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SKEPP OHOJ!
En pråm
kommer
lastad med
polyaluminiumklorid för
att rädda
Lejondalssjön.

Så kan kemi
göra skillnad
i sjöar och
vattendrag

PLUS:

LEJONDALSSJÖN
Sjö i Upplands-Bro,
nordväst om Stockholm.
Djup: 14 meter
Yta: 2,72 km2
Status: Övergödd

Från olja
till malm
Luktsinnet
efter covid-19

ANNONS

Den schweiziska armékniven inom analys
Briljant mångsidighet och tillförlitlighet – nästa generations SFC
För att möjliggöra kund- och tillämpningsspecifika lösningar
inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin är det superkritiska vätskekromatografisystemet hos Nexera UC nu tillgängligt i flera konfigurationer. Dess unika hårdvaruinnovationer
garanterar en tillförlitlig och stabil analys, vilket gör Nexera UC
till ett fulländat verktyg för utmanande provseparationer.
Genom att addera specificiteten i MS-detektering till mångsidigheten i SFC uppnås högsta känslighet.
Oöverträffad tryckstabilitet för att säkerställa korrekt,
reproducerbara data
genom en unik och kompakt design av mottrycksregulatorerna
Snabbare flöden, högre genomströmning och lägre
kostnad per prov
med en mobilfas som är miljövänlig och har låg viskositet

www.shimadzu.se/next-era-SFC

Automatiserat arbetsflöde för metodundersökning
för antingen LC- eller SFC-metodscreening
Kombinationen med superkritisk vätskeextraktion
sammanfogar snabb och enkel provberedning med
toppmodern kromatografisk analys och högkänslighetsdetektering
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Ledare

J

ag har fått en ny kaffemugg. Modellen är rak och
rymmer största volymen som fikarummets nya
kaffemaskin släpper ifrån sig i ett tryck. Drycken
har blivit lagom varm när jag förflyttat mig till
mitt kontor för Zoomfika. Där avhandlar vi
lite uppdateringar om hälsoläget, vaccinationer och vår tacksamhet över att
både diagnostik och vaccin kom på plats så snabbt – mindre
än ett år från första rapporterade utbrottet av covid-19 och
trots pågående pandemi. Tack kemi och associerade vetenskapsgrenar! Det är dock mycket vi inte ännu förstår, som
till exempel bortfall och återkomst av smak och lukt. Henrik
Sundén berättar om sina erfarenheter på sidan 13.
Jag tar en klunk ur muggen och får förklara utsidans färgglada
periodiska system, framtaget 2018 inför Periodiska systemets år av
European chemical society (EuChemS), där Svenska Kemisamfundet
är en av medlemmarna. Grönfärgade element, till exempel kol, kisel,
syre och kväve, finns det gott om medan gul, orange, röd och svart indikerar att tillgången på ämnet redan är eller kan bli problem utifrån
samhällets behov. Grundämnena behövs i modern elektronik, i batterier och i vind- och vattensnurrornas supermagneter – teknik som vi
uppmanas omfamna för att exempelvis transportera oss utsläppsfritt.
Även industriell elektrifiering, som tillverkning av stål utan användning av koks för reduktionen av järnoxid
(se sidan 10), kommer att påverka vilken
”färg” grundämnena kommer att få den dag
European chemical society uppdaterar sitt
periodiska system.
Den gröna tekniken har fula baksidor
– helst vill vi bortse från att all litium,
kobolt, grafit, koppar, neodym och så vidare
kommer från gruvor någonstans. Varje gruva
förändrar den lokala miljön för all framtid.
Vi måste därför undersöka alla möjligheter
till att mer effektivt utnyttja sådant som vi
tidigare sett som avfall. Läs mer om vårt
malmberoende i Christina Wanhainens
artikel på sidan 20.
Fikamötet är avslutat, muggen tom och jag
går in i nästa möte. Ansökningssiffror (det
ser bra ut, många vill läsa kemi), smittoläge
(har varit värre), planering inför höstterminen (vi hoppas på att ses IRL) och när får vi
besked om vad som gäller då (det vet vi inte)?
Dags för påfyllning i kaffemuggen.
Trevlig sommar!

Helena Grennberg är ordförande
i Svenska Kemisamfundet och professor
i kemi vid Uppsala universitet.
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ANNONS

KTH-forskare
har modellerat hur
proteinerna i
mitokondrierna
fungerar.

BOLAGET GRUNDADES 2017,
baserat på upptäckter som
forskaren Adil Mardinoglu gjort
i sitt arbete på KTH. Han har
modellerat hur proteinerna
i mitokondrierna – cellernas
energifabriker – fungerar.
Dessa data har han kombinerat
med data om friska och sjuka
personer, vilket i sin tur
ledde till en hypotes om en
behandling.
– Vi började med en läkemedelssubstans mot fettlever, som
kan leda till hepatit och i värsta
fall levercancer, som första
indikation. När den visade sig
ha positiv effekt på mitokondrierna är det inte konstigt att
det har effekt på olika typer av
sjukdomar.
Läkemedel i studierna består
av fyra kroppsegna substanser
som har blandats i en cocktail
och som påverkar proteiner –
enzymer – i mitokondrierna.
Utöver mot fettlever testas det
också i kliniska studier
på människor med
350  000
Alzheimers och
besökare i månaden
Parkinsons
har proteinatlasen.
sjukdom, för att
Den används varje dag
se om den kan
av någon från var och
förbättra kognitien av de 20 största
va och motoriska
läkemedelsfunktioner. Två
bolagen.
studier pågår mot
covid-19, en i fas två
och en i fas tre.

Letar efter
läkemedel
i proteinatlas

AI hittar kandidatläkemedel med
hjälp av proteindatabasen.
DET STORA svenska forsknings
projektet HPA (Human
Protein Atlas) – som kartlägger
människans alla proteiner –
har resulterat i en av världens
största databaser med
information om biologiska
molekyler. Bolaget Scandibio
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– Patienterna tillfrisknar
snabbare jämfört med placebo.
Det ser väldigt lovande ut, säger
Marianne Hansson, som är vd
för Scandibio Therapeutics.

Therapeutics har med hjälp av
denna databas och AI tagit fram
läkemedelskandidater som kan
påverka flera olika sjukdomar.
Nu testar de dessa i sex olika
prövningar på människa, bland
annat mot covid-19. Det testas i
en sen klinisk fas.

MARIANNE HANSSON har
tidigare varit vd i Atlas
Antibodies.
– Atlas Antibodies startades
för att producera och sälja de
antikroppar som tagits fram
i HPA-projektet för att göra
proteinatlasen. Ingen annan
hade kunnat starta det. Det
Scandibio bygger på hade
vilken forskargrupp som
helst i världen kunna ta fram
med hjälp av proteinatlasen,
eftersom den är helt öppen.
Syftet är att den ska vara till
hjälp för alla forskare, säger
hon.

Inget krut i
burkarna från
Nobels labb
Hela 43 flaskor och burkar
från Nobelmuseet i Björkborn utanför Karlskoga
skickades i fjol på analys.
Paketet gick till Institutionen för kemi vid BMC,
Uppsala universitet. Burkarna hade då länge stått
framme på bänkar i den
av museet uppbyggda rekonstruktionen av Nobels
labb, när museets kurator
insåg att de kunde utgöra
en säkerhetsrisk.
Nu är analysen klar.
– Vi hittade inga omvälvande kemikalier, som spår
efter krut. Det är ganska
vanliga organiska och
oorganiska ämnen, säger
Adolf Gogoll, professor i
organisk kemi vid Uppsala
universitet.
Han har, vid sidan av den
vanliga forskningen om
syntes av och interaktioner
mellan molekyler, gjort
analyserna. De flesta burkarna var märkta med etiketter och innehållet skulle
verifieras. I några fall var
etiketterna förstörda, men
innehållet väl bevarat.
– De har stått i vanliga
flaskor utsatta för ljus och
luft och fukt i över 120 år.
Det var därför lite överraskande att flera ämnen var
helt rena utan att ha oxiderats eller polymeriserats,
säger Adolf Gogoll.
Han har använt olika
spektroskopiska metoder
för analyserna. Några prover skickades till Riksantikvarieämbetets labb i Visby
för att undersökas där.
Flaskorna är nu tillbaka
i Björkborn, inlåsta bakom
glasdörrar.

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

Signaler

Kasper Moth-Poulsen fick i maj utmärkelsen Fellow
av brittiska Royal Society of Chemistry.

T E X T: S I V E N G E L M A R K F O T O : J O H A N B O D E L L

”Vi vill utveckla
fönster som
lagrar energi”
Grattis Kasper Moth-Poulsen, professor
vid institutionen för kemi och kemiteknik
vid Chalmers, som har fått det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i kemi för
”utveckling av molekylära energilagringssystem”.
– Tack. Det är jätteroligt och betyder
mycket.
Priset består av ett forskningsanslag
på 5,1 miljoner kronor, fördelat på tre
år, och ett personligt pris på 250 000
kronor. Vad ska du göra för pengarna?
– Vi har under de senaste åren utvecklat en molekyl som kan lagra energi. Den
absorberar solljus, och ändrar då struktur
till en energirik isomer, som lagrar energi
som senare kan frigöras som värme. Nu
ska vi koppla fasomvandling till den processen, för att kunna lagra mer energi. Ljus
kan få molekyler att omvandlas från fast
fas till flytande. Den energi som då bildas
kan lagras och frigöras när molekylerna
omvandlas till fast form igen. Vi kan alltså
få ett system som kontrolleras av solljus,
där energin från fasomvandlingen plus
energin från isomeringsprocessen lagras.
Den typen av material – som först beskrevs
i en vetenskaplig artikel år 2020 – vill vi
utveckla vidare.
– Det personliga priset gör att mina tre
barn, som är aktiva inom olika idrotter,
kommer att kunna vara med på flera läger
under de kommande åren.
Vad är det för molekyl?
– I vår grupp studerar vi just nu molekylen norbornadien, som är ett derivat av ett
ämne som har hittats i en växt på Borneo.
Ljus får den att omvandlas till fotoisomeren quadricyclan.
Det är bara någon månad sedan du fick
ett stöd från det europeiska forskningsrådet ERC på två miljoner euro,
fördelat på fem år. Är det en del av
samma forskningsprojekt?
– Det finns likheter. För det stödet ska vi
jobba med andra material för energilagring
men också utveckla nya sätt att jobba i

!

INTERVJU N

Signaler

kemilabbet. Det involverar olika typer av
automatisering, robot i labbet samt AI –
där vi samarbetar med Chalmers AI-forskningscenter. Målet är att skapa system
som kan optimera reaktionsbetingelser på
nya sätt.
Vad tycker du själv är mest spännande?
– Jag ser fram emot att arbeta med fas
omvandlingen med energilagring och tror
det kan ge nya och spännande material.
Det är ett ambitiöst projekt, och det är
intressant att se hur vi kommer att lyckas
med det. Både ERC och Göran Gustafssonpriset stödjer högriskprojekt.
I fjol bildade ni ett bolag, Solartes,
för att kommersialisera upptäckten.
Vad ska ni göra och hur långt har ni
kommit?
– Vi vill använda kunskaper från forskningen om energilagrande molekyler för
att utveckla en ny typ av fönster som lagrar
energi under dagen och frigör värme under
natten. Vi håller just nu på med att utveckla en prototyp som visar hur systemet kommer att fungera.

