att ta tag i denna
fråga innan det går fel.”

STRAX EFTER AT T Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna publicerade upptäckten år 2012, visade andra forskare att
gensaxen går att använda för att modifiera
arvsmassan i celler från både möss och
människor. En av dessa är Feng Chang vid
Massachusetts Instuitute of Technology
i Boston, som var först med att visa att
gensaxen fungerar i celler med cellkärna,
till exempel mänskliga celler.
Både han, Emmanuelle Charpentier och
Jennifer Doudna sökte patent för upptäckten. De två senare fick det i Europa. Efter
flera års patentstrid stod det 2018 klart att
Feng Chang får patent i USA.
Nobelkommittén kommenterar inte om
de övervägde att belöna fler. Inte heller
om de avvaktade att denna patentstrid
skulle avgöras innan de ville ge priset för
gensaxen.
Gensaxen kan användas för att förändra
egenskaper hos människor. Det innebär
också att det finns en risk att den används
för att välja bort eller lägga till egenskaper.
I Europa är det förbjudet att förändra den

hon varnar för att tekniken kan komma att
användas inte bara för att bota sjukdomar,
utan också för att tillföra nya, ärftliga egenskaper hos människan.
I dag pågår ett arbete för att ta fram ett
internationellt regelverk om hur tekniken
ska få användas. Pernilla Wittung Stafshede tror att det räcker.
– Forskarsamhället är redo att ta tag i
denna fråga innan det går fel. Det kan vara
bra att tekniken får ett Nobelpris för då
kommer de etiska frågorna upp på bordet,
säger hon.

Gensaxen Crispr/Cas9
När forskare ska förändra en arvsmassa med hjälp av gensaxen bygger
de på konstgjord väg ett guide-RNA, som matchar dna-koden där
klippet ska göras. Saxproteinet Cas9 kopplar till guide-RNA, som styr
saxen till den plats i arvsmassan där klippet ska göras.
GUIDE‑RNA

ARVSMASSA

Cas9

A
G R A F I K : J O H A N J A R N E S TA D/K U N G L . V E T E N S K A P S A K A D E M I E N

vara inblandad i bakteriens försvar mot
virus. Upptäckten publicerades i mars 2011.
Samma år började hon samarbeta med
biokemisten Jennifer Doudna vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien.
De hade var för sig studerat Crispr/
Cas9-systemet. Det är en del av ett naturligt
system som bakterier använder för att
försvara sig mot virus, genom att klippa
sönder virus-dna. De misstänkte att Cas9 är
själva saxen som klipper av dna-molekylen.
Men när de testade detta i ett provrörsförsök hände ingenting. Dna-molekylen förblev intakt. När de tillsatte också tracrRNA
till provröret hände det de hade väntat på:
dna-molekylen klövs i två delar.
I ett epokgörande experiment programmerade de sedan om gensaxen genom att
ändra koden i rna-molekylen. I sin naturliga form känner gensaxen igen dna från
virus, men Charpentier och Doudna visar
att det går att styra gensaxen så att den
klipper av vilken dna-molekyl som helst på
ett förutbestämt ställe.
Där klippet ligger är det sedan lätt att
göra förändringar i dna:t med hjälp av cellens egna reparationsmekanismer.



Läs mer om Emmanuelle
Charpentier på sidan 35!

Forskarna kan låta cellen själv
reparera klippet i arvsmassan. Det
leder i de flesta fall till att genens
funktion slås ut.

B
Vill forskarna infoga, reparera eller
förändra en gen, kan de specialdesigna
en liten mall av dna för detta. Cellen
kommer att använda mallen när den
reparerar klippet i genen. Det leder till
att koden förändras.
MALL FÖR
REPARATION

FELBENÄGEN REPARATION

INFOGAT DNA
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Tvärvänd
Mindre
fossilt
i Preems
nya
planer
för
Lysekil
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ndningen

Av Per Westergård Foto Preem, TT, Istockphoto

�

Efter att länge ha stridit för att få bygga
ut raffinaderiet i Lysekil, lade Preem
plötsligt ner hela satsningen. Kalkylerna
höll inte längre. På sikt handlar det om
att de fossila bränslena är på väg ut.
Europas oljeraffinaderier rustar för
att ställa om till förnybart.

N

mer handlade om nationell räkenskap än
om utsläppens effekt på klimatet. Å andra
sidan, hur ska vi ta oss framåt om inte varje
land gör sin del av jobbet?
– Egentligen är det ett missförstånd. Sveriges förutsättningar att nå sina klimatmål
hade inte påverkats av den verksamhet vi
planerade, hävdar Malin Hallin, som är
chef för hållbar utveckling på Preem.
Det hon menar är att utsläpp från
företagets raffinaderier hanteras av det
europeiska handelssystemet för koldioxidutsläpp, vilket betyder att i samma takt
som Preem släpper ut mer måste någon
annan inom Europa släppa ut mindre. Och
visst, teoretiskt stämmer det. Påståendet
ifrågasätts dock av många eftersom det,
åtminstone just nu, inte finns någon brist
på utsläppsrätter.

är Preem 2016 presenterade
sina planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil var en bärande
idé att ta billig och svavelrik tjockolja
och förvandla den till värdefull och relativt
miljösnäll diesel.
Satsningen som fick namnet ROCC,
Residue Oil Conversion Complex, skulle
bli lönsam. Och bra för klimatet eftersom
de globala koldioxidutsläppen skulle bli
lägre. Inte i Sverige dock – här skulle de öka
från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år. En hake
med den förflyttningen av utsläppen från
långt borta till nära var dock att det hotade
den svenska självbilden om att vi är ett
föregångsland.
Eller än tydligare: Större utsläpp i Lysekil
skulle ha minskat förutsättningarna att nå
ett klimatmål som, om man vill vara elak,

MILJÖAKTIVISTER TOG EMOT utbyggnadsplanerna med stor ilska. Fossilt hör till det
förflutna och kan på inga villkors vis vara
en del av framtiden, var deras budskap.
– Om klimathotet ska besegras kan vi inte
bygga ut oljeindustrin – i stället måste vi
börja avveckla den, hävdade
miljöprofessorn Johan Rockström i sitt Vinterprogram
i Sveriges Radio, samtidigt
som han tyckte att Preem i
sin propaganda ägnade sig åt
så kallad greenwashing.
Två rättsliga instanser har
prövat Preems utbyggnadsplaner. Den första, mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, sa i sin dom ja till Preem.
Den andra, mark- och miljööverdomstolen,
ansåg i sitt yttrande att verksamheten kan
tillåtas. Därefter hamnade den mycket heta
potatisen i regeringens knä.
Socialdemokraterna var, om vi ska tro
rykten, villiga att säga ja till en utbyggnad,

medan miljöpartister tydligt markerade sitt
ogillande. En regeringskris hotade även om
miljöpartisterna slingrade sig som en mask
på kroken när de fick frågor om de var beredda att fälla regeringen om inte Preems
ansökan avslogs.
Räddare i nöden för regeringen blev något överraskande Preem. När företaget den
28 september 2020 meddelade att de drar
tillbaka sin ansökan drog inte bara miljövänner, utan även en och annan minister,
en lättnadens suck.
DEN SJÄLVKLARA FRÅGAN blir då varför Preem
så plötsligt backade. Politiska påtryckningar och risken för ett nedsolkat varumärke
har funnits med i spekulationen men
svaret är sannolikt enklare än så. Det var
projektets bärande idé, om att köpa in billig
tjockolja för att förädla och sedan sälja
dyrt, som inte längre höll. Lika viktigt kan
det faktum vara att världens raffinaderier
nu är mitt uppe i en av sina värsta kriser
någonsin. Det enda som här och där skapar
vinster är olika typer av gröna drivmedel.
När ansökan skrevs fanns det nog ändå

”Om företag som Preem går
dåligt kommer det att slå undan
benen för nya gröna produkter.”
en rimlighet i tanken att tjockolja var på
väg att bli en oönskad produkt med lågt
värde. Huvudanledningen var att nya regler som var på gång från FN:s sjöfartsorganisation skulle tvinga sjöfarten att minska
svavelutsläppen med 85 procent. Då dög
det inte att tanka fartygen med högsvavlig
olja.
Regelverket finns nu på plats men två

Detta har hänt
DECEMBER 2016
Preem skickar in ansökan om nytt miljötillstånd för sitt
raffinaderi i Lysekil till mark- och miljödomstolen vid
Vänersborgs tingsrätt. De vill bland annat få rätt att
släppa ut 1,7 miljoner ton mer koldioxid per år.
2016

2017

2018
Domstolen godkänner ansökan,
men flera instanser överklagar
beslutet till mark- och miljööverdomstolen.
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JUNI 2020
Mark- och miljööverdomstolen rekommenderar
tillåtlighet för Preems planer och ärendet
hamnar hos regeringen. Där hotar Miljöpartiet
att fälla regeringen om Preems planer får godkänt.
2018

2019

AUGUSTI 2019
Det blir klart att regeringen kommer att lyfta
frågan till sitt bord, med hänvisning till den effekt
det får på Sveriges utsläppsmål. Preem justerar
sin ansökan, med lägre utsläpp som följd.