�
Kasper
MothPoulsen
Professor vid
institutionen för
kemi och kemiteknik vid Chalmers.
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Ett utbrott
med unik kemi
På kvällen den 19 mars började
det första vulkanutbrottet
sedan 1240 på halvön Reyk
janes på sydvästra Island. En
spricka i marken öppnade sig
vid Fagradalsfjall när ett av de
vulkaniska systemen på halvön vaknade för första gången
i modern tid.
Forskare vid Háskóli
Íslands, Islands universitet,
har analyserat lavan. De
konstaterar att sammansätt
ningen är unik. Magman
innehåller bland annat hela
8,5 procent magnesiumoxid,
som kan irritera både ögon
och slemhinnor och orsaka besvär för personer som befinner
sig i närheten av utbrottet.
När magman når ytan ligger
temperaturen på 1 220 till
1 240 grader – vilket gör lavan
till den hetaste på Island i
modern tid. Den höga tempe
raturen beror på att lavan
snabbt har strömmat mot
jordskorpan. Hastigheten gör
8 Kemisk Tidskrift

lavan mer tunnflytande. Vid
långsammare processer
hinner mer olivinmineral
((Mg,Fe)2SiO4) bildas
samtidigt som mängden
magnesiumoxid krymper.
Halterna av jordarts
metaller som samarium,
neodym och praseodym är
lägre än vid tidigare utbrott
på Reykjanes. Även radio
aktiviteten i olika blyisotoper
är mindre än normalt.
Förklaringen är att m
 agman
– som kommer från ett djup
på 17 till 20 kilometer – i regel
brukar röra sig uppåt oerhört
långsamt. Då kommer magman i långvarig kontakt med
olika jordartsmetaller och den
kemiska sammansättningen
förändras och blir mer komplex. Men det här utbrottet
föregicks av drygt 40 000
jordskalv, som har skapat
en närmast direkt kanal till
jordskorpan. När magman
omvandlades till lava vid ytan
hade den alltså haft en snabb
väg upp från jordens mantel.

T E X T: A N D E R S S V E N S S O N B I L D : J O N ATA N P I E / U N S P L A S H

Intro
Signaler

Apatitkoncentrat
från LKAB:s pilot
anläggning.

T E X T: S I V E N G E L M A R K F O T O : F R E D R I C A L M / L K A B

Så vill LKAB
utvinna ämnen
ur gruvavfall
Nya siffror visar: Kan löna sig
för fosfor och jordartsmetaller.
APATIT ÄR ETT fosfatmineral som
förekommer i järnmalm. Ofta
finns den – som i LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget
– tillsammans med sällsynta
jordartsmetaller. När järnmalmen bryts och förädlas hamnar
apatiten i den anrikningssand
som bildas.

Nu planerar LKAB att utvinna fosfor och jordartsmetaller
ur anrikningssanden. I mars
presenterade företaget siffror
som tyder på att det kan löna
sig. Halterna av fosfor är visserligen låga – i Malmberget utgör
de 0,6 procent och i Kiruna 0,25
procent av mineraltillgångarna.

�

Läs mer om malm och
mineral på sidan 20.

Men de totala volymerna är
stora. Gruvorna innehåller mer
än 2 300 miljoner ton fosformineral.
– Utan primärproduktion av
järnmalm skulle man inte bryta
det, men så länge vi bedriver
järnmalmsproduktion finns
möjlighet att utvinna fosfor,
säger David Högnelid, strategioch kommunikationschef för
affärsområdet specialprodukter
inom LKAB.
De sällsynta jordartsmetallerna finns i olika halter i
anrikningssanden.
– Tidigare analyser visar
särskilt intressanta halter av
neodym, praseodym och dysprosium.
JORDARTSMETALLERNA är viktiga
i den gröna omställningen och
används i till exempel permanentmagneter i elbilar och
vindkraftsturbiner. Fosfor är ett
näringsämne som behövs för
att tillverka gödsel.
LKAB gör just nu en förstudie
som beräknas bli klar senare i
år. Pilotförsök att med flotation
rena fram apatiten ur anrikningssanden har fungerat bra.
Nu utvecklar man resten av
processen. Apatitkoncentratet
späds med saltsyra och man
får en lösning med bland annat
fosforsyra. När pH ändras faller
jordartsmetallerna ut och hamnar i en fast rest. Den måste
sedan vidarebehandlas för att
separera metallerna.
I dag läggs anrikningssanden
på dammar, där den samlats
sedan 1960-talet.
– Vi ska i ett första steg hantera flöden som uppkommer
i processen, men i en expansionsfas kommer vi att kunna
använda avfall som redan
är i dammarna, säger David
Högnelid.
FÖRETAGETS PLAN är att bygga
nya apatitverk i anslutning
till järnmalmsbrytningen i
Malmberget och Kiruna för att
ta fram apatitkoncentrat. Det
ska sedan förädlas vidare i en
planerad industripark nära
hamnen i Luleå eller Skellefteå.
Produktionen ska vara i full
gång 2027.

Bygger nytt
för att återvinna fosfor
Företaget Easy Mining har
utvecklat en teknik för att
återvinna fosfor ur förbränt avloppsslam. Nu planerar de att i samarbete
med det tyska b
 olaget
Gelsenwasser b
 ygga en
anläggning för återvinning
norr om Leipzig.
– Vi ska återvinna fosfor,
men även järn och aluminium ur aska. En tillståndsansökan ska lämnas in
under våren och byggstart
är planerad till 2023.
Därefter har vi planer på
ytterligare tre anläggningar i Tyskland, säger Jan
Svärd, som är vd för Easy
Mining, som är ett dotterbolag till Ragn-Sells.
I Tyskland blir det 2029
lag på att fosfor i avlopps
slam måste återvinnas.
Någon motsvarande lag
finns ännu inte i Sverige,
men kan vara på gång. Frågan har utretts fyra gånger.
Ragn-Sells sökte redan
i fjol miljötillstånd för att
få bygga en anläggning för
återvinning av förbränt
slam i Helsingborg. Samtidigt bygger företaget en
anläggning för att utvinna
kalium-, kalcium- och
natriumsalter ur flygaska,
som avskiljs vid rökgas
rening. Den byggs i Högby
torp utanför Stockholm
och ska tas i bruk 2022.

2024
räknar Borealis med
att ta i drift en enhet
för kemisk återvinning av
plast vid anläggningen
i Stenungsund. Företaget
ska nu göra en förstudie tillsammans med
Stena Recycling, med
stöd från Energimyndigheten.
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El kan
minska
industrins
klimatavtryck

Om el ersätter fossila bränslen och
råvaror minskar industrins klimatpåverkan.
Men frågan är om den gröna elen räcker
– och om industrin kan ställa om i tid.
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E

lektrifiering blir en allt mer intressant strategi för industrin, i takt med att kostnaderna för förnybar el minskar. Genom elektrifiering kan processerna effektiviseras och
produkternas klimatavtryck minska.
I Sverige bekräftas detta av tunga industriprojekt som Hybrits och H2 Green Steels
satsningar på fossilfritt stål – där masugnar
byts ut mot direktreduktion med vätgas
från fossilfri el och vatten – och Cementas
Cemzero-satsning, som utreder olika lösningar för att elektrifiera cementugnar med
hjälp av exempelvis plasmateknik. Men
även för industrin i Västsverige, med den
petrokemiska industrin i Stenungsund och

de tre stora raffinaderierna,
finns stora möjligheter till
omfattande elektrifiering.
Det finns många olika
tekniker för elektrifiering i industrin, från
värmepumpar som
ersätter bränsle
eldade ångpannor,
till elektrifiering av
ugnar med hjälp
av plasmateknik,
eldrivna separationsprocesser baserade
på membranteknik
och inte minst användning av vätgas som tas
fram med elektrolys, både
som energikälla och råvara.
Teknikerna är olika relevanta
för olika typer av industrier, och
skiljer sig mycket åt när det gäller
teknisk mognad och affärsmässighet.
I processindustrin i Västsverige skiljer sig
därför företagens visioner, möjligheter och
planer för elektrifiering åt markant.
FÖR RAFFINADERIERNA ligger elektrifiering av vätgasproduktionen närmast till
hands, då raffinaderier är stora förbrukare
av vätgas för så kallad hydrokrackning
(sönderdelning av långa kolvätekedjor)
och avsvavling. Raffinaderierna behöver
dessutom ännu mer vätgas i takt med att
andelen biobaserad råvara i produktionen
ökar. Den biobaserade råvaran innehåller
mer syre, som man inte vill ha in i processer och slutprodukter, och därför reducerar bort med hjälp av vätgas. Detta är en
anledning till att Preem och Vattenfall nu
utreder möjligheterna till storskalig fossilfri vätgasproduktion i Lysekil.
En annan möjlighet för raffinaderierna
är produktion av elektrometanol eller andraså kallade elektrobränslen. Detta kräver
också stora mängder vätgas, vilken får reagera med koldioxid från rökgaser eller procesströmmar. Intresset för elektrobränslen
visas bland annat av ST1:s medverkan i en
genomförbarhetsstudie för elektrobränsleproduktion i pilotskala i Finland.
PRODUKTION AV ELEKTROBRÄNSLEN är
inte bara en möjlighet för dagens drivmedelsproducenter. Anläggningar kan etableras där det finns god tillgång till fossilfri
el och större utsläppare av (föredragsvis
biogen) koldioxid. Detta gör att intressanta
lokaliseringar ofta ligger i närheten av större industrier, som massa- och pappersbruk.
Nya företag som Liquid Wind satsar stort
inom detta område och ser flera möjliga
placeringar i Västsverige.

Medan raffinaderierna ser mest elektrifieringsmöjligheter kopplat till vätgasproduktion, ser kemiindustrin en mer varierad
portfölj av flera tekniker. För Borealis
är exempelvis olika sätt att elektrifiera
krackerugnarna intressant. Bolaget har tillsammans med fem andra petrokemiföretag
bildat konsortiet Crackers of the future, för
att gemensamt utforska olika möjligheter
att driva ångkrackningen med förnybar el
i stället för fossila bränslen. Perstorp driver,
tillsammans med Fortum och Uniper,
en storskalig satsning på produktion av
hållbar metanol som ska användas som
råvara. Processkonceptet använder biogas,
olika typer av industriella restströmmar,
koldioxid samt vätgas från elektrolys som
råvaror.
STORSKALIG ELEKTRIFIERING innebär dock
många utmaningar, inte minst kopplat till
elbehovet. I en intervjustudie med företag
på Västkusten (se ruta) framkom det att de
absolut viktigaste hindren för storskalig
elektrifiering var osäkerheten om framtida
tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, i kombination med långa ledtider
för tillståndsprocesser och utbyggnad av
elnätet. Som hinder nämndes även låg
mognadsgrad för vissa av teknikerna, höga
kostnader och en o
 säkerhet kring hur
teknikerna bäst integreras i befintliga processer. Elektrifiering är dessutom ett bland
flera alternativ till omställning. Andra är
infångning och lagring av koldioxid (CCS)
och en övergång till biobaserade eller återvunna råvaror. Många faktorer kommer att
påverka valet av vilka åtgärder som faktiskt
implementeras. Samtidigt går elektrifiering
ofta hand i hand med annan utveckling, till
exempel för vätgasproduktion vid övergång
till biodrivmedel, eller energi till processer
baserade på cirkulära råvaruflöden.