28 SEPTEMBER 2020
Preem drar tillbaka
sin ansökan.

2020

DECEMBER 2020
Företaget planerar att
lämna in en ny ansökan
för storskalig produktion
i Lysekil, men nu av
förnybara drivmedel.

BILD: T T

oförutsedda händelser har förändrat
bilden. Dels minskade efterfrågan på
sjötransporter när pandemin slog till. Dels
har många av världens rederier valt att
installera skrubbers som renar bort svavlet,
på sina fartyg, vilket betyder att de kan
fortsätta köra på tjockolja. En teknik som i
sig är miljömässigt tveksam. Förvisso blir
avgaserna renare men det vatten som används för att tvätta bort föroreningar släpps
i många fall ut i havet igen, tillsammans
med alla giftiga ämnen från röken. Dessutom finns det i dag överskott på olja av
lättare kvaliteter med lågt svavelinnehåll.
– Ett jätteprojekt som ombyggnaden av
ett raffinaderi måste bära sig ekonomiskt.
Därför var beslutet att dra tillbaka ansökan
enkelt att ta när vi såg att vår grundhypotes
att tjockolja skulle bli en billig restprodukt
hade fallit, säger Malin Hallin på Preem.
ATT PREEMS EKONOMI är pressad stod klart
när DN i september kunde visa att företaget
hade fått anstånd med att betala in 1,5 miljarder kronor för moms, arbetsgivaravgifter
och inkomstskatter för de anställda och
dessutom begärt att få tillbaka 2,7 miljarder
kronor för redan inbetalade energi- och
koldioxidskatter. En begäran som Skatteverket sa nej till eftersom de bedömde att
Preem inte heller senare skulle klara av att
betala sina skulder. Och det med hänvisning till det låga oljepriset.
Preem är inte det enda företaget i
oljebranschen som har ekonomiska
bekymmer. Från de sista månaderna i fjol
och fram till sensommaren hade världens
stora olje- och gasbolag, enligt tankesmedjan Carbon Tracker, skrivit ner sina
oljetillgångar med 742 miljarder kronor.
En förklaring är minskad oljeanvändning
under coronapandemin, men själva pekar
de på övergången från fossila till förnybara
bränslen som ett mer avgörande, och långsiktigt viktigare, skäl.
– Om man sammanfattar läget har raffinaderierna det tungt just nu. Anledningen
till det är att det finns väldiga lager med
bensin och diesel, samtidigt som konsumtionen går ner. Och vi ser inga tecken på
verklig återhämtning än. Om vi inte får
se en vändning snart kommer de att ta
ordentligt med stryk, säger Samuel Ciszuk,
som är energianalytiker på konsult- och
rådgivningsbyrån ELS Analysis.
Värst är läget för de europeiska raffinaderierna eftersom de är för många och inte
sällan tekniskt svaga. Inte har det heller blivit lättare av att asiatiska och amerikanska
raffinaderier fortsätter att pumpa in diesel
på den europeiska marknaden.
– Det finns skäl att misstänka att de
försöker göra ont värre för de europeiska

Miljöaktivister
protesterade
mot planerna
på att bygga ut
raffinaderiet.
Greenpeace
spärrade av
infarten till
hamnen i Lysekil
med sitt fartyg.

raffinaderierna. Genom att bygga upp ett
extra stort överbud hoppas de förmodligen
att flera av dem ska falla ifrån.
ATT ETT FÖRÄNDRAT omvärldsläge har tvingat
även de stora oljejättarna att se över sina
framtidsstrategier är tydligt. Bland annat
har jätteföretag som BP och Shell meddelat att de ska minska sin produktion av
olja och naturgas och i stället investera
mångmiljardbelopp i förnybar energi. Vad
det betyder för deras raffinaderier är mer
oklart.
Tydligast har det finska oljebolaget Neste
varit. Företaget lägger ner sitt raffinaderi i
Nådendal och sparkar 470 personer medan
anläggningen i Borgå ska utvecklas för att

kunna tillverka drivmedel från förnybara
och återvunna råvaror. Totalt har fem europeiska raffinaderier nu ett mer eller mindre
öppet nedläggningshot hängande över sig.
– Om vi får se en accelererad rörelse bort
från fossila drivmedel inom de utvecklade
länderna kommer vi att få se en än större
utslagning. Där är vi inte än, men riskerna
är stora, menar Samuel Ciszuk.
De flesta oljebolag verkar vara överens
om att framtiden ligger i förnybara råvaror.
– Att Preem redan nu har produktion
av gröna drivmedel gör dem starkare än
många konkurrenter på kontinenten, menar Samuel Ciszuk.
Att Malin Hallin, chef för hållbar utveckling på Preem, ger honom rätt är kanske
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Preem planerar en ny utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, denna
gång för att kunna öka produktionen av förnybara drivmedel.

inte så förvånande. Företaget har tio års
erfarenhet av att producera drivmedel från
skogsråvara.
– Även om det är svårare att göra drivmedel av biomassa får vi ut ett högre värde från
dem jämfört med våra fossila produkter.
NÅGRA SAKER SOM utan tvekan kommer att
påverka raffinaderiernas vägval framåt
är EU-kommissionens förslag om att de
europeiska länderna ska minska sina
koldioxidutsläpp med 55 procent till 2030,
för att sedan vara klimatneutralt från 2050,
förutsatt att EU går från ord till handling.
Liknande tongångar kommer från
Internationella valutafonden. I oktober
2020 föreslog den ett corona-ekonomiskt
åtgärdspaket i två steg. Först stora offentliga satsningar på förnybar energi och annan
klimatvänlig teknik. Därefter nya skatter
på växthusutsläpp, som bör höjas med
sju procent varje år under de kommande
decennierna.
Även om det inte skulle bli verklighet av

22 Kemisk Tidskrift

alla orden är framtidsutsikterna för de traditionella oljeraffinaderierna inte särskilt
ljusa. För dem är ett ljus i mörkret den av
regeringen nyligen aviserade planen om
att öka kravet på inblandning av förnybara
komponenter i den bensin och diesel som
säljs i Sverige.
– Både reduktionsplikten och de gröna
krediterna leder i den riktningen Preem vill gå och
bidrar till att vi kan gå vidare med vår långsiktiga plan
på att öka produktionen av
förnybara drivmedel, säger
Malin Hallin.
Samuel Ciszuk håller
med och fyller på.
– Med reduktionsplikt skapas en garanterad marknad för förnybara drivmedel.
Det är viktigt för att branschen ska kunna
locka till sig de investeringar som kommer
att krävas. Om det är tillräckligt för att få
ut komplexa produkter från skogsråvara
återstår att se.

Är då en minskad efterfrågan, och
därmed sämre ekonomi för raffinaderierna, bra eller dåligt för omställningen till
förnybara drivmedel och grön kemi?
– Dåligt – det hotar den omställning som
är på gång. När branschen förlorar så mycket pengar som den gör just nu kommer det
att bli svårt att göra de investeringar som

”Om oljan ska kunna fasas ut
är den skogliga biomassan
nyckeln i omställningen.”
krävs för att de ska kunna lämna de fossila
råvarorna. Att som klimataktivist jubla över
att det går dåligt för raffinaderierna leder
därför fel. Om företag som Preem, Nestle
och ST1 går dåligt kommer det att slå undan benen för nya gröna produkter, säger
Samuel Ciszuk.
Trots det dystra ekonomiska läget
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tänker Preem gå vidare med sina planer
på att utöka produktionen av förnybara
drivmedel i raffinaderiet i Göteborg. Där
fungerar redan delar av verksamheten som
ett bioraffinaderi, samtidigt som företaget
har lämnat in en ansökan om att få bygga
ut anläggningen för att kunna tillverka
bensin, diesel och förnybart flygbränsle
från förnybara råvaror.
– Under hösten kommer vi även att
upprätta en ny ansökan för storskalig
produktion i Lysekil, men denna gång för
förnybara drivmedel. Parallellt kommer vi
att gå vidare med vår satsning på att fånga
in och lagra koldioxid, säger Malin Hallin.
Magnus Hallberg är divisionschef för
avdelningen bioekonomi och hälsa på Rise
och ansvarig för Vinnovas forskningsprogram ”Framtidens bioraffinaderier”. Han
menar att det är positivt att Preem, och
andra ägare av raffinaderier, nu rör sig från
fossila till förnybara råvaror, och att de
traditionella oljebolagen har en viktig roll i
omställningen.
– Dagens raffinaderier använder i dag
sin fossila råvara väldigt effektivt, och det
måste skogsindustrin lära sig av. Därför
måste olje- och skogsindustrin samarbeta.
Framför allt gäller det att se till att de båda
branscherna inte bygger upp parallell produktion och infrastruktur.
Det kan göra båda branscherna till vinnare, menar han.
– Men om oljan ska kunna fasas ut är den
skogliga biomassan nyckeln i omställningen.
ALLT TAL OM investeringar i ny teknik till
trots finns det mörka moln på himlen. I en
rapport från International energy agency
framgår det att vi nu är mitt uppe i den
värsta nedgången för energiinvesteringar
någonsin. Förklaringen är, enligt IEA,
coronapandemin.
Nedgången gäller alla sektorer inklusive förnybara energikällor. Lika hårt har
pandemin slagit mot investeringar som har
som mål att effektivisera energianvändningen.
Enligt rapporten förväntas investeringarna att minska med 20 procent i år jämfört
med förra året. I reda pengar betyder det
400 miljarder dollar.
– Den historiskt stora nedgången i global
energiinvestering är djupt oroande. Minskade satsningar på rena energitekniker riskerar också att undergräva den välbehövliga övergången till mer motståndskraftiga
och hållbara energisystem, sa Fatih Birol,
IEA:s verkställande direktör, i samband
med att rapporten släpptes.