I L L U S T R AT I O N : P E T E R G E H R M A N

TROTS DE STORA osäkerheterna är det
mycket tydligt att även en relativt måttlig
elektrifiering kan leda till en fördubbling
av deras nuvarande eleffektbehov fram till
2045 (se figur). Vid mer omfattande elektrifiering skulle elbehovet kunna tiodubblas
under den perioden. I kombination med de
långa ledtiderna visar detta på ett mycket
stort behov av att i ett tidigt skede inleda
en öppen och aktiv kommunikation mellan
industrier, nätägare och elproducenter.

Av Simon Harvey, professor i i ndustriella
energisystem, Chalmers, Anna-Karin
Jannasch, fokusområdesledare Industriell omställning och senior projekt
ledare, Rise, samt Elin Svensson, docent
i energieffektiva industriella processer,
Chalmers industriteknik.

Möjlig utveckling
av effektbehovet
Företagen som var med i projektet fick uppskatta hur
mycket eleffekt de kommer att behöva om de realiserar sina mer konkreta elektrifieringsplaner (måttlig
elektrifiering), eller sina mer spekulativa visioner
(omfattande elektrifiering). Dessa basindustrier är i
drift kontinuerligt, så effektbehovet är i princip konstant över året. Diagrammet visar möjlig utveckling
av effektbehovet för de industrier som var med.
Måttlig elektrifiering
Omfattande elektrifiering
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Mer om
industriell
elektrifiering
Artikeln bygger på resultat
från projektet ”Opportunities
and barriers for implementation of power-to-X (P2X) technologies in the west Sweden
chemicals and materials
cluster’s process industries”.
Projektet genomfördes av Rise
och Chalmers/CIT Industri-

ell Energi i samarbete med
Borealis, Perstorp, Preem,
Södra, Liquid Wind, Nouryon,
Göteborg Energi, ST1 samt
Vattenfall och finansierades
av Vinnväxt-initiativet Klimatledande processindustri,
Västra Götalandsregionen och
deltagande företag.
Industriell elektrifiering
(eller Power-to-X) är ett av de
prioriterade forskningsområdena inom Klimatledande
processindustri, som koordineras av Johanneberg Science
Park och Rise.
Projektrapporten finns att
ladda ner från Klimatledande
processindustris webbplats.
Kemisk Tidskrift 11
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Kenneth Chien
är professor
vid KI och
medgrundare
av vaccin
företaget
Moderna.

Fler läkemedel
med mRNA
på gång
Vaccinerna mot covid-19 är
ett genombrottet för tekniken.
FÖRETAGEN MODERNAS och
Pfizer-Biontechs vaccin mot
covid-19 är de första läkemedlen med mRNA som har
godkänts för människor.
– Att vaccinen kunde tas
fram så snabbt beror på att
tekniken utvecklats under
många år för att bli säker, säger
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Kenneth Chien, professor i
kardiovaskulär forskning vid
Karolinska institutet.
För tio år sedan var han med
och startade Moderna i USA,
med fokus just på hur forskning
om mRNA kan användas för att
behandla hjärtsjukdomar. Då
var det en okänd teknik.

MODERNA HAR ytterligare ett
tjugotal preparat med mRNA
på gång, bland annat flera
vacciner. Tyska Biontech arbetar med flera cancervacciner
baserade på tekniken.
Utmaningen är att mRNA är
en stor och känslig molekyl som
dessutom triggar immunförsvaret. Den måste därför modifieras och smugglas in i cellerna
utan att ribosomerna anar oråd.
Det kräver en hel del trix som
har tagit 30 år av forskning.
I vaccinet mot covid-19
packas mRNA i nanopartiklar av lipider.
Det fungerar eftersom
vaccinet direkt hamnar i
muskeln i överarmen, men
att leverera mRNA till ett inre
organ är knepigare. Vid hjärtbehandlingen sprutas naket
mRNA i hjärtat, vilket visat sig
fungera eftersom just hjärtat
har förmåga att ta till sig naket
mRNA. Varför vet forskarna
ännu inte.
Fördelen med mRNA är
framför allt snabbheten,
enligt Kenneth Chien.
– Det räcker med att du
har gensekvensen, sedan är
du igång, säger han.

”Vi har bara
sett början”
Terapi med såväl dna som
rna kommer stort inom
många medicinska områden. Det säger Josefina
Nilsson på medicinteknik
bolaget Vironova i Stockholm.
– Vi har bara sett början
av utvecklingen inom
mRNA. Samtidigt har vi en
riktig boom inom genterapi.
För kunders räkning
säkerställer Vironova
bland annat kvaliteten på
de olika nanopartiklar som
behövs som ”förpackning”
för genetiskt material som
ska injiceras i kroppen.
Analysen görs med hjälp
av elektronmikroskop
och egenutvecklade
bildanalysverktyg. Området växer snabbt.
– Mer än 80 procent av
proverna som kommer till
oss innehåller olika typer
av genetiskt material,
säger Josefina Nilsson.
Vironova medverkar
även i forskningscentret
Formulaex med deltagare
från bland annat Astra
Zeneca, Chalmers och KI.
Målet är att hitta bättre
och mer effektiva sätt
att föra in mRNA i celler.
Forskarna utvecklar bland
annat nya typer av lipid
nanopartiklar och leverans
med modifierade, kroppsegna så kallade exosomer.
I Vironovas elektronmikroskop undersöks storlek
och form på partiklarna och
om de packats rätt med det
genetiska materialet.

+3%

Antalet ansökningar
om att starta en klinisk
prövning i Sverige ökade i
fjol, efter att trenden varit
nedåtgående i flera år. Under
2020 fick Läkemedelsverket
in 275 ansökningar, varav 27
rörde covid-19. Året innan
var det totala antalet
ansökningar 267.

T E X T: M A R I E A L P M A N F O T O : T T B I L D, G U S TAV M Å R T E N S S O N / K I

– Nu ska mRNA förändra allt.
Och för vaccin kan man verkligen tala om ett genombrott,
men att gå från vaccin till andra
läkemedel är inte helt enkelt.
Idén med mRNA är att kroppen tillverkar sin egen medicin.
Vaccinen för covid-19 består av
mRNA som innehåller den gene
tiska koden för spikproteinet
på coronavirusets yta. I cellerna
läser ribosomerna av koden och
tillverkar proteinet som triggar
immunförsvaret. På samma sätt
kan mRNA som kodar för andra
proteiner injiceras i kroppen.
Det enda som behöver ändras är
den genetiska koden.
Hjärtbehandlingen som Kenneth Chien utvecklar tillsammans med Moderna och Astra
Zeneca går ut på att injicera
mRNA för tillväxthormonet
VEGF i hjärtat. Hormonet stimulerar tillväxten av blodkärl
vilket kan läka skador efter en
hjärtinfarkt. Metoden testas nu
på människor i en fas 2-studie.

”Den första
lukten jag
kände var
mandel”

�

Läs mer om doftämnen
i kaffe på sidan 26.

FOTO: EMELIE ASPLUND

Signaler

mandel. Eftersom bensaldehyd är strukturellt närbesläktad med anis så var det rimligt att kunna känna även lukten av anis,
tänkte jag. Och mycket riktigt – efter att ha
stoppat näsan i en flaska pastis så kunde
jag tydligt även känna anisdoften. Vanillin
är ytterligare en strukturellt närbesläktad
aldehyd som jag nu kunde känna lukten av.

”Kanske är luktträning
något som alla borde
göra dagligen.”

Ett vanligt symptom på covid-19 är att
luktsinnet tillfälligt försvinner.
Organkemisten HENRIK SUNDÉN konstaterar
att dofter av
aldehyder är de
som först kommer
tillbaka.
JAG INSJUKNADE i covid-19
under förra året och var en av
de miljontals människor som
drabbades av anosmi till följd
av sjukdomen. Anosmi är en
sammansättning av grekiskans
an och osme och betyder ”utan
lukt”.
All lukt var borta. Att stoppa
näsan i en kruka med basilika
och kraftigt inhalera via näsan
var fruktlöst. Inte ett spår av
den mustiga basilikadoft som
utgörs av blandningen linalool
och allylanisol och ett par andra
ämnen. Även ättika och dijonsenap kunde med lätthet sniffas
utan obehag, vilket betydde
att även det trigeminala sinnet
hade blivit påverkat.
Luktsinnet är ett kemiskt
sinne. Att bli av med luktsinnet
är bedrövligt eftersom bland annat mat inte
blir lika välsmakande och du inte längre
kan känna lukten av dina älskade familjemedlemmar. Men för en kemist betyder det
också att du inte längre kan känna lukter av
kemikalier. Du kan alltså inte använda nä-

KRö NIK A

san som analysinstrument – det berömda
Sniffs test.
Efter ett par veckor började möjligheten
att känna lukt komma tillbaka. Den första
lukt jag kunde känna var mandel. Mandellukten kom från en flytande tvål. Oftast använder man bensaldehyd för att efterlikna

Likaså kanel. Kaneldoften utgörs till stor
del av kanelaldehyd. Lukterna av mandel,
anis, vanilj och kanel består till stor del av
aldehyder. En aldehyd är en karbonylförening och förmodligen binder karbonyldelen av aldehyden ganska hårt till näsans
luktreceptorer, kanske till och med via en
kovalent interaktion med kvävet på någon
aminosyra, genom att bilda en hemiaminal
eller en imin (Schiffs bas). Detta är dock
omtvistat och andra inbindningsmodeller
för aldehyder har föreslagits.
DET TAR TID för luktsinnet att repa sig.
Nymalet kaffe är en av mina favoritdofter.
Kaffe innehåller en rad föreningar – bland
annat furfuryltiol – men när jag väl började
känna lukten av malda bönor så var det
inte den mustiga kaffedoften jag upplevde,
utan en lukt som närmast kunde beskrivas
som akvariefiskmat. Att man får tillbaka
luktsinnet och saker luktar fel kallas parosmi. Detta beror på att kopplingarna till
de nervceller som skadats av coronaviruset
till en början kan bli fel när de återskapas.
För att hjälpa hjärnan att återskapa luktsinnet kan det hjälpa att luktträna. Du övar
dagligen på ett par dofter – det finns flera
forum med information om detta på nätet.
Att luktträning kan fungera för att rehabilitera luktsinnet stämmer nog. Luktkreatörer, så kallade ”näsor”, tränar dagligen för
att utveckla sitt luktsinne och kan efter tio
års träning känna bortemot 5 000 olika dofter. Kanske är luktträning något som alla
borde göra dagligen, för luktsinnet blir ofta
sämre med åren. Luktträning är en form av
hjärngympa som möjligen kan motverka
detta. Jag tränar luktsinnet, visserligen
sporadiskt, men det kan ha hjälpt. Nu luktar kaffe som det ska och näsan blir bättre
för varje dag.

Henrik Sundén är lektor i organisk kemi
vid Göteborgs universitet och expert
inom supramolekylära gelmaterial och
organokatalys. Han är också medlem
i redaktionsrådet för Kemisk Tidskrift.
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För mycket av näringsämnet fosfor
kan få en sjö att växa igen. Att bara
stoppa inflödet av näringsämnet räcker inte.
Därför har ALUMINIUMBEHANDLING blivit
ett allt vanligare sätt att återge sjöar
och vattendrag sin forna klarhet.
Text & foto Per Westergård
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14 Kemisk Tidskrift

sjö

jöss

�

Kemi
Kemisk Tidskrift 15

Operatören Ingrid
Morris och skepparen
Ken Mårtensson styr
båten med reningskemikalier. Efter en
timme är den elva
kubikmeter stora
kemitanken tom.

åten lämnar bryggan vid den norra änden
av den övergödda Lejondalssjön i
Upplands-Bro. När den kommer ut
på djupare vatten fäller operatören
Ingrid Morris en 15 meter bred bom
ner i vattnet. På bommen hänger 36
vita slangar. Hon följer, med hjälp
av både ekolod och kameror, rörändarnas väg till botten. När de har
grävt ner sig en decimeter i sedimentet vänder hon sig till skepparen Ken
Mårtensson och säger ”nu”. Han trycker
på en knapp och polyaluminiumklorid
pumpas ut.
Färden fortsätter sedan i maklig
fart under en dryg timme till dess
att båten når sjöns andra sida och
den elva kubikmeter stora tanken
med kemikalier är tom. Först
om fem månader – och med en
prislapp på tolv miljoner kronor
– ska a
 rbetet vara helt klart och då
kommer sjön förhoppningsvis att
klassas som frisk igen.
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Halterna av fosfor i den tre kvadratkilometer stora sjön är ovanligt höga och därför
måste de djupaste delarna, där de största
mängderna är ansamlade, behandlas upp
till fem gånger. Varje kvadratmeter har då
tillförts ett kilo polyaluminiumklorid som
innehåller omkring 100 gram aluminium.
Den exakta doseringen styrs dock av hur
mycket fosfor som ska bindas inom varje
enskild del av sjön.
– Dyrt och besvärligt, visst! Men ändå
värt varenda krona och kostnaden är liten
om man tittar på hur många kilo fosfor
vi binder per satsad krona, hävdar Göran
Andersson, marknadschef på Vattenresurs,
som är det företag som gör jobbet på uppdrag av Upplands-Bros kommun.
AT T LEJONDALSSJÖN ÄR så hårt drabbad
är möjligen lite oväntat. Här finns få hus
och inga industriutsläpp. I stället är det
Försvarsmaktens största förband Livgardet som har ställt till det, genom de stora
djurbesättningar som de använt för att

Via rör skickas
polyaluminiumklorid
ner till sedimentet
i sjöbotten.

Fler metoder
PHOSLOCK: Genom att tillsätta
en blandning av bentonitlera och
grundämnet lantan skapas en
barriär på sedimentytan för att
komplexbinda fosforn. Precis som
vid aluminiumbehandling kan
blandningen binda fosfor under
syrefria förhållanden.

förhindra att övningsfälten i området ska
växa igen. Kort och gott: Det är mycket skit
från många år som nu ska åtgärdas.
Problemet är varken nytt eller okänt.
Upplands-Bro har ända sedan 1980-talet
arbetat hårt för att begränsa inflödet av
fosfor till sjön, och delvis lyckats. Ändå
har de positiva resultaten nästan helt
uteblivit. Det beror på att sjöbotten sedan
länge är sprängfylld med fosfor som sakta
men s äkert läcker ut. Fenomenet kallas
internbelastning och bidrar till att övergödningen i sjöar vidmakthålls, oavsett vilka
åtgärder som vidtas på land.
NÄRINGSRIKA SJÖAR finns det gott om i
landet – och i världen. Orsakerna är flera,
som exempelvis utsläpp från industrier,
avloppsreningsverk och jordbruk. Att
vattnet kan bli grönt under sommaren,
och därmed inte så lockande att bada i, är
illa, men värre är att ekosystemen i sjöarna
riskerar att förändras eller förstöras.
Att tillsätta aluminium i näringsrika

”Vi kan bara åtgärda
historiska försyndelser”,
säger Göran Andersson,
som är marknadschef på
företaget Vattenresurs.

vattendrag är inte heller det något modernt
påfund. Metoden togs fram i USA för
många år sedan. Den första dokumenterade aluminiumbehandlingen i Sverige
gjordes i Långsjön i Huddinge för snart 50
år sedan. Tekniken har senare utvecklats.
– Vi injicerar aluminiumet ner i sedi
mentet, där det gör bäst nytta, medan
andra behandlar hela vattenmassan, säger
Göran Andersson.
Att det är just aluminium som används
beror inte på att metallen binder fosfor
ovanligt bra. Fördelen är snarare att bindningen håller även under syrefria förhållanden. Det är först om pH-halten hamnar
under fem som aluminium och fosfor

BORTFÖRSEL: Innebär att man
pumpar bort vatten från djuphålor
med höga koncentrationer av fosfor. Fungerar bäst i skiktade sjöar
och är ett relativt billigt alternativ, men det är inte ett varaktigt
sätt att åtgärda internbelastning.
MUDDRING: Med hjälp av
muddring lyfts syretärande och
fosforrikt material bort från det
översta bottenlagret. Den interna
fosforbelastningen minskar.
REDUKTIONSFISKE: Genomförs
primärt för att öka predationstrycket på växtplankton genom
uttag av djurplanktonätande
fiskar. Fungerar bra i mindre sjöar
med kort omsättningstid och höga
fosforhalter.
HALOKLIN VENTILATION: Går ut
på att tillföra syresatt vatten till
djupvattnet under haloklinen,
gränsen mellan vattenmassor med
olika salthalt, i marina miljöer. Ger
en högre syrgaskoncentration i
bottenvattnet och bättre fasthållningen av fosfor i sedimenten.
Kemisk Tidskrift 17

Metoden fungerar
i sjöar och väl
avgränsade
havsvikar.

släpper taget om varandra, men det är ett
osannolikt förlopp eftersom övergödda
sjöar tenderar att få höga pH-värden.
– Vår metod fungerar i sjöar med ett
djup ner till 30 meter och i väl avsnörda
havsvikar. Däremot är den inte testad i
havsmiljö.
Övergödningen av sjöar tog fart i Sverige
under 1800-talet. Befolkningstillväxten
hade då lett till brist på odlingsbar mark
och staten delade ut ekonomiska stöd för
utdikning av våtmarker. Det blev en folkrörelse och fram till mitten av 1900-talet
sänktes 2 500 sjöar och otaliga våtmarker.
Bieffekten blev att de näringsämnen som
fanns lagrade i markerna började läcka till
omgivande vattendrag.
UNDER 1900-TALET förvärrades situationen
ytterligare. Då var det mer eller mindre
självklart att pumpa ut orenat avlopps
vatten i närmaste vattendrag. Samtidigt var
kostnaden för konstgödsel så låg att många
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lantbrukare öste på så mycket de hann
och orkade. Att växterna fick mer än de
behövde och överskottet i stället hamnade
i närmaste vattendrag var det få som reflekterade över.
Vändningen kom under 1970-talet och
sedan dess har arbetet med att minimera

Fosfor fälls ut
med aluminium
Reaktionsformel:

Al³⁺ + H2PO-4 –> AlPO4 + 2 H+
Aluminium tillsätts sjön i form av polyaluminiumklorid. Polymeriseringen sker
genom att hydroxidbindningar skapas
mellan aluminiumjonerna.

spridningen av fosfor haft hög prioritet.
Framför allt har utsläppen av närings
ämnen minskat betydligt från kommunala
avloppsreningsverk. Även jordbruket minskar läckaget genom att inte längre tillföra
åkermarker mer näring än växterna kan
nyttja och genom att återskapa våtmarker
mellan odlingsområden och närliggande
vattendrag.
Trots det når Sverige fortfarande varken
det egna miljömålet ”ingen övergödning”
eller EU:s mål inom området. Huvudförklaringen är återigen internbelastningen.
MEN FÖR AT T bättre förstå vad som händer
i en övergödd sjö behöver vi titta på vattenmassans årscykel.
Låt oss börja under vintern när allt är
stilla och döda växter och plankton samlas
på botten. Den nedbrytningsprocess som
då sätter igång förbrukar det mesta av
syret, vilket leder till att den naturliga
bindning som finns mellan i första hand

järn och fosfor släpper. När temperaturen
stiger på våren cirkulerar hela vattenmassan och allt som tidigare fanns på botten
hamnar nu vid ytan.
Med mängder av fri fosfor i kombination
med sommarens ljus och värme blir det
gott att leva för plankton och de kan växa
till sig i det närmaste okontrollerat. Nästa
steg är att siktdjupet blir dåligt och att
vattnet i sjön i värsta fall kan omvandlas till
en grön äcklig sörja.
På hösten, när ytvattnet sjunkit till den
magiska temperaturen fyra grader, roterar
hela sjön igen och allt börjar om från
början.
– Att behandla en sjö med aluminium
ska alltid vara den sista åtgärden – den första måste alltid vara att stoppa läckaget av
fosfor till sjön. Vi kan bara åtgärda historiska försyndelser, menar Göran Andersson.
I EN BEHANDLAD SJÖ, där det inte finns
något överskott på näringen, minskar
tillväxten av plankton. Det betyder i sin tur
att mer ljus kan tränga ner i sjön, vilket gör
att bottenvegetationen kan sprida sig till
större djup.
Nästa steg är att fiskebeståndet förändras. Den fördel som mört och andra karpfiskar har i övergödda sjöars grumliga vatten
vänds till deras nackdel när rovfiskarna
plötsligt kan få syn på dem. Redan efter ett
par år har antalet abborrar och gäddor ökat
medan mörtar och andra vitfiskar har blivit
färre.
Även Havs- och vattenmyndigheten
menar att aluminiumbehandling är en
snabb och effektiv metod för fastläggning
av fosfor.
– Förutsatt att man är medveten om de
risker och begränsningar som finns, säger
Robert Almstrand, som är handläggare på
myndigheten.
På plussidan finns, enligt honom, aluminiumets förmåga att varaktigt binda till
fosfor och därmed snabbt få bort det från
ekosystemet.
– Mindre lyckat blir det om man inte ser
aluminiumbehandling som avslutningen
av en serie åtgärder som börjar med att
man stryper tillförseln av fosfor, säger han.
Har man fått ordning på läckaget av
fosfor från land kommer resultatet av en
aluminiumbehandling dessutom att vara
varaktigt. Finns det däremot ett fortsatt
läckage till sjön kommer effekten att klinga
av med tiden.
– Kan man inte få stopp på läckaget från
land kan en ny behandling bli nödvändig
efter ett par decennier, men då är det bara
den mängd fosfor som tillkommit sedan
senaste behandlingen som måste hanteras,
säger Göran Andersson.

Även om polyaluminiumklorid är en
mycket sur lösning bedöms riskerna för
fiskar och annat levande i en sjö som behandlas vara liten.
Robert Almstrand är dock noga med att
påpeka att aluminiumbehandling bara
fungerar i sjöar och i väl avsnörda havsvikar. Att göra motsvarande behandling
av Östersjön är knappast möjligt, och
skulle man försöka skulle det kräva kopiösa
mängder aluminium.
Metoden fungerar i princip lika bra i öppna havsvikar – fosforn binds lika permanent. Problemet är att det vatten som har
klarnat i viken snart kommer att vara ersatt
av fosforrikt vatten och därmed förvinner
den positiva effekten lokalt.
PÅ LEJONDALSSJÖN fortsätter arbetet, och
att köra fram och tillbaka längs en given
rutt låter kanske inte särskilt krävande.
Men det är inte sant. De fyra personer
som jobbar ombord måste hela tiden vara
alerta. Dels för att båten måste följa den väg
gps:en anger med några centimeters marginal, något som inte är helt lätt de dagar
när vinden trycker på ifrån sidan. Och dels
för att varje förändring på botten måste
hanteras. Dyker det upp en stenbumling
måste bommen upp och lutar botten måste
ena sidan av den höjas. Allt för att varje del
av sjön ska få exakt rätt dos av polyaluminiumklorid.
– Det vägs upp av alla de positiva reaktioner vi får från dem som bor nära de sjöar vi
behandlar. Ofta kan de med egna ögon se
hur mycket klarare vattnet blir redan efter
ett par veckor, säger Göran Andersson.