Per Westergård är frilansjournalist.

Förnybara råvaror blandas
med diesel och bensin
Preem producerar i dag 200 000 kubikmeter förnybart
bränsle. År 2030 ska volymen öka till fem miljoner kubikmeter.
Råvaran är i dag rester från skogsindustrin. För större volymer
kommer det att krävas andra råvaror.

TALLOLJA
Talloljan är en restprodukt från tillverkningen
av pappersmassa. Sunpine i Piteå producerar
100 000 kubikmeter råtalldiesel per år som
skeppas med båt till Preems raffinaderi i Göteborg. Där processas den till förnybar diesel.
Den förädlas också till syntetisk förnybar diesel
(HVO) och biobensin. Ännu går det inte att producera 100 procent förnybar biobensin.

PYROLYSOLJA
Preem och träindustriföretaget Setra bygger en
anläggning för att producera pyrolysolja vid sågverket Kastet i Gävle hamn. Råvaran är sågspån.
Anläggningen beräknas producera 25 000 ton
pyrolysolja per år och vara färdigställd 2021.
Pyrolysoljan ska förädlas vidare till förnybar
diesel och bensin. I den processen skapar
man med hjälp av väte kolvätekedjor som är
identiska med de som finns i fossila motsva
motsvarigheter.

LIGNINOLJA
Preem och Renfuel projekterar för världens första
ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen ska producera upp till 30 000
ton ligninolja per år och beräknas vara
färdigställd om något år. Ligninet kommer från svartlut som är en restprodukt från massabruken. Ligninolja kan
användas till biodiesel och biobensin.

SUNCARBON
Preem är delägare i bolaget som ur
svartlut ska framställa ligninolja.

SKOGSRESTER
Preem och norska företaget Biozin AS
planerar att uppföra en anläggning
i Jordøya i Norge, för produktion av
cirka 120 000 kubikmeter bioråolja
per år ur grenar och rötter. Planerad
produktionsstart 2022.
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Din kemi

T E X T: S I V E N G E L M A R K

Det nya digitala läromedlet för
högstadiet sätter in kemin i ett
sammanhang.

in kemi är namnet på det nya läromedlet
som lanserades i november. Det är digitalt och anpassat både till mobiltelefonens och datorns skärm.
Innehållet är uppbyggt kring fem
olika huvudområden.
– Tanken är att sätta in kemin i ett
sammanhang som är relevant och
intressant för eleverna. Det ska vara
engagerande för 15-åringar, säger
Karolina Broman, som är forskare i
kemididaktik vid Umeå universitet.
De fem huvudområdena är sinnen,
hälsa, sjukdom, samhälle och natur
samt miljö. De är i sin tur indelade i ett
antal olika avsnitt.

I TEXTERNA FINNS möjligheter för eleverna
att klicka vidare för att hitta förklaringar till
ord och begrepp som förekommer. De flesta
avsnitten avslutas med ett självrättande
test. Därutöver finns många uppgifter för
eleverna att lösa.
För finansieringen står Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, som har gett
4,5 miljoner kronor till Svenska nationalkommittén för kemi för projektet ”Kemi
i kontext – ett nätbaserat fritt tillgängligt
läromedel i kemi för högstadiet”.
Läromedlet är gratis och fritt för vem
som helst att använda. Det har tagits fram
främst för grundskolans högstadium.
– Vi tror dock att det skulle kunna användas också både av gymnasieelever och av
allmänheten, säger Karolina Broman.

Läs ett utdrag ur Din kemi på
nästa uppslag. Läromedlet går
att hitta på dinkemi.se



40 forskare
bakom nytt
läromedel

– Vi har utgått från grundskolans kursplan i kemi. Det är samma huvudrubriker
som finns i kursplanen och även i den uppdaterade kursplanen som börjar gälla 2021.
Som didaktikforskare är Karolina Broman expert på hur man undervisar i kemi.
Tillsammans med Ulf Ellervik, professor i
organisk kemi vid Lunds universitet, och
Linda Lindberg, matematik- och NO-lärare
i Partille, är hon redaktör för läromedlet.
Faktatexterna har skrivits av 40 svenska
kemiforskare.
– Ämnesforskare har skrivit om olika kemiska kontexter där de beskriver vardagliga
fenomen utifrån ett kemiperspektiv. Vi har
sedan anpassat texterna för högstadiet och
lagt till filmer, bilder och animeringar.
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Under skalet
på mobiltelefonen
Här följer ett utdrag ur DIN KEMI.
På dinkemi.se kan du också höra hur
namn på ämnen uttalas och begrepp
förklaras – eller se filmer och
animeringar.

Mobiltelefonen inne‑
håller många olika
slags atomer

Lägg inte bort mobiltelefonen.
Titta i stället på den, utan att
slå på skärmen. Har du funderat på hur den egentligen
fungerar? Det krävs oerhört
mycket avancerad teknik
för att en mobiltelefon ska
fungera. Det mesta av denna
teknik är baserad på kemi. Av
de 118 grundämnen vi känner
till i dag, kan vi hitta drygt en
fjärdedel i en modern mobiltelefon. Det är inte tanken
att du ska lära dig exakt vilka
grundämnen som finns var i en
mobiltelefon. Det viktiga är i
stället att förstå att det krävs
mycket kemi för att den ska
fungera.

Mobiltelefonens skärm
är elektriskt ledande

Det första vi ser av en mobiltelefon är skärmen. Det är
såklart en lite speciell skärm
eftersom vi kan styra mobiltelefonen genom att röra vid
den. Men det fungerar inte om
vi har vantar eller är blöta om
fingrarna. Skärmen är gjord av
glas. Glas tillverkas genom att
smälta sand. Sand består till
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största delen av kiseldioxid
med inslag av metalloxider,
ofta aluminium (Al). Med oxider menas föreningar av olika
ämnen med syre (O). Glaset
i telefonen byggs alltså upp
av positivt laddade aluminiumjoner och kiseljoner och
negativt laddade syrejoner.
Glaset i en mobiltelefon
måste vara väldigt starkt.
För att göra glaset starkare
blandas atomslaget kalium
(K) in i glaset. Kaliumjoner
är större än kiseljoner och
aluminiumjoner och skapar
därmed spänningar i glaset.
Spänningarna gör att glaset
hålls ihop bättre.
För att vi ska kunna styra
mobilen med våra fingertoppar måste glasets yta vara
elektriskt ledande. Vanligt
glas kan inte leda ström. Det
är elektriskt isolerande. Så
för att glaset på mobiltelefonen ska kunna leda ström
används ett tunt lager av
indiumoxid, en förening av
metallen indium (In) och syre.
Till indiumoxiden tillsätts
små mängder av metallen
tenn (Sn) för att ytterligare
öka den elektriska ledningsförmågan.
Dessutom används små

mängder av metallerna yttrium (Y), europium (Eu), terbium (Tb), lantan (La), dysprosium (Dy) och gadolinium (Gd).
Dessa metaller kan ta upp
och även skicka ut ljus. Varje
metall har en unik färg och de
används för att skärmen ska
kunna visa bilder i färg. Dessa
metaller hindrar även solens
UV-strålning från att skada
telefonen.

Mobiltelefonens
hölje är gjort av
plast eller metall

Resten av telefonens hölje är
antingen gjort av plast eller
av en legering av aluminium
(Al) och magnesium (Mg).
Om telefonen har ett hölje av
plast, som består av kol (C)
och väte (H), är det vanligt att
tillsätta flamskyddsmedel.
Flamskyddsmedel används
för att förhindra att telefonen brinner upp om den blir
överhettad. Flamskyddsmedlet består av molekyler
som innehåller brom (Br). När
plast brinner reagerar kolet
och vätet i plasten med luftens syre och bildar koldioxid
och vatten. Brom-kolbindningar gör att kolatomerna inte
längre kan reagera med syre.
Då slocknar elden. Bromerade
flamskyddsmedel kan dock
innebära miljöproblem.