Per Westergård är frilansjournalist
och fotograf.

Miljömålet: Ingen
övergödning
Enligt riksdagens definition
av miljömålet ska halterna av
gödande ämnen i mark och vatten
inte ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald
eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.
Regeringen har fastställt fyra
preciseringar av miljökvalitetsmålet. Dessa är:
PÅVERKAN PÅ HAVET: Den
svenska och den sammanlagda
tillförseln av kväveföreningar och
fosforföreningar till de hav som
omger Sverige ska underskrida
den maximala belastning som
fastställs inom ramen för internationella överenskommelser.
PÅVERKAN PÅ LAND: Atmosfäriskt nedfall och brukande av
mark får inte leda till att eko
systemen uppvisar några väsentliga långsiktiga, skadliga effekter
av övergödande ämnen i någon
del av Sverige.
TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH
GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag, kustvatten och grund
vatten ska uppnå minst god
status för näringsämnen.
TILLSTÅND I HAVET: Havet ska
ha minst god miljöstatus med
avseende på övergödning.

Rören på botten kan
följas med hjälp av
kameror och ekolod.
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Aitik, strax söder
om Gällivare, är
Sveriges största
koppardagbrott.

Från
fossiltill
malmbe
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Omställningen till ett fossilfritt
samhälle ökar behovet av metaller och
mineral. Vi måste återvinna mer – men
behöver också nya malmfyndigheter.
De gamla kan dessutom användas bättre.
Text Christina Wanhainen

F O T O : S T E FA N B E R G / B O L I D E N

beroende
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allt bundna i mineral. När koncentrationen
är så hög att det är ekonomiskt lönsamt att
bryta pratar vi om en malm.
Enligt beräkningar från stålindustrins
branschorganisation Jernkontoret kommer
hälften av råvaran för stål 2060 att komma
från gruvor och hälften från återvunna
resurser, förutsatt att 80 procent av
stålet återvinns globalt.

änniskans behov av metaller och mineral
baserade naturresurser ökar. Samtidigt
tycks de flesta vara överens om att vi måste
hushålla på ett smartare och mer genomtänkt sätt med våra naturresurser.
I det perspektivet är människans behov
av metaller intressant. Det är också alltmer
aktuellt i takt med omställningen till ett
fossilfritt och koldioxidneutralt s amhälle.
Målet är att Sverige ska vara fossilfritt till
2045. Gruv- och mineralnäringen står
för omkring åtta procent av våra totala
koldioxidutsläpp. Det är därför viktigt att
minska den sektorns utsläpp.

NÄSTAN ALLT VI producerar i dag antingen består av eller är framställt med hjälp
av metaller. Den gröna omställningen
innebär ett ökat behov av både basmetaller
och så kallade kritiska metaller, som är
ekonomiskt viktiga men där tillgången är
begränsad. I förnybara energisystem som
exempelvis vindkraftverk krävs en rad
kritiska metaller, men också en större andel
basmetaller. Det finns upp till tolv gånger
mer koppar i förnybara energisystem
jämfört med de traditionella. En elbil inne
håller drygt tre gånger så mycket koppar
som en bensinbil, och därför kommer
efterfrågan på koppar att öka stadigt under
de närmsta åren.
Metaller utgör ungefär 80 procent av de
grundämnen som är kända i dag. De ingår
naturligt i berggrund, mark och vatten.
Den naturliga förekomsten av metaller
i berggrunden varierar stort, men små
mängder finns i princip överallt, framför
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I SVERIGE ÄR vi mycket framgångsrika när det gäller till exempel
återvinning av metall- och elektronikskrot. Men vi behöver förbättra
både insamling och processer,
framför allt med tanke på den snabba utvecklingen av nya produkter,
där metaller som tidigare inte
använts i så stor utsträckning ingår.
Vi måste bli bättre på att nyttja
hela potentialen i elektronikskrot.
Kvarlämnat gammalt gruvavfall,
övergiven urban infrastruktur och
stålverksdeponier är också en stor
resurs för återvinning. Stora delar av
de basmetaller vi använder är dock
bundna under lång tid i infrastruktur som
byggnader och järnvägar. Återanvändning
av sådana metaller kan oftast inte ske förrän efter hundratals år.
Men även vid maximal återvinning av
metaller kommer primära metaller från
gruvdrift att fortsättningsvis utgöra minst
den volym den har i dag. Detta beror på att
världens befolkning växer, liksom behovet
av metaller i de länder som nu är inne i en
stark utvecklingsfas. Den dag alla världens
länder nått en medelklassekonomi och
befolkningstillväxten har avstannat skulle
användningen av metaller teoretiskt sett
kunna plana ut. Och om vi visste exakt hur
länge metallerna kommer att vara bundna
i olika produkter, skulle vi kunna räkna ut
när en hundraprocentig återvinning räcker
för att tillgodose behovet.
Länderna inom EU förbrukar omkring
25 procent av de metaller som produceras
globalt. Men EU:s egen produktion är bara
ungefär tre procent av den globala. Det är
en obalans som är svår
att motivera utifrån den
geologiska potential och
tekniska utveckling som
finns i Europa.
Sverige är en betydande gruvnation inom EU.
Vi är störst vad gäller
produktionen av järn, zink och bly, och
näst störst vad gäller silver. Norrbotten står
ensamt för 90 procent av EU:s produktion
av järnmalm. Men när det kommer till de
kritiska metallerna saknar EU-länderna
helt en inhemsk produktion.

�
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Läs också recensionen av
Brytningstid på sidan 32.

Medan västvärldens konsumtion av
basmetaller ser ut att kunna avta inom en
snar framtid på grund av en redan välutbyggd och fungerande infrastruktur, kan
man se en motsatt trend vad gäller dessa
kritiska metaller. Antalet grundämnen som
används vid tillverkningen av datachipp
har exempelvis ökat från tolv på 1980-talet
till fler än 60 på 2000-talet.
I Sverige har vi en lång tradition av att
prospektera efter basmetaller och guld.
Vad gäller de kritiska metallerna har vi
däremot inte samma historia och erfarenhet. Men både LKAB och Boliden har under
begränsade perioder ägnat sig åt både prospektering och provbrytning av såväl grafit
och sällsynta jordartsmetaller som litium
och nickel i till exempel Gladhammar och
Tunaberg, samt litiumpegmatiter i Suorravaara och Varuträsk.
Potentialen för att finna kritiska metaller
i den svenska berggrunden bedöms dock
som god, baserat på den kunskap vi har om
de geologiska processer som skapat och
omformat vår berggrund samt förekomsten
av typiska värdbergarter.
På grund av att de flesta prospekteringsmetoder som används i dag är framtagna
för basmetaller, och för att Sverige har
en mycket låg andel blottat berg, så är
dagens kunskap om förekomsten av dessa
metaller till största delen begränsad till de
fyndigheter som varit kända sedan länge.
Exempel på sådana är grafitskiffrarna i Nunasvaara samt koboltmineraliseringarna
i Kiskamavaara och på Utö.
ET T ALTERNATIV TILL prospektering för
att hitta nya källor till metaller är bättre
användning av redan kända fyndigheter. I Sverige har vi både producerande
och historiska gruvor vars restprodukter
innehåller eftertraktade metaller. Genom
att karaktärisera dessa malmer och deras
restprodukter på ett mer detaljerat sätt än
tidigare kan tänkbara biprodukter identifieras.
I gruvor där man bryter stora mängder
malm blir dessa studier speciellt intres-

”Beräkningar visar att omkring
1 250 ton kobolt deponeras
i sandmagasinen i Aitik varje år.”
santa. Ett exempel är Aitikgruvan utanför
Gällivare, där pyritavfallet i sandmagasinet innehåller kobolt. Beräkningar visar
att omkring 1 250 ton kobolt deponeras i
sandmagasinen i Aitik varje år. Om man
antar att gruvans livslängd är omkring 27 år

I Sverige har
vi en lång
tradition av att
prospektera
efter basmetaller.

så utgör sandmagasinet en koboltresurs på
34 000 ton.
Även rhenium, som är en av de mest
sällsynta metallerna i jordskorpan och
som sitter gitterbundet i mineralet molybdenglans i Aitikmalmen, finns i avfallet.
Uppåt 200 kilogram per år skulle kunna
utvinnas.
LKAB testar just nu, efter drygt tio år av
karaktäriseringsstudier, möjligheterna att
utvinna både fosfor och sällsynta jordartsmetaller från sina avfallsdeponier.
Om alla apatitjärnmalmer av Kirunatyp
och porfyrkopparmalmer av Aitiktyp,
som bryts just nu runtom i världen, skulle
effektivisera sina processer med avseende
på biprodukter, så skulle en del av försörjningsproblematiken vara löst.
I SVERIGE OCH EU är acceptansen för
gruvor generellt sett låg, samtidigt som
konsumtionen av metaller är hög. Men för
att till exempel nå EU:s mål att tillverka
200 miljoner elbilar till 2030, så kommer
förbrukningen av kobolt, litium, nickel
och koppar att behöva ligga på 100 gånger
dagens nivå.
I dag är vi beroende av import av många
metaller. En undersökning som myndigheten Tillväxtanalys gjorde 2019 visar att västvärlden gärna importerar metaller, förutsatt
att produktionen inte innefattar barnarbete

eller hälsoeffekter. Viktigt är också att
lokal miljö, utsläpp av växthusgaser samt
ursprungsbefolkningars rättigheter tas i beaktande. Inte fullt lika viktigt tycks korruption, väpnade konflikter och jämställdhet
vara. Social hållbarhet innebär ett jämställt
och jämlikt samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa och där alla är delaktiga i samhällsutvecklingen. I ett sådant

samhälle har alla barn rätt till skolgång
och alla arbetare rätt till en god arbetsmiljö. Vi i västvärlden måste fundera
över hur vi ser på social hållbarhet ur
ett globalt perspektiv.

Christina Wanhainen är professor
i malmgeologi vid Luleå tekniska
universitet.
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Liten återvinning av kritiska metaller
Återvinningsgraden
för 60 olika metaller
i vårt samhälle. Över
hälften av metallerna
återvinns till mindre
än en procent. Flera
av dessa metaller
används i ny teknik
och är så kallade ”kritiska material” som
behövs i bland annat
elbilar, mobiltelefoner, vindkraftverk och
solceller.
Källa: Mine Facts, SGU,
United Nations Environmental Programme 2013.
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Det
mångsidiga
geniet
TORBERN BERGMAN var i många
avseenden en pionjär som
redan på 1700-talet sökte
svaren på de stora övergripande frågorna inom kemin.
Den livslånga vänskapen med
Carl Wilhelm Scheele fick stor
betydelse för hans forskning.