Mobiltelefonens
batteri innehåller
litiumjoner

Innanför telefonens hölje finns
ett batteri. Batterier bygger
på kemiska reaktioner där
elektroner flyttas från en
atom till en annan. De flesta
metaller lämnar lätt ifrån sig
sina elektroner och blir då
positiva joner. Vi kallar sådana
metaller för oädla. Ett exempel är järn som lätt förvandlas
till joner. Det är därför järn
lätt rostar. Andra metaller
håller hårt i sina elektroner.
De kallas för ädla. Ett exempel
är guld. Om vi har två metaller
som är olika bra på att hålla
kvar sina elektroner kan vi
få elektronerna att röra sig

mellan dem. Då får vi ett flöde
av elektroner – en elektrisk
ström.
Ett batteri är uppbyggt av
ämnen som är olika bra på att
hålla kvar sina elektroner.
När vi kopplar ihop pluspolen
med minuspolen sker kemiska
reaktioner. I den ena reaktionen avges elektroner och i den
andra tas de upp.
Batteriet i en modern
mobiltelefon är ett så kallat
litiumjonbatteri. Det betyder
att det är joner av metallen
litium (Li) som rör sig i batteriet när en ström skapas.
Litiumjonerna rör sig från
batteriets anod (minuspol) till
batteriets katod (pluspol). I
anoden är litiumjonerna inkilade i en grafitkristall. Grafit
är en av kristallformerna av
kol (C). I katoden reagerar
litiumjonerna med metallen
kobolt (Co) och syre (O) och
bildar en kristall av litiumkoboltoxid, LiCoO2. När vi sedan
laddar upp batteriet igen,
tvingar vi tillbaka litiumjonerna från LiCoO2-kristallen in i
grafitkristallen. Nobelpriset
i kemi 2019 delades ut till
tre forskare som på olika vis
bidragit till utvecklingen av
litiumbatterier. Själva batteriet är inkapslat i ett hölje av
aluminium (Al). När ett batteri
används blir det ofta ganska
varmt. Ifall det är trasigt kan
det till och med börja brinna.
Litiumbatterier är väldigt vanliga i all typ av elektronik.

Mobiltelefonens
ficklampa är en lysdiod

En lysdiod är en elektrisk
komponent som kan ge ifrån
sig ljus. De kallas för ljusemitterande dioder och brukar förkortas LED. Lysdioden
till kameralampan byggs upp
av så kallade halvledare. I alla
material finns det elektroner. I
vissa material rör sig elektronerna lätt. Sådana material
kallas för ledare. De leder
ström. Metaller är ledare. I
andra material rör sig inte
elektronerna alls. Sådana
material kallas för elektriska
isolatorer. Plast av olika slag

leder oftast inte
Det finns ett
ström.
trettiotal
Det finns också
grundämnen
material som är
i en mobilhalvledare. Med
telefon.
hjälp av energi kan
man få elektronerna
i halvledare att röra
på sig. Den energi
som krävs för att
elektronerna ska
bli lättrörliga kallas för bandgapet.
Halvledare har ett
halvstort bandgap.
I en lysdiod används
elektrisk energi för
att flytta elektroner
över bandgapet. När
de sedan vill tillbaka
igen måste de göra
sig av med energin.
Det gör de genom att
sända ut en foton,
en ljuspartikel. För
att skapa synligt ljus
behövs ett material
som har ett bandgap
som motsvarar energin i synligt ljus.
Lysdioder görs av
föreningar mellan
kväve (N) och metallerna aluminium
(Al), gallium (Ga) och
indium (In). För att
justera bandgapets
storlek hos dessa
föreningar används
ofta magnesium (Mg)
eller järn (Fe). Olika ämnen
flera miljarder transistorer i
ger ljus av olika färg. 2014 års
en mobiltelefon. En transistor
Nobelpris i fysik handlade
i en mobiltelefon är omkring
om blå ljusdioder. Det fanns
tio nanometer stor. En nanosedan tidigare gröna och
meter är en miljarddels meter.
röda lysdioder. Tillsammans
Grunden för all elektronik
med blå lysdioder kan vi få
i mobiltelefonen är halvleLED-lampor med vitt ljus.
dare, precis som för kamerans lysdiod. Den vanligaste
halvledaren är grundämnet
kisel (Si). Kisel bygger också
Elektroniken i en
upp elektroniken i telefonen.
mobiltelefon är upp‑
I en mobiltelefon ändras
byggd av halvledare
bandgapet hos kisel genom att
Telefonens hjärna är dess
tillsätta små mängder av bor
elektronik. Om vi skulle bryta
(B) eller fosfor (P). Dessutom
upp mobiltelefonen skulle vi
behövs en elektrisk isolator av
hitta kretskort med små komantingen kiseldioxid, SiO2 eller
ponenter på. Elektroniken i
mobiltelefonen och i en dator,
en oxid av metallen hafnium
bygger på väldigt små trans(Hf).
För att vi ska kunna ringa
istorer. Transistorerna skapar
och surfa från mobiltelefonen
de digitala signaler som styr
krävs elektriska komponenter
allt i mobiltelefonen. Det finns



Testa dina
kunskaper
Denna komponent skapar de
digitala signaler som styr allt
i mobiltelefonen.
A. lysdiod
B. transistor
C. spole
D. kondensator
Denna elektriska komponent
kallas också för LED.
A. kretskort
B. transistor
C. lysdiod
D. spole
Det finns flera miljarder av
denna komponent i en
mobiltelefon.
A. kretskort
B. transistor
C. spole
D. lysdiod
Styr om ett ämne leder ström
eller inte. Hos halvledare är
det halvstort.
A. legeringar
B. flamskyddsmedel
C. bandgap
D. oxider
Detta grundämne är en
halvledare
A.volfram
B. litium
C. järn
D. kisel

med väldigt speciella egenskaper. Dessa görs av andra
halvledare. Ett exempel är
en förening mellan metallen
gallium (Ga) och halvmetallen
arsenik (As). För att skapa
elektriska kontakter på transistorerna används antingen
metallen volfram (W) eller
föreningar mellan metallerna
titan (Ti), aluminium (Al) och
tantal (Ta) och kväve (N).
För att leda elektrisk
ström mellan transistorerna
används volfram (W), koppar
(Cu), silver (Ag) eller guld
(Au). I ett ton uttjänta mobiltelefoner kan det finnas
300 gram rent guld. 10 000
mobiler väger ungefär ett ton.
Detta är ungefär tio gånger
högre halt än i guldmalm från
en guldgruva.

I detta ämne gör brom-kolbindningar så att kolatomerna
inte kan reagera med syre och
förhindrar på så sätt en brand.
A. oxider
B. flamskyddsmedel
C. legeringar
D. bandgap
Förhindrar att telefonen brinner upp om den överhettas.
A. oxider
B. bandgap
C. legeringar
D. flamskyddsmedel
Kallas föreningar av olika
ämnen med syre.
A. bandgap
B. flamskyddsmedel
C. oxider
D. legeringar
R ÄT T S VA R : B , C , B , C , D, B , D, C .
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Utforska mer
på dinkemi.se
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Analytisk kemi

Torgny Fornstedts beräkningar
visar att vanliga instrument
inte räcker för att visa hur
virusproteinet binder till
receptorer i cellen.