D
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et är inte lätt att rangordna olika forskares
betydelse, men när det gäller mångsidighet
är det få svenska forskare som kan mäta
sig med Torbern Bergman. Han föddes i
Låstad, mellan Mariestad och Skövde, den
20 mars 1735. I generationer hade släkten
varit lokala ämbetsmän och det var också
familjens avsikt för Torbern Bergman. Han
skrevs därför in vid gymnasiet i Skara och
det var troligen via en av lärarna, Sven Hof,
som hans intresse för växter och insekter
väcktes.
Hösten 1752 bar det av till Uppsala.
Tanken var att han skulle studera språk
och filosofi men han försökte också läsa
matematik och fysik i smyg. Han studerade

från fyra på morgonen till elva på kvällen
med resultatet att han brände ut sig. Han
lämnade Uppsala men återvände 1754 – då
med föräldrarnas tillåtelse att studera naturvetenskap. Bergmans huvudintresse var
nu astronomi men han fortsatte också sina
studier av insekter. Då han 1756 upptäckte
att vad Linné beskrivit som en insekt i
själva verket var larven av en igel lyckades
han inte bara imponera på Linné, utan det
ledde också till hans första vetenskapliga
publikation. Då hade han hunnit fylla 21 år.
Efter att ha tagit examen 1758 med en
avhandling om astronomi fick han först
vikariera som adjunkt i matematik och
sedan i fysik. Som självständig forskare tog
han sig an det hetaste forskningsområdet
inom dåtidens fysik: elektriciteten. Han
vann också två gånger Vetenskapsakademiens pristävlingar om bästa sättet att
utrota skadeinsekter på fruktträd. Då han
1764 blev invald i Vetenskapsakademien
handlade hans inträdestal om åskledare.
Det verkliga genombrottet kom 1766 med
boken Physisk beskrifning öfver jord-klotet.
Med en relativt nytillsatt professor i fysik
i Uppsala hade dock Bergman mycket
begränsade karriärmöjligheter.
ÅR 1767 ÖPPNADES en oväntad möjlighet
när professorn i kemi, Johan Gottschalk
Wallerius, gick i pension av hälsoskäl.
Bergman hade aldrig ägnat sig åt kemi men
skred nu till verket. Snabbt som blixten
producerade han ett arbete om alunutvinning. Det var ett listigt grepp, eftersom
alun var en viktig råvara och arbetet tydligt
visade att Bergman kunde använda kemin
för att stärka svensk ekonomi, helt i linje
med dåtidens politik. Genom att knyta en
rad viktiga kontakter lyckades han efter en
hård strid bli utsedd till professor i kemi.
Det var fortfarande en osäker sits. Laboratoriet hade brunnit ned till grunden, han
hade ingen erfarenhet av kemi och fick
heller ingen lön – den behöll Wallerius.
Wallerius var en djupt konservativ man
som bland annat var motståndare till
användning av mätinstrument och menade
att man skulle använda sina fyra sinnen för
observationer. Han var generellt skeptisk till nya upptäckter som inte stämde
överens med hans egen världsåskådning.
Wallerius värsta farhågor skulle snart besannas när Torbern Bergman, vars största
idol var Isaac Newton, metodiskt utraderade varenda spår av hans arbete. Under hela
livet skulle Wallerius försöka sätta käppar i
hjulet för Bergman.
Det tog några år innan Bergmans kemiska karriär tog fart. En avgörande faktor var
Carl Wilhelm Scheele, som tog anställning vid apoteket Uplands Wapen våren
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1770 och som via en av Torbern
Bergmans studenter, Johan
Gottlieb Gahn, kom i kontakt
med Bergman samma höst. De
kom att bli nära vänner under
resten av Bergmans liv och fick
stor betydelse för varandra som
forskare. Scheele satt inne med
djupa kemikunskaper medan
Bergman både hade kontakter
och dessutom en fenomenal
förmåga att uttrycka sig i skrift
och fängsla sina läsare. Torbern
Bergmans första betydelsefulla
kemiska arbete kom 1773, då han
kunde visa att det ämne vi i dag
kallar koldioxid är en syra som
förekommer naturligt i luften.
Bergman led periodvis av svåra
hälsoproblem, vilket han började
behandla med dyra importerade mineralvatten. Det ledde in
honom på den analytiska kemins
område. Han vidareutvecklade
metoderna för att analysera
mineralvatten och började framställa artificiella mineralvatten.
Bergman kallas, inte utan skäl,
ofta den analytiska kemins fader
– vilket vi återkommer till i en
senare artikel. Hans analytiska
arbete gjorde honom till en av
de första som kunde bestämma
kemiska ämnens kvantitativa
sammansättning.
BERGMAN HAR, till skillnad från
Scheele, inte gått till historien
som upptäckare av nya kemiska
ämnen. Hans forskning låg på ett
högre plan. Han sökte svaren på
Torbern Bergman
de stora övergripande frågor(1735–1784), med
na och försökte systematisera
Vasaordens riddarkemin. En viktig fråga för honom
tecken runt halsen.
Avporträtterad av
var drivkraften bakom kemiska
Lorens Pasch d.y.
reaktioner. Som anhängare av
Newton betraktade han materien
som uppbyggd av partiklar (som
han ibland kallade atomer) sammanhållna
Torbern Bergman också grunden till den
av attraherande krafter.
kemiska nomenklaturen, vilket vi också ska
Redan 1718 hade den franske apotekaren
återkomma till. I ett arbete om kristaller
och kemisten Étienne François Geoffroy
visade han hur formen hos kristaller kan
gjort en tabell där han ordnade ämnen efter
ledas tillbaka till vissa enkla kristallformer,
deras affinitet – deras tendens att reagera
något som skulle leda den franske mineramed ett visst ämne i fråga. Tabellen var till
logen René Just Haüy fram till begreppet
stor del godtycklig, men Bergman tog fasta
enhetscell (även om denne gjorde allt för
på idén och utvecklade Geoffroys tabell
att sudda ut spåren efter Bergmans bidrag).
med 16 ämnen, till en tabell som slutligen
1771, när Bergmans ekonomiska situation
omfattade 59 ämnen och var uppdelad i
hade förbättrats, gifte han sig med prästreaktioner i vattenlösning och reaktioner i
dottern Margareta Catharina Trast. Vi vet
fastfas. Vi inser i dag att affiniteten i själva
inte mycket mer om henne än att hon ska
verket är sammansatt av många olika fakha delat sin mans intresse för naturen och
torer. I sin iver att rationalisera kemin lade
hon lär till exempel ha skött hans biod-

ling. Inget tyder dock på att hon på något
sätt skulle ha bidragit till hans forskning.
Paret fick två söner, men båda avled som
spädbarn. Bergmans hälsa var, som antytts,
skör och efter att ha drabbats av tuberkulos
var hans öde beseglat. Han avled i Medevi
den 8 juli 1784 klockan 23.30 till följd av
en stroke. Han var då 49 år gammal och på
toppen av sin karriär.

Av Anders Lennartson, doktor i kemi
och författare till flera böcker om
kemihistoria. Hösten 2020 kom hans
bok om Carl Wilhelm Scheele och Torbern
Bergman ut på förlaget Springer.
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Vad har du
i kaffet?
�

Med dagens superkänsliga analysmetoder
går det att identifiera mer än tusen olika
slags molekyler i kaffebönor och kaffe.
DEN MEST KÄNDA ÄR KOFFEIN.
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tre så kallade metylgrupper
fästa. Inom kemin numreras
de kol- och kväveatomer
som bygger upp dubbelringen från 1 till 9. Koffeinets
tre metylgrupper sitter på
atomerna 1, 3 och 7, och den
kemiska beteckningen för koffein
är därför 1,3,7-trimetylxantin.
Många vill trots – eller snarare tack vare – koffeinets erkänt
uppiggande
effekt dricka koffeinfritt kaffe. Detta
är särskilt vanligt
i USA, där nära en
femtedel av allt
kaffe som konsumeras är koffeinfritt. I
Finland, Norge och
Sverige är andelen cirka 1 procent.
Den vanligaste metoden för att göra
kaffet koffeinfritt bygger på att de gröna
kaffebönorna utsätts för vatten med en hög
mängd av olika lösningsmedel, som kloroform, metylenklorid, etylacetat och alkohol, men man kan också använda koldioxid
under högt tryck. Detta leder naturligtvis
till att inte bara koffeininnehållet minskar,
utan också till att många andra komponenter, som antioxidanter, minskar i mängd.
Hur mycket av dessa ämnen man tappar
beror på vilken metod som använts.
ärt barn har många namn. Förutom koffein
År 2004 väckte brasilianska forskare stor
har samma molekyl också kallats kaffein
uppmärksamhet då de rapporterade att de
men även tein (när ursprunget är te) och
genom att analysera hundratals etiopiska
matein (när det kommer från mate). Kofkaffeplantor hade funnit ett fåtal som på
fein var en av de allra första mer komplexa
naturlig väg saknar koffein. Att plantorna
kemiska föreningar som renades från sin
saknade koffein berodde på en mutation i
naturliga källa. Den som gjorde det 1819 var
en av de gener som styr att koffein kan
den tyske läkaren och kemisten Friedbildas. Rent tekniskt skulle man
lieb Ferdinand Runge. Vid 25 års
kunna tänka sig att använda
ålder fick han audiens hos förDetta är ett
denna naturliga mutation för
fattaren Johann Wolfgang von
redigerat och kortat
att framställa koffeinfritt kafGoethe för att berätta om en
utdrag ur Kaffeologi
fe, men detta har ännu inte
upptäckt som han i ungdo– myter och forskning
blivit kommersiellt lönsamt.
men gjort av hur extrakt från
om en älskad dryck
växten belladonna påverkar
av Bertil Fredholm
ögat. Han kunde visa att det
KOFFEINET OCH DESS effekter
[Fri tanke 2021]
blockerar de nerver som drar
bidrar till smaken och uppsamman ögats pupill.
skattningen av drycken kaffe. En
Vid audiensens slut gav Goethe
studie visade att en tillsats av koffein
den unge Runge några kaffebönor och bad
ökade mängden läskedryck som försöksdelhonom ta reda på vad de innehöll. Efter
tagarna drack. Det framstår som kristallnågra veckors slit i laboratoriet hade han
klart att de stora läskedrycksproducenterna
lyckats rena fram koffein. Några år senare
har vetat detta mycket länge och att de
utvanns tein, som sedermera visade sig
anpassat mängden koffein så att det leder
vara identiskt med koffein, och 1843 var det
till ett maximalt intag av respektive läskedags för matein.
dryck. Man kan fundera på om vi i detta
avseende beter oss lite som de bin som kom
ihåg kaffenektar bättre än annan nektar.
KOFFEIN ÄR EN molekyl som består av två
Men koffein är bara en av beståndsdeihopkopplade ringar, en med sex atomer
larna i kaffe. När det gäller kaffets smak
och en med fem, omväxlande uppbyggda av
beror den framför allt på olika vattenlösliga
kol och kväve. På denna struktur är sedan
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substanser. Koffein är en sådan, men här
återfinns även sockerarter, proteiner och
klorogensyra.
Kaffets arom beror mer på olika fettlösliga ämnen, som aromatiska oljor, som binds
till stora molekyler i kaffet. I det varma kaffet avdunstar dessa aromämnen långsamt
och sprider kaffedoft i rummet.
Allmänt kan sägas att vissa av de ämnen
som finns i kaffekoppen fanns redan i den
råa kaffebönan. Andra bildas under rost-

”Koffein var en av de allra första
mer komplexa kemiska föreningar
som renades från sin naturliga källa.”
ningen, men vilka och hur mycket beror på
hur kraftigt kaffebönorna rostas. Slutligen
är det så att vissa tillagningssätt avlägsnar
en del ämnen. Exempelvis kommer filterkaffe att innehålla mycket mindre mängder
fetter än kokkaffe och espresso. Hur kaffet
tillagas påverkar mängden av sådana ämnen som lätt avdunstar.
AROMÄMNEN FINNS endast i mycket små,
nästan omätbara mängder i råkaffe. Huvuddelen bildas när kaffet rostas. Även efter
rostning utgör de mindre än 1 procent av
kaffets vikt, men aromämnena är helt avgörande för hur kaffet uppfattas. Det finns en
mycket stor mängd olika aromämnen och
den relativa andelen varierar med kaffesort,
odlare, rostning, förvaring och tillagning.
Bland de viktigaste är furfuryltiol, merkaptometylpropanal och metantiol, som
alla bidrar till den rökiga och lite svavelaktiga doften.
Betademaskenon ger en fruktig doft,
medan metylpropanal och metylbutanal
bidrar med en karamellig ton. Olika metylpyrasiner står för jordig doft och vinylguaiakol ger kaffet lite rökdoft.
Flera av doftämnena avdunstar gradvis
efter tillagning medan andra binds upp
av andra molekyler i kaffet. Detta är en
del av förklaringen till att kaffe som efter
tillagning får stå kvar på värmeplattan blir
alltmer odrickbart ju längre tiden går.
DET MESTA AV fettet i kaffebönan är i samma form som det vi har i vår egen fettväv,
alltså triglycerider. Bland fetterna finns
också olika så kallade diterpener, som cafestol och kahweol. Dessa båda misstänks
kunna höja blodets kolesterol, men det
verkar som om ganska lite av dem kommer
med i det färdiga kaffet. Halten av dessa
möjligen kolesterolhöjande terpener mins-
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kar vid rostningen. Kahweol
försvinner när man tillagar sitt
kaffe genom filtrering genom
papper eftersom den binds till
pappret, och halterna i filterkaffe är ungefär 10 procent av
den i espresso. Även i espresso
är halterna betydligt lägre än
i turkiskt kaffe eller skandinaviskt kokkaffe. Kahweol och den
besläktade molekylen cafestol
har också antiinflammatoriska
egenskaper som möjligen kan
vara gynnsamma för kaffedrickare.
Melanoider bildas under
rostningen. Man hittar inga
melanoider i råkaffe, men efter
rostning utgör de mer än 20
procent av totalvikten. De är
jättestora sammanslagningar av
proteiner, komplexa kolhydrater och annat med en struktur
som inte ens dagens kemister
kan bena ut helt och hållet.
Även om man inte exakt känner
till vad den mörkbruna massan
består av, vet man att den kan
binda lättflyktiga aromämnen
som annars skulle ha försvunnit omedelbart efter rostningen. De bidrar också med den
största delen av antioxidantaktivitet i kaffe. Det är oklart om
melanoider kommer längre än
till tarmen och om de ger någon
ökad antioxidation i kroppen.

Hur kaffet til�lagas påverkar
smaken. Filterkaffe innehåller
exempelvis mindre
mängder fetter
än espresso
och kokkaffe.

TRIGONELLIN ÄR EN nära släkting till B-vitaminet nikotinsyra. Vid rostning och tillagning
omvandlas trigonellin till
nikotinsyra. Liksom nikotinsyra har trigonellin dokumenterad antidiabetisk effekt: Både
trigonellin och nikotinsyra
kan sänka blodsockerhalterna
och minska symtom vid typ 2-diabetes,
speciellt i samband med övervikt. Men då
dessa studier bara är utförda på möss är
det oklart om samma sak gäller även för
människor.
Klorogensyra är den dominerande typen
av syra i kaffe och utgör 3 till 9 procent av
bönans vikt. Begreppet klorogensyror i
plural används för ett åttiotal olika syror
(inklusive kaffeinsyra, ferulsyra och koumarinsyra) som finns i betydligt mindre
mängder i kaffe. Klorogensyra har uttalade
antioxidanta egenskaper. Ungefär en tredjedel av den totala mängden klorogensyror
man dricker kommer att tas upp i kroppen
och spridas med blodet till olika organ. För

kaffeplantans del är klorogensyran en del
i dess försvar mot så kallad oxidativ stress
och även mot angrepp av mikroorganismer.
Det har spekulerats mycket i att klorogensyran skulle ha likartade positiva effekter
hos dem som dricker kaffe. Hälften av syran
i den råa kaffebönan minskar vid lätt rostning och är nästan helt borta i mörkrostat
kaffe.
KLOROGENSYROR HAR visat sig ha antivirala
effekter, men det är oklart om de mängder
som man får i sig vid kaffedrickande är
tillräckliga. De minskar även upptaget av
socker från magtarmkanalen, något som
eventuellt skulle kunna vara gynnsamt

vid diabetes. Klorogensyra kan också
hämma produktionen av glukos i levern,
vilket skulle ge likartad effekt. Pågående
studier fokuserar även på syrornas effekt på
tarmfloran men än finns inga hållbara resultat från dessa. Sammanfattningsvis har
klorogensyran många potentiellt intressanta effekter, men det krävs mycket mer
forskning för att avgöra om dessa verkligen
är relevanta för oss som dricker kaffe.

Bertil Fredholm är professor i farmakologi.
Hans forskning har handlat om adenosin
och dess receptorer, som han visade var
måltavlan för koffein. Kaffeologi är hans
första populärvetenskapliga bok.
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Nya uppdrag och
utmärkelser
Kristina Edström, professor i oorganisk kemi
vid Uppsala universitet,
och Sten Linnarsson,
professor i molekylär
systembiologi vid KI, är
nya ledamöter i Kungliga
Vetenskapsakademien,
KVA.

Björn Eriksson är ny
generaldirektör på
Läkemedelsverket. Han
är disputerad hjärt
läkare och har tidigare
bland annat varit hälsooch sjukvårdsdirektör
i Region Stockholm
och arbetat med
läkemedelsutveckling
på Astra Zeneca.

Erik Lindahl, vid
Stockholms universitet,
får Wallmarkska priset
2021 på 110 000 kronor
för ”framstående beräkningskemiska insatser
inom molekyldynamik
och biomolekylstrukturers rekonstruktion”.
Priset delas ut av KVA.

Joakim Lundeberg,
professor vid KTH, och
Christian Broberger
(bilden), professor vid
Stockholms
universitet, får
europeiska
forsknings
rådets advanced grant, som ges
till etablerade forskare.
De belönade projekten
handlar om att studera
arvsmassan i vävnad
respektive neurala nät30 Kemisk Tidskrift

verk i hjärnan. Sju forskare i Sverige får stöd
på upp till 27 miljoner
kronor vardera under
fem år.

Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut
och Alice Wallenbergs
stiftelse, får av KVA
den äldre Linnémedaljen
i guld för ”enastående
insatser som främjat
svensk forskning och
ökat dess internatio
nella konkurrenskraft”.

Pål Stenmark, vid
Lunds universitet, får
Lindbomska belöningen
2021 på 10 000 kronor
för sin upptäckt av en ny
form av botulinumtoxin
specifik för malaria
myggan. Belöningen
delas ut av KVA.

Naser Tavajohi,
forskare vid Umeå
universitet, har fått
Kungliga skytteanska
samfundets pris 2021 till
yngre forskare på teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå
universitet. Prissumman
är på 20 000 kronor.
Hans forskning rör
utveckling av så kallade
PVDF-membraner för
fasseparation och andra
tillämpningar.

Jessica Gard
Timmerfors, Rise, får
nyinrättade Young
researcher’s award
från Gunnar Sundblads
forskningsfond, för sitt
arbete om hur flisning
kan skapa förutsättningar för en mer
effektiv användning av
vedråvara. Priset är på
400 000 kronor.

Linda Zellner är
innovationschef
på Perstorp och
ny ordförande
i Nationalkommittén
för kemi.

”Alla elever
måste få
uppleva kemi”
Nationalkommittén för kemi hämtar
ny ordförande från industrin.
NATIONALKOMMITTÉN för kemi är
en av 18 kommittéer i Kungliga
Vetenskapsakademien. Ledamöterna kommer från olika
delar av Kemisverige. Där finns
akademiska forskare, industri,
myndigheter och lärare. Uppdraget är att främja intresset för
kemi och kemiutbildning.
– Vi jobbar bland annat med
att stödja och förbättra kemiutbildningarna i landet och
med att lyfta fram kemi som ett
viktigt ämne i ett samhällsperspektiv – ofta i samarbete med
andra internationella och nationella organ, berättar Linda
Zellner, som är innovationschef
på kemikalietillverkaren Perstorp, och som den 1 juni blir ny
ordförande i kommittén.
Hennes jobb på Perstorp
handlar om att utveckla nya
och mer hållbara byggstenar,
för användning i bland annat
syntetiska smörjmedel, färg
och lacker eller plaster.
– Kraven på mindre miljö
avtryck ökar, säger hon.
En av de frågor hon vill
arbeta med i Nationalkommit-

tén är just budskapet att kemi
kan bidra till hållbarhet.
– Jag vill jobba med att ändra
uppfattningen att kemi är något dåligt. Kemi kan ju tvärtom
göra skillnad och skapa förutsättningar för ökad hållbarhet,
genom att utveckla molekyler
som är bättre för miljön, säger
Linda Zellner.
Hon är den första ordföranden som kommer från industrin och tycker det är viktigt
att industrin är representerad.
– Det finns en samverkans
effekt. Om vi ska driva kemi
frågor i ett samhällsperspektiv
och främja utbildningarna är
det viktigt att vi finns med för
att visa behovet som vi ser.
En annan prioriterad fråga
är att få fler att utbilda sig till
kemilärare och stimulera de
utbildade att stanna kvar.
– Förutsättningarna för
kemiämnet skiljer sig så mellan
olika skolor, framför allt i
grundskolan. Alla elever måste
få uppleva kemi och inte bara
läsa om det. Det är viktigt för
att väcka deras intresse.
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Så kan analyserna
bli ännu bättre
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Inom metabolomiken analyserar man mindre byggstenar i cellerna – metaboliter. IDA ERNGREN har
undersökt hur metoderna kan utvecklas.
NATRIUM- OCH KALIUMJONER är
livsviktiga för allt levande och
finns i alla biologiska prover,
som djur- och växtceller, urin
eller blodplasma. Men vid vissa
”Analytical method developanalyser kan de ställa till med
ment in liquid chromatograpproblem. Det visar Ida Erngren
hy- masspectrometry based
i sin avhandling vid Uppsala
metabolomics”
universitet.
Ida Erngren
– De kan störa analysresulInstitutionen för läkemedelstatet och ge upphov till extra
kemi, Uppsala universitet.
detektorsignaler, samt släcka
Handledare: Curt Pettersson
signalen för viktiga och intresoch Mikael Hedeland.
santa metaboliter, säger hon.
Ett av huvudsyftena med hen- känsliga celler inte kunde ställa
nes arbete har varit att försöka
om sin metabolism alls.
utvärdera och förbättra de anaNär cellerna förbereddes för
lytiska metoderna som används
analys placerades de i en skydinom metabolomik – där man
dande buffertlösning.
har som mål att kunna analyse– Vi använde en buffert med
ra så många så kallade metanatriumklorid. Det var inte helt
boliter som möjligt med så få
lyckat insåg vi sedan.
experiment som möjligt. Meta
Natrium- och kaliumjoner
boliter är mindre byggstenar
i proverna gjorde analyserna
och signalsubstanser i cellerna
svårare. Nästa steg i arbetet var
som exempelvis aminosyror,
därför att beskriva hur natriumsockerarter, vitaminer
eller organiska syror.
– Jag har tittat på
I biologiska
prover som
alla delar som ingår i
celler finns
en studie, från provtagnatrium- och
ning till upparbetning
kaliumjoner
av prover, analys och
som kan
försvåra
utvärdering av data.
analyser.
Arbetet började med