De räknar fram
coronavirusets
bindningar
Vanliga instrument måste
kompletteras med beräkningar.
NYA LÄKEMEDEL är ofta baserade
på mer och mer komplicerade
biologiska molekyler. Det gör
att deras interaktioner är mycket komplicerade. I dag används
ofta olika typer av biosensorer
för att studera dessa interaktioner.
Problemet är att de mjukvaror för databearbetning som
instrument som biosensorer utrustats med som standard byg-
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ger på förenklade biokemiska
modeller. Det gör instrumenten
lätta att använda och underhålla. I många fall fungerar
dock inte mjukvarorna för att
ge en acceptabel bestämning
för de nya komplexa biologiska
läkemedlen.
De ger inte heller en komplett bild av hur coronaviruset
binder till receptorer i mänskliga celler, visar resultat av

FORSKARNA I KARLSTAD har
utvecklat nya avancerade
beräkningsalgoritmer som mer
korrekt visar hur molekyler
interagerar med biosensorytor.
Beräkningar med dessa metoder ger ett helt annat resultat,
med samma data. Forskarna
kunde visa att det, förutom en
huvudinteraktion, finns upp
till två ytterligare interaktioner. De kunde också visa att
standardprogramvaran kan
ge oerhört stora fel i huvudinteraktionens bindningsstyrka:
de fick ett värde som var drygt

Spikprotein

Membranglyko‑
proteiner
RNA

Yttre
protein‑
hölje

Kapsid‑
protein
Receptor
ACE2

tre gånger för stort. Gruppens
fokus är att utveckla avancerade beräkningsmetoder inom
separationsvetenskap, för såväl
analytisk kromatografi som processkromatografi. Grunden för
separationen baseras på att olika
kemiska ämnen interagerar på
olika sätt med ytor. Modeller
av hur molekylerna interagerar
med ytorna och med varandra
ger kunskaper som kan användas för att förutsäga optimala
experimentella förhållanden.
Det kan ge information om när
och hur fraktioner ska isoleras
och hur analytiska metoder ska
optimeras.
Modeller och experiment
kan i bästa fall förklara exakt
hur och var ämnena binder till
ytorna. De nya beräkningsmetoderna (numeriska verktyg)
forskarna utvecklar, förutser
på fysikalisk-kemisk grund,
adsorptionens energi- och
kinetikfördelning. Med hjälp
av dessa beräkningar går det
att systematiskt sålla ut den
korrekta modellen. En mekanistisk modellering måste bygga
på korrekt termodynamisk och
kinetisk grund. Forskargruppens
numeriska verktyg är generella
och kan expanderas till att studera i princip alla analytiska och
biofysikaliska system som bygger på molekylära interaktioner
med ytor. Förutom kromatografi
också system med små chipytor
som just moderna biosensorer,
som ytplasmonresonans (SPR),
kvartskristall-mikrobalans
(QCM) och bio-lager- interferometri (BLI).
DE NYA BERÄKNINGARNA har
presenterats i artikeln Advanced
analysis of biosensor data for
Sars-CoV-2 RBD and ACE2 interactions i tidskriften Analytical
Chemistry.
Forskarna fortsätter nu att
arbeta med nya avancerade
beräkningsmetoder av interaktioner på ytor, bland annat för att
bidra till en bättre förståelse av
det aktuella coronavirusets (SarsCoV-2) infektionsmekanismer.

Av Torgny Fornstedt, professor
i analytisk kemi vid Karlstads
universitet.

BILD: MARIA OBED

forskare i Karlstad. De första
publikationerna om bindningen rapporterade endast en
kontaktyta mellan viruset och
receptorerna (ACE 2, angiotensinkonverterande enzym 2) på
människokroppen. Resultaten
byggde på experiment där biosensorer använts. I två nyligen
publicerade studier presenteras
resultat från undersökningar av
interaktioner mellan spikproteinerna på Sars-CoV-2- viruset
och den receptor på cellerna
som antas binda till dessa.
Även de undersökningarna har
gjorts med hjälp av biosensorer (SPR och BLI). Artiklarna
är publicerade i tidskrifterna
Nature och Emerging Microbes
& Infections. I Nature-artikeln
bestämdes även strukturen på
spikproteinets receptor. För att
analysera data har författarna
använt biosensorns programvara, vars standard bygger på
teorin för små molekyler som
endast har en interaktion.

!

Läs om några av de största kemiska upptäckterna
för 100 år sedan i Kemisk Tidskrift nr 3, 2020.

KEMI FÖ R 200 ÅR SEDA N

Den organiska
kemin tog fart
För 200 år sedan började kemister framställa
allt fler nya ämnen ur växter. Nu gjordes också en upptäckt som skulle få stor betydelse
för vår förståelse för MATERIENS UPPBYGGNAD.

B I L D : B R I D G E M A N I M A G E S /T T

ÅREN KRING 1820 hade kemisterna flera
Berzelius upptäckte tiocyanaterna genom
viktiga frågor att ta tag i. Det var nu man
att behandla kaliumhexacyanoferrat (II)
på allvar kunde börja söka efter lagarna
(K4[Fe(CN)6]) med svavel och lade märke
för kemiska ämnens sammansättning och
till den intensiva röda färg som uppkomuppbyggnad. Allt fler grundämnen uppmer då tiocyanater blandas med järn(III)
täcktes och även antalet organiska ämnen
föreningar.
började öka dramatiskt.
Året före, 1819, hade två viktiga upptäckDEN ORGANISKA KEMIN började få fart. Fler
ter gjorts som öppnade nya möjligheter för
och fler ämnen isolerades ur både växt- och
bestämning av atomvikter. Den analytiska
djurmaterial och det fanns allt bättre mekemin hade kommit så långt att man med
toder för elementaranalys. Först 1815 hade
god precision kunde bestämma den kvantiBerzelius kunnat slå fast att atomteorin var
tativa sammansättningen för kemiska förapplicerbar även på organiska ämnen och
eningar, men i de flesta fall var det svårt att
att dessa kunde representeras med empiavgöra om till exempel formeln för järnoxid
riska formler på samma sätt som oorganisvar FeO, Fe2O3 eller FeO2. Nu rapporterade
ka ämnen. Han hade förvånats över att kol,
väte och syre tycktes kunna bilda föreningden tyske kemisten Eilhard Mitscherlich
ar i vilka proportioner som helst, i kontrast
att föreningar med analog sammansättning
till oorganiska ämnen som verkade följa ett
ofta har identisk kristallform (isomorfi).
Det gjorde att när Jacob Berzelius väl slutit sig till att grön
kromoxid har sammansättningJoseph Bienaimé
en Cr2O3 kunde han också slå fast
Caventou (1795–
att den isomorfa röda järnoxiden
1877) och Pierre
Joseph Pelletier
har formeln Fe2O3. Det gjorde i
(1788–1842)
sin tur att den svarta järnoxiden
renar fram kinin
måste vara FeO och att denna i
1820.
sin tur var isomorf med bland
annat CuO och PbO.
Fransmännen Alexis Thérèse
Petit och Pierre Louis Dulong
rapporterade också att det vi i
dag kallar den molära värmekapaciteten är en konstant för
kristallina grundämnen. Det
innebär att värmekapaciteten
multiplicerad med atomvikten är
konstant.

Historia

striktare mönster. Michel-Eugène Chevreul
var mitt uppe i sin berömda studie av fetter
och kunde rapportera upptäckten av bland
annat oljesyra och smörsyra.
Efter att Friedrich Sertürner år 1817 upptäckt att morfin är en bas började en strid
ström av nya basiska ämnen i växter – som
vi i dag kallar alkaloider – att rapporteras.
Särskilt framgångsrika var fransmännen
Joseph Bienaimé Caventou och Pierre Joseph Pelletier. År 1818 hade de till exempel
upptäckt stryknin. År 1820 isolerades kolchicin från tidlösa och glykosiden solanin
från potatis. Av ännu större betydelse var
upptäckten av koffein i kaffe och kinin i
kinaträdets bark. Kinin skulle länge vara
det enda verksamma läkemedlet mot malaria och misslyckade försök att framställa
syntetiskt kinin skulle så småningom lägga
grunden till färgämnesindustrin och i
förlängningen läkemedelsindustrin.
EN AV DE VIKTIGASTE upptäckterna på fysikens område 1820 gjordes av dansken Hans
Christian Ørsted, som noterade att en elektrisk ström påverkar en kompassnål. Detta
gav en tydlig indikation på sambandet
mellan elektricitet och magnetism, något
som skulle komma att studeras närmare av
Michael Faraday och James Clerk Maxwell,
och få en fundamental betydelse för vår
förståelse för materiens uppbyggnad.

Av Anders Lennartson, doktor i kemi som
har skrivit böcker om bland annat Carl
Wilhelm Scheele och Torbern Bergman.

ETT ANTAL VIKTIGA kemiska ämnen upptäcktes. Louis Jacques
Thénard framställde för första
gången väteperoxid genom att
behandla bariumperoxid med
saltsyra och fälla ut den bildade
bariumkloriden med svavelsyra.
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Nya uppdrag och
utmärkelser
Henry Chapman,
University of Hamburg,
Janos Hajdu, Uppsala
universitet, och John
Spence, Arizona State
University, får Gregori
Aminoff s pris i kristallografi 2021 ”för
grundläggande bidrag
till utvecklingen av
frielektronlaserbaserad
strukturbiologi”. Priset
på 80 000 kronor delas
ut av KVA.

Kristina Edström,
professor vid Uppsala
universitet, får IVA:s
Guldmedalj 2020 för
”sin framstående
batteriforskning som
innebär att världen
kommit närmare en lösning för energilagring”.

Ian Hoffecker, KTH, får
ERC Starting Grant 2020
för projektet ”DNAmicroscopy in situ DNAsequencing-based
microscopy for
subcellular
spatial transcriptomics”.
Det stödet får
också Jonas
Barandun,
Umeå universitet,
för projektet ”PolTube A
molecular model of the
microsporidian infection apparatus”, samt
Magnus Johansson och
Chao Zhang, Uppsala
universitet, för projekten ”Single-molecule
tracking for live-cell
protein synthesis kinetics” respektive ”Deep
multi-scale modelling
of electrified metal
oxide nanostructures”.
30 Kemisk Tidskrift

Totalt går 23 av 436 ERC
Starting Grant 2020 till
forskare i Sverige. Det
är drygt fem procent
av stöden, vilket är en
rekordstor andel.

Takehiko Kitamori, professor vid institutionen
för tillämpad kemi vid
Tokyo universitet, är ny
ledamot i KVA, klassen
för tekniska vetenskaper. Kitamori forskar
inom lab-on-a-chipteknik i nanoskala som
kommer att möjliggöra
analys av molekylära
profiler i enskilda celler.

Mattias Marklund, professor i teoretisk fysik
vid Göteborgs universitet, är från den 1 december ny huvudsekreterare
för naturvetenskap och
teknikvetenskap vid
Vetenskapsrådet.

Malin Källsten, forskare i analytisk kemi vid
Uppsala universitet, får
Apotekarsocietetens
Phabian-pris för årets
bästa doktorsavhandling i farmaceutisk och
biomedicinsk analys.

Nathália Vieceli, forskare vid Chalmers, får
Renovas Miljöstipendium
2020, 100 000 kronor,
för sin forskning om
återvinning av metaller
ur uttjänta litiumjonbatterier.

Per-Anders Carlsson,
professor i tillämpad
kemi vid Chalmers, blir
ny föreståndare för
Chalmers materialanalyslaboratorium.

Linnea Lindh har
under pandemin
fått vänja sig
vid att snabbt
ändra planerna.

Doktorand i
pandemins tid
Doktorander och studenter i Lund
flyttade snabbt en internationell
konferens till nätet.
INTERNATIONAL Nanoscience Student Conference är en
internationell konferens som
arrangeras av studenter för
studenter. I år var det Lunds
tur. Arrangörerna var väl förberedda. De hade bokat salar och
föreläsare. Så kom pandemin.
– I april bestämde vi att byta
till digitalt format och vi fick
göra om allt arbete som vi hade
planerat i över ett år på några få
månader. Men det gick. Vi gav
inte upp, utan lyckades vända
detta till något positivt, säger
Linnea Lindh, som var ordförande för konferensen.
FÖRELÄSARNA ställde upp.
En var Ben Feringa, som fick
Nobelpriset i kemi år 2016, som
var med från en Zoom-länk i
Nederländerna. Årets konferens lockade dessutom många
fler deltagare, från betydligt fler
länder, än tidigare. Den skulle
ha kostat 1 000 kronor plus resa
och boende men blev nu gratis.
På minussidan hamnade att
deltagarna inte fick möjligheter

att träffa andra i samma situation i verkligheten.
Linnea Lindh är till vardags
doktorand i nanovetenskap
på Lunds tekniska högskola
och undersöker hur molekyler
interagerar med ljus. Specialiteten är ultrasnabb spektroskopi.
Med den tekniken går det att
på pikosekundskala se vad
som händer när molekyler blir
exciterade. Det går också att
se hur lång tid det finns för att
använda energin i ljuset, innan
molekylerna faller tillbaka till
sitt grundtillstånd igen.
MÅNGA LABBAR och seminarier ställdes in under våren
när smittspridningen var som
störst, för att i stället genomföras när den värsta fasen var över.
Det vill säga ungefär samtidigt.
– Tidsplaneringen har gått åt
skogen. Men det svåraste är att
vara rädd att vara på labbet och
det skulle visa sig att man är
smittad, vilket skulle medföra
att hela avdelningen måste
stänga i två veckor, säger hon.

T E X T: S I V E N G E L M A R K F O T O : P R I VAT, M E L I N D A R Y D B E R G

Karriär

FR Å N U NIVERSITETEN

”Vi har hittat en del
intressanta saker”
DAN ADOLFSSON har tillverkat syntetiska molekyler
som kan binda till de amyloida plack som är
involverade i svåra nervsjukdomar.

T E X T: S I V E N G E L M A R K B I L D : U M E Å C O R E FA C I L I T Y E L E C T R O N M I C R O S C O P Y, Å K E A D O L F S S O N

VID NEUROLOGISKA sjukdomar
som Alzheimers och Parkinsons dör vissa nervceller i hjärnan och patienterna förlorar
långsamt förmågor som minne
och motorik. Vad som sätter
igång de dödliga sjukdomsförloppen och exakt hur det går till
vet vi inte i dag. Det vi vet är att
i hjärnan hos människor som
drabbats av sjukdomarna bildas
så kallade amyloida plack.
– Placken bildas av proteiner
som veckat ihop sig på fel sätt
och bildar olösliga aggregat.
Vid Alzheimers sjukdom är det
en peptid som heter amyloid-beta som är involverad, vid
Parkinsons sjukdom är det
proteinet alfa-synuclein, säger
Dan Adolfsson.

”Synthesis of Ring-fused
Peptidomimetics Interacting
with Amyloid Fibrils”
Dan Adolfsson
Kemiska institutionen,
Umeå universitet.
Handledare: Fredrik Almqvist.
triggar igång aggregering av
alfa-synuclein, det protein som
är involverat vid Parkinsons
sjukdom. Efter en tid börjar då
mössen förlora den motoriska
förmågan. Om en av bindarmolekylerna först injicerades
hände dock inte detta.
– Den processen kan hindras
om vi först injicerar en av molekylerna. Molekylen verkar ha
någon skyddande effekt.
Resultaten är ännu inte
publicerade.

HAN HAR MED organisk syntes
tillverkat små molekyler som
kan binda till dessa amyloida
plack. Molekylerna binder
specifikt till fibrer av alfa-synuclein eller amyloid-beta, och tycks störa
Fibrer av humant
processerna som leder
alfa‑synuclein.
till att nervceller dör.
Bilden är från ett
– Vi försökte först
transmissions‑
framställa syntetiska
elektronmikroskop
(TEM) vid 25 000
molekyler som påverkar
gångers förstoring.
bildningen av plack.

I stället fick vi fram
bindare.
Dan Adolfsson och
hans kolleger har gjort
försök i mikrotiterplattor,
celler och i möss. De har
i studier på möss sett att
en av molekylerna tycks
kunna hindra att mössen
utvecklar Parkinsonliknande symptom.
Forskarna injicerade en förening som

– Molekylerna kan ha en
terapeutisk potential om de visar sig hämma de aggregerade
proteinernas toxiska funktion.
De skulle även kunna användas
som verktyg för att lära sig mer
om Alzheimers och Parkinsons
sjukdom samt förstå orsakerna
och de mekanismer som gör att
de involverade hjärncellerna
dör. De kan eventuellt också
utvecklas för att diagnosticera
dessa sjukdomar.
– Min handledares grupp jobbar vidare med molekylerna. Vi
har hittat en hel del intressanta
saker som de kan fortsätta på,
säger Dan Adolfsson.
Själv fortsätter han tillverka
helt andra molekyler hos läkemedelstillverkaren Cambrex
i Karlskoga. Uppgiften är att
skala upp tillverkningen av
läkemedelssubstanser från
labbskala till industriprocess.

Karriär
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Stabil molekyl kan
lagra solljus

Forskare i Linköping har
utvecklat en molekyl som
absorberar energi från
solljus och lagrar energin
i de kemiska bindningarna
i molekylen. Molekylens
grundform kan ta upp energi från solljus, och när den
gör det ändras strukturen
till en form som är mer
energirik men ändå stabil.
På så sätt är det möjligt att
lagra energin från solljuset
i molekylen.

Nytt mineral i
gammal gruva

Zinkgruvanit är namnet på
ett helt nytt mineral som
har upptäckts av forskare
vid Luleå tekniska universitet. De upptäckte det för
fem år sedan i en borrkärna
från zinkgruvan utanför
Askersund. De letade efter
baryt men såg också ett
annat mineral som de inte
kunde identifiera. Nu visar
analyserna att det är ett
nytt mineral som innehåller barium, järn, mangan,
kisel, syre, svavel och väte.

Ökade kunskaper om
sällsynt grundämne

Forskare vid Göteborgs
universitet har lyckats
tillverka negativa joner av
halvmetallen astat i partikelacceleratorn i Cern, och
kan därmed studera ämnet
i detalj. De har mätt elektronaffinitet tillsammans
med jonisationspotential
och kan nu bland annat beräkna elektronegativiteten,
vilket beskriver hur ämnet
beter sig kemiskt. Astat är
ett radioaktivt ämne med
fyra naturligt förekommande isotoper, alla med kort
livstid.
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När anden
lämnade
materian

Upplysningens
element
Hjalmar Fors
[Fri tanke,
2020]

På 1600-talet började den moderna
kemin växa fram.
HJALMAR FORS Upplysningens
element: Materia och världsbild
under 1600- och 1700-talet är
en väl genomarbetad bok om
mineralogin och den oorganiska kemins framväxt i Sverige,
som beaktar mycket mer än det
naturvetenskapliga perspektivet. Anslaget är brett tvärvetenskapligt och speglar såväl samtidens filosofiska funderingar,
som krassa metallurgiska och
affärsmässiga konstateranden.
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Mycket är centrerat kring
ämbetsverket Sveriges Bergskollegiums framväxt och utveckling, från tillkomsten 1634
till att ämnet kemi blev erkänt
och etablerat vid universiteten. Till Bergskollegium knöts
utöver bergsråd och assessorer
också medicinsk kompetens
med såväl läkare som apotekare.
I början av 1600-talet blomstrade mysticism, filosofiska spe-

I BERGSKOLLEGIUM institutionaliserades chymien
(alkemi plus kemi) med
syfte att främja kunskaper
med betoning på nyttan. För
att utveckla och gynna svensk
gruvnäring och metallurgi
skulle en stabil och kreativ miljö skapas för såväl hantverkare
som vetenskapare.
Målet var att öka utbytet ur
malmerna – förtjänsten – och
att kunna definiera nya metalliska element som materiella
varor. Till en början importerades nödvändiga, främst tyska,
kompetenser. Man kom att ingå
i yrkesmässiga såväl som kulturella nätverk, som inbegrep
Tyskland men senare även Holland och England. Kunskaper
kom successivt att överföras till
Bergskollegiets ämbetsmän,
som i sin tur sammanlänkade

hantverkarna med furstehoven.
Detta ledde enligt författaren
till insikter och en samlad
förståelse avseende materiens
struktur och med tiden kunde
man skilja agnarna från vetet.
BLAND AKTÖRER I tröskverket
återfinner vi Laboratorium
Chymicums, primus motor
Urban Hiärne och ett
antal chymister, av vilka hans elev Odhelius
samt Brandt, Scheffer,
Polhem, Cronstedt
och von Engström kan
nämnas. Genom deras,
främst Odhelius, resor,
målmedvetet arbete
och utländska kontakter kom successivt demarkationslinjen mellan nyttig,
tillåten och förbjuden kunskap
att bli tydligare. Man kom till
insikt om att ämbetsmännen
i ”Kollegiet inte hade någon
nytta av att kommunicera med
Gruvrået”. I diskursen avseende
materia och ande kom magi att
förknippas med ovetenskaplig
falsk kunskap och ”guldmakeri
som en löjeväckande sysselsättning”. Anden hade lämnat materien och kvar fanns den rena
kemin. Wallerius – den första
kemiprofessorn – och vetenskapsmännen Bergman, Gahn
och Scheele träder nu fram.
Bokens svenska upplaga omfattar totalt 313 sidor, varav 88
utgörs av en omfattande notapparat. Hjalmar Fors navigerar säkert genom brytpunkter mellan
politiska och kommersiella såväl
som vetenskapliga, tekniska,
religiösa och sociala intressen.
Som naturvetare kan jag följa
det mesta, men upplever en viss
grundkänning då diskussionen
kommer in på den pietistiska
väckelsens litteratur, Emanuel
Swedenborg och telepati. Författaren har lyckats väl med att föra
in debatten om upplysningstidens förnuftideal på en ny
tvärvetenskaplig arena.

Björn Lindeke är docent
i läkemedelskemi och
medlem av Kemisamfundets
kemihistoriska nämnd.
Han har också varit vd för
Apotekarsocieteten.
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Under 1600‑ och
1700‑talen ökade
insikten om att
alkemi inte är
vetenskap.

kulationer och apokalyptiska
spådomar. Diskussioner pågick
bland teologer, astrologer och
naturfilosofer, som i Nordeuropa var intellektuellt rotade i
reformationen. Ockultism, en
del av vardagen, betraktades
till skillnad från de ortodoxa,
som en vetenskap kring okända
krafter. En successiv omdefiniering av naturen
påbörjades.
Långt in på 1600-talet var alkemin alltjämt
förhärskande och
försöken att omvandla
oädla metaller till ädla
– transmutering – med
hjälp av bland annat
den vises sten – var
medelpunkten kring vilken
alkemistens chymiska arbete
rörde sig. Stenen var även nyckeln till universalläkemedlet
för såväl kropp som själ. Här
förenades de metallurgiska intressena med den paracelsiska
medicinen som nu växte fram.
Mellan Guds andliga värld och
den materiella världen styrdes
alkemistens, men kanske
främst den svenska bergsmannens liv, av ett antal nordiska
väsen. Där fanns oknytt,
dragväsen, hamnskiftare,
dödsväsen, odjur – där oknyttet
Gruvrået kanske kom att inta
den viktigaste platsen.

Lästips

Underhållande och
gediget om Scheele
Ulf Ulfvarsson har läst en bok om en av
1700-talets mest framstående kemister.

BILD: WIKIMEDIA COMMONS

NÄR JAG GICK första året
på kemilinjen på KTH höll
professorn i oorganisk kemi,
Lars Gunnar Sillén, en av sina
föreläsningar på Floras Kulle i
Humlegården vid statyn av Carl
Wilhelm Scheele (1742–1786).
Scheele upptäckte flera
grundämnen. Statyn
visar den mest berömda, upptäckten av syre.
En sittande Scheele
pekar på en ugn och
en retort på golvet –
den utrustning han
använde när han
upphettade brunsten
med svavelsyra och
framställde en gas han
kallade ”eldsluft”.
Scheele visade att gasen
underhöll förbränning. Det
motsade den rådande flogistonteorin som sa att brännbara
ämnen innehåller flogiston,
som frigörs vid förbränning.
Joseph Priestley, som några år
senare upptäckte samma gas,
kallade den deflogisticerad luft.
SOM EN RÖD TRÅD i boken Kemin
var hans ädla ögonsten låter
författaren Ulf Ivarsson Scheele
diskutera flogistonteorins orimlighet med andra, inklusive den
franske naturvetaren Antoine
Laurent de Lavoisier.
Scheele fick sin utbildning
i kemisk analys från 14-årsåldern som lärling i olika apotek.
Först som 35-åring avlade han
apotekarexamen i Uppsala.
Dessförinnan fick han som
apotekargesäll utstå en del
förödmjukelser i sina försök att
bli accepterad i kemikretsar.
Genom vänskap med bergsvetaren Johan Gottlieb Gahn kom
han i kontakt med kemiprofessorn Torbern Bergman, som
såg hans storhet och öppnade

vägen till erkännande och så
småningom internationell
berömmelse.
SCHEELE LEVDE HELT för sina
analyser. Han övertog Hindrich
Pohls apotek i Köping efter
dennes död 1775. Enligt romanen lovade Scheele
motvilligt att gifta sig
med änkan, Sara Margaretha. Men han sköt
ständigt upp giftermålet och hon fick nöja
sig med att vara hans
hushållerska. Först tre
dagar före sin död gifte
han sig med henne så
att hon kunde återta
apoteket.
Ulf Ivarsson är en välkänd
fackjournalist, en tid redak-

Carl Wilhelm
Scheele
upptäckte
grundämnena
syre, klor,
mangan,
molybden,
volfram och
barium.

Kemin var
hans ädla
ögonsten
Ulf Ivarsson
[Ekström & Garay,
2020]

tionschef
för Kemisk
Tidskrift.
Han har skrivit
en mycket underhållande
biografi med fiktiva inslag om
en av de första stora svenska
kemisterna. Boken, som bygger
på ett omfattande källmaterial, ger en rik föreställning om
1700-talets liv och elitens sociala förhållanden. Den bör läsas
både för nöjes skull och för sitt
gedigna vetenskapshistoriska
innehåll och skulle väl försvara
sin plats i kurser om kemi- och
vetenskapshistoria.

Ulf Ulfvarsson är teknologie
doktor i kemisk teknologi och
professor emeritus i arbetsoch miljövetenskap vid KTH.
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Konst och kokkonst för
Nobels medicinpristagare
Johan Wennerberg och
Ann-Marie Dumanski
[Infobooks, 2020]
När Nobelpristagarna
i medicin kommer till
Stockholm bjuds de på
en privat middag av
Nobelkommittén. Här finns
recepten på rätterna ett
urval av medicinpristagarna bjuds på. Boken berättar också om pristagarna
och de upptäckter de
belönas för.
Äckligt
Ulf Ellervik
[Fri tanke, 2020]
I sin senaste bok utforskar
kemiprofessor Ulf Ellervik kemin
i kroppsvätskor, som
exempelvis
saliv, talg,
svett, tårar
och bröstmjölk. Han
svarar på varför vi har
kroppsvätskor och varför
de finns i så stora volymer.
Varje utsöndring är viktiga
för kroppens överlevnad.
Kris i forskningsfrågan
Hanne Kjöller
[Fri tanke, 2020]
Vad fan får vi för pengarna? Det är den alternativa
rubriken på denna bok där
debattören Hanne Kjöller
undrar varför medier,
politiker och skattebetalare så sällan kritiskt frågar
hur alla miljarder som
satsas på forskning
används. Sverige
satsar mycket på
forskning men
tappar sedan 1990talet mark som
forskningsnation.
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Stryknin finns
som de flesta
andra alkaloider
i växter, bland
annat i rävkaketrädet.

Livsfarlig
användning
av dödligt gift
STRYKNIN har använts både som
prestationshöjare och för giftmord.
”MEN EN SAK har verkligen frapperat mig. /.../ att det är alldeles
för mycket stryknin i den här
historien.” – Hercule Poirot.
Agatha Christies debutroman
En dos stryknin, i original The
mysterious affair at Styles, publicerades för 100 år sedan.
Händelserna på Styles i Essex
utspelas under första världskri-
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get. Herrgårdens ägare, den rika
änkan mrs Emily Cavendish har
gift om sig med den betydligt
yngre Alfred Inglethorpe och lever där med ett antal släktingar
och några andra. Hon påträffas
döende och Christie beskriver
förgiftningsförloppet och dödskampen på följande sätt:
”Det var förfärligt att se de

ohyggliga konvulsionerna /…/
En sista konvulsion fullkomligt
lyfte henne upp från bädden, så
att hon slutligen såg ut att vila
på blotta huvudet och hälarna,
med den övriga kroppen på ett
märkvärdigt sätt bildande en
båge.”
Den närvarande läkaren
doktor Bauerstein misstänker
genast, på grund av de specifika
symtomen, förgiftning med
stryknin.
STRYKNIN isoleras bland annat
ur frön från frukterna av
det indiska rävkaketrädet,
Strychnos nux vomica. Det
var Carl von Linné som 1753
föreslog namnet Strychnos för
släktet där han förde samman
träd och buskar från Indien och
Fjärran östern, som förutom de
gemensamma rent botaniska
egenskaperna smakade bittert
och var giftiga. Han utgick från
det grekiska ordet strúkhnos,
som betyder bitter. Frukten
liknar en apelsin. Det geléartade fruktköttet innehåller upp
till fem ljusgråa runda platta
frön med några centimeters
diameter.
Förgiftningen karakteriseras
av kramper och konvulsioner.
De periodiskt återkommande
anfallen kan utlösas av sensorisk stimulans som ljusförnimmelser, ljud och känsel. I
mycket låga doser är stryknin
stimulerande och har tidigare
använts medicinskt i droger och
stärkande så kallade tonics, för
att pigga upp konvalescenter
och senila. Stryknin har även
använts som prestationshöjare
för kapplöpningshästar och av
idrottsmän. Maratonlöparen
Thomas Hicks dopades med ett
par doser i olympiska spelen i
Saint Louis 1904. Symtomen
vid förgiftning uppträder inom
en halvtimme och så låga doser
som 30–120 milligram har
uppskattats som dödliga för en
vuxen.
Stryknin var en av de första
alkaloider som isolerades i ren
form. De franska forskarna Pierre Joseph Pelletier (1788–1842)
och Joseph Bienaimé Caventou (1795–1877) lyckades först
utvinna alkaloiden ur växten

Strychnos ignatii. Deras första
meddelande Note sur un nouvel
alcali publicerades 1818 i Annales de Chimie et de Physique.
Senare samma år gavs en utförlig redogörelse där de också
visade att samma ämne kunde
isoleras ur två andra stryknosarter. Pelletier och Caventou
hedrades 1970 med ett franskt
frimärke för sin upptäckt av
kinin, en annan viktig alkaloid,
mest känd för sin effekt mot
malaria och som beståndsdel i
tonic water.
DET DRÖJDE DOCK till 1946 innan strykninmolekylens kemiska
struktur klarlades av den brittiske Nobelpristagaren sir Robert Robinson (1886–1975). Den
verifierades ett år senare av den
amerikanske forskaren Robert
Burns Woodward (1917–1978).
Robinson konstaterade att
”med tanke på dess molekylära
storlek är det det mest komplicerat sammansatta ämne som
överhuvudtaget är känt”. Det
var Woodward som lyckades
med bedriften att montera
samman ”the tangled skein of
atoms which constitutes its
molecule”, vilket rapporterades
1954 i artikeln The Total Synthesis of Strychnine, 1954.
Woodward belönades med
Nobelpriset i kemi år 1965 för
sina många framgångsrika synteser av komplicerade naturprodukter, bland vilka förutom
stryknin märks klorofyll, kinin,
kortison och ett halvdussin
andra. Dessutom lyckades han
bestämma molekylstrukturen
för runt ett dussin naturprodukter, bland annat den japanska
blåsfiskens giftämne tetrodotoxin. I Nobeltalet harangerades
han av professor Arne Fredga:
”Det sägs ibland att organisk
syntes är på en gång en exakt
vetenskap och en skön konst.
Här är naturen den obestridda
mästaren men jag tror man
vågar säga att årets pristagare,
professor Woodward, kommer
in som god tvåa.”

Av Olle Matsson, professor em.
vid Uppsala universitet, som
har skrivit böcker om gifter i
litteraturen och i historien.
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Kemisamfundets
femte Nobelpristagare
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I ÅR ÄR det en av Svenska
Kemisamfundets medlemmar som belönas med Nobelpriset i kemi, Emmanuelle
Charpentier. Hon får priset
tillsammans med Jennifer A.
Doudna, för upptäckten av
gensaxen Crispr/Cas9.
Upptäckten gjordes 2011
och är ganska ung i ett Nobelprisperspektiv. Emmanuelle Charpentier nådde
avgörande resultat under sin
tid som forskare på Umeå
universitet.
Det är 65 år sedan en av
kemisamfundets medlemmar senast belönades med
ett Nobelpris. Då, 1955, var
det Hugo Theorell som
fick priset i fysiologi eller
medicin för sina upptäckter
rörande oxidationsenzymers
funktion.
Före honom har Arne
Tiselius (1948), The Svedberg
(1926) och Svante Arrhenius
(1903) belönats, alla med
kemipriset.

Emmanuelle
Charpentier forskade
i Umeå när hon gjorde
upptäckter viktiga
för Nobelpriset.

Välkommen
med idéer
till SKR!
SKR:s nya styrelse tar nu
nya krafttag för att förbättra verksamheten. Alla
är välkomna med förslag
på föredrag, studiebesök,
med mera, som ni tycker
vi ska ordna. Vi tycker det
vore intressant om vi kunde
inrikta verksamheten på
grön och förnybar energi,
klimatsmarta lösningar som
bygger på kemi.
Under året ska vi även
dela ut SKR:s och Gösta
Lindners priser.
Hör av er med era idéer till
någon i styrelsen. Här är
kontaktuppgifterna:
Joakim Vijil Davidsson:
joakim.vijil@gvl.global
--Michael Grimsberg:
mgrimsberg@gmail.com
--Kjell Jansson:
kjell.jansson@
keyplants.com
--Lars Josefsson:
lars.josefsson@
johannebergsciencepark.se
--Oleg Pajalic:
oleg.pajalic@perstorp.com
--Agneta Sjögren:
agneta.sjogren@
kemisamfundet.se

Logga in på Mina sidor!
Medlemmar kan numera logga in på Mina sidor på
Kemisamfundets webbplats. Där kan du se vilka
uppgifter som ﬁnns i medlemsregistret och göra
eventuella ändringar.
De ﬂesta utskick från Kemisamfundet sker numera

digitalt och därför behöver Kemisamfundet din
e-postadress. Har du inte lämnat din e-post så skicka
ett mejl till info@kemisamfundet.se så uppdaterar vi
din information. Det är med din e-post du loggar in i
medlemsregistret.

Posttidning B
Returadress: Svenska Kemisamfundet
Wallingatan 24
111 24 Stockholm
ANNONS

ANNONS

Din Kemi är ett nytt och gratis
digitalt läromedel för dig som går
på högstadiet eller gymnasiet –
eller bara är nyfiken på kemi.
Din Kemi bygger på den senaste
forskningen. I Din Kemi berättar
över 40 svenska forskare och
kemister om sina specialområden.
I Din Kemi är kemin satt i
verkliga sammanhang. Din Kemi
handlar bland annat om träning,
hormoner, droger, mobiltelefoner,
gifter, kriminalkemi och konst.
Din Kemi är helt digitalt och består
av texter, animeringar och filmer.
Din Kemi innehåller både
självrättande kunskapsquiz och
massor av övningar som du kan
arbeta med på egen hand eller
med en kompis.
Välkommen till
www.dinkemi.se
Dinkemi.se har beviljats medel från Marcus och Amalia Wallenbergs
Stiftelse och stöds av Kungliga Vetenskapsakademien, som ser det
som en möjlighet att på lång sikt påverka samhällets syn på kemi och
naturvetenskap.