att hon tillsammans
med en annan forskargrupp undersökte hur
cancerceller med olika
känslighet reagerade
på strålning. De kunde
se att resistenta celler
bland annat kunde aktivera dna-reparationsmekanismer och på så
sätt hantera strålningen, medan strålnings-

och kaliumjoner kan påverka
analysen av metaboliter.
– Eftersom jonerna kan påverka analysen är det viktigt att
hålla koll på koncentrationen.
IDA ERNGREN har också föreslagit ett sätt att komma runt problemet vid de metoderna som
användes – masspektrometri
och viss vätskekromatografi.
– Jag har utvecklat en prov
upparbetningsmetod som
bygger på att man med fast fasextraktion fångar in och tar bort
natrium- och kaliumjonerna i
proverna, utan att ta bort några
av de polära metaboliterna.
Avhandlingen presenterades
i februari. Nu vikarierar Ida Ern
gren som lärare på institutionen
på kurser i analytisk kemi.
– Jag vet inte riktigt vad jag
vill göra än, så det passar väldigt bra, säger hon.
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Stabilt bläck för
tryckt elektronik

Polymerer som kan leda
elektricitet har möjliggjort
utvecklingen av flexibla
elektroniska komponenter,
som organiska biosensorer, solceller, lysdioder,
transistorer och batterier.
Nu har forskare i Linköping,
i en studie som publicerats
i Nature communications,
utvecklat ett nytt stabilt
polymert bläck med hög
ledningsförmåga av ett så
kallat n-typmaterial.

Konstgjort protein
visar veckning

Forskare vid Stockholms
universitet och kolleger
i München har designat
konstgjorda proteiner som
visar hur proteiner veckar
sig. Först utvecklade de en
metod för att bygga proteinerna. Genom att sedan
lägga till laddade nätverk
i proteinkärnan upptäckte de en känslig balans
mellan stabiliserande och
destabiliserande krafter,
som håller ihop proteinet.
Studien har publicerats i
Nature communications.

Räknar på storlek
och egenskaper

Genom att studera hur
kompression påverkar enstaka atomer har forskare
vid bland annat Chalmers
tagit fram ekvationer som
kan förklara hur förändringar i atomstorlek kan förstås
som förändringar i energi
och elektronegativitet.
Härledningen har gjorts för
speciella tryck, då atomer
kan ta en av två väldefinierade energier, två radier
och två elektronegativiteter. Resultaten är publicerade i Chemical science.
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I Sverige finns
många gruvor. Men
gruvbrytningen
gör stora avtryck
i miljön och skapar
konflikter.

VI FÅR EN översikt över samernas historia i relation till
gruvnäringen. När det handlar
om dagens gruva utanför Pajala
berättar Tomas Sevä, som är
ordförande i Muonio sameby,
om samtalen han hade med
företrädare för Northland
Resources i början av 2000talet. Företaget ville samverka med samebyn och ge bra
förutsättningar för renskötseln.
I samma veva som gruvan
startade 2012 nästan halverades världspriset på järnmalm,
vilket ledde till att gruvan lades
ner efter bara två år. Fyra år
senare startade gruvan igen av
företaget Kaunis iron.
Författaren jämför befolkningens inställning till gruv
etableringar i olika delar av
Sverige och kommer fram till
att man kan dra en skiljelinje
genom att lägga en linjal
Brytningstid:
hur gruvan blev
längs Dalälven. Skåne har
en ödesfråga
knappt 2 procent av de
visning av
Marcus Priftis
aktiva undersökningstillAitik, Sveriges
[Natur & Kultur,
stånden men står för hälfstörsta koppar2020]
ten av alla överklaganden.
dagbrott. DärefBoken ger en inblick i Kinas
ter hamnar fokus
roll som ledande leverantör
på stadsflytten i Kiruna.
av kritiska material, med 70
Stadens historia beskrivs mot
procent av världsmarknaden.
bakgrund av Bergskollegiums
Vi får även en rapport om hur
och gruvornas betydelse för
kongolesiska barn bryter malm
hela Sveriges utveckling.
under fruktansvärda förhållanLKAB:s chef för samhällsomden. Det handlar till exempel
vandlingarna, Mikael Westerom en betydande andel av
lund, får berätta om företagets

Reportage från
gruv-Sverige
Vi behöver metaller – men gruvbrytningen är inte konfliktfri. Här hörs olika sidor.
GRUVFRÅGAN OCH VÅR metallförsörjning är temat för Brytningstid – hur gruvan blev en
ödesfråga. Upplägget bygger på
reportage. Författaren Marcus
Priftis söker upp olika platser
och personer och som läsare
blir jag efter varje intervju
nyfiken på vad nästa person ska
berätta.
Vårt metallberoende slås fast
redan på första sidan och sedan
får vi följa med på en guidad
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arbete med att flytta personbostäder. Kommunalrådet och turistföretagaren Gunnar Selberg
ger i stället röst åt kritikerna
som anser att stadsomvandlingen är ogenomtänkt.
Sven Knutsson, som är expert på dammsäkerhet, berättar
i en intervju om dammen som
nästan brast i Aitik år 2000 – en
ögonöppnare för den svenska
gruvbranschen, även om han
själv ”skulle känna sig fullständigt trygg med att
bosätta sig nedströms
en svensk gruvdamm”.
När det gäller risk för
utsläpp av metaller
från avfallet vid normal
drift baseras miljötillstånden på bolagens
egna kontroller och
beräkningar.

världsproduktionen av kobolt.
Metallen är viktig i bland annat
batterier. Den första etappen av
Northvolts nya batterifabrik i
Skellefteå kommer exempelvis
att kräva 1 000 ton kobolt per
år, vilket motsvarar 0,7 procent
av världsproduktionen.
Olika perspektiv ställs mot
varandra. Ekologen Pella Thiel
anser att naturens och bergets
rättigheter borde väga starkare.
Erika Ingvald från SGU har ett
globalt perspektiv:
”Det är en moralisk
fråga. Om Sverige
använder batterier,
borde vi bryta de
batterimetaller som
finns i Sverige.” Jonas
Rudberg, som har varit
med om att ta fram
Naturskyddsföreningens mineralhierarki,
resonerar annorlunda. ”Skulle
barnarbetet i Kongo eller miljö
förstöringen i Kina försvinna
bara för att vi startar gruvor i
Sverige också?” frågar han.
Det finns stor potential för effektivare återvinning av många
metaller. Avfallsforskaren Nils
Johansson anser dock att Sveriges metallpolitik gynnar malmbrytning framför återvinning.
Det finns mycket teknik för
bättre lösningar, men politiken
och ekonomin behöver hänga
med. Och efterfrågan.
INNAN JAG LÄSTE boken hade
jag en viss kunskap om Sveriges
metallförsörjning, men jag
tänkte att boken skulle hjälpa
mig att få en överblick. Det
lyckades inte. Frågan känns
fortfarande lika komplex. Men
jag har fått en bättre inblick
i gruvpolitik och de sociala
sammanhangen. Särskilt när
det gäller samernas perspektiv
och skillnaden i människors inställning i olika delar av landet.
En Sverigekarta med alla orter
som nämns i boken utmärkta är
ett tips till nästa upplaga.

Av Jenny Olander, f öreståndare
för Kemilärarnas resurs
centrum vid Stockholms
universitet och ledamot
i Svenska Kemisamfundets
nomenklaturutskott.
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Lästips

Lästips

Ett måste för
framtidens forskare
Några drömde om det redan som små – andra visste
inte ens att yrket fanns. ESTER HÄGGBLAD SAHLBERG
har läst om barn som blev forskare som vuxna.

BILD: NICL AS ÅKERBLOM/FORSK ARDRÖMMAR

HEJ, jag heter Ester Häggblad
Sahlberg och är tolv år gammal.
Jag har precis läst boken
Forskardrömmar av Sveriges
unga akademi och jag tyckte
den var jättebra. Den handlar
om forskare som berättar sin
livshistoria och hur de blev de
forskare som de är i dag.
Boken var väldigt intressant
och jag fick lära mig en massa
nytt om olika personer. Den
liknade boken Godnattsagor
för rebelltjejer som jag också
tycker är väldigt bra. Den
var hyfsat lättläst och
en slukarbok som jag
gärna läser fler gånger. Jag
tyckte också att ordlistan
längst bak var väldigt bra
och användbar för att det
fanns vissa ord som jag
inte visste vad de betydde.
Jag skulle rekommendera boken till nioåringar
och uppåt för att den är
ganska tjock och är lite
mer för äldre barn. Den
skulle också vara en utmärkt högläsningsbok för
yngre barn.

fram teorier
och göra coola
experiment. En
sak som också
är intressant är
att det finns så
väldigt mycket
att forska om:
magneter,
bläckfiskar, universum och allt
emellan. Forskare får ju också
träffa många coola människor
som hjälper och stöttar dem.
Jag funderar faktiskt på att bli

JAG GER BOKEN nio av tio
stjärnor för att den var väldigt bra men kunde bli
lite tråkig ibland.
En sak som jag
Forskardrömmar.
Berättelser för
tyckte var extra
nyfikna barn
rolig var att få
Sveriges unga
läsa om Emma
akademi
Frans. Jag har
[Fri tanke,
sett henne både
2021]
på tv och i sociala
medier och hon är en
av mina förebilder.
Min bild av forskaryrket
är att det är ett otroligt
spännande och intressant
arbete, där man får lägga

En ung
Emma Frans,
illustrerad
i Forskardrömmar.

forskare själv. Jag tycker om att
vara i vattnet och att lära mig
och upptäcka nya saker, så jag
vill bli marinbiolog. Det verkar
så coolt att vara forskare och
jag längtar tills jag själv får vara
med om det.
Tack så mycket för att jag
fick läsa boken och skriva den
här recensionen. Det har varit
mycket lärorikt och kul.

Av Ester Häggblad Sahlberg,
klass 5, Uppsala musikklasser.
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Mönstersamhället
Anneli Rogeman
[Natur & Kultur, 2021]
1924 hittades guld i skogarna utanför det som i dag
är Boliden i Västerbottens
inland. Journalisten Anneli Rogeman återvänder
i denna bok till sin hemort
Boliden och skildrar hur en
gruvindustri byggdes upp,
ett samhälle växte fram
– och vad som hände när
guldet tog slut.
Jacob Berzelius och Östergötland – Brevväxlingen
mellan Jacob Berzelius
och ”Syster Greta”
Jan Trofast
[Eget förlag, 2021]
Jacob Berzelius
(1779–1848) vetenskapliga insatser
inom kemin är väl
beskrivna. Brevväxlingen mellan honom
och styvsystern Margareta
(Greta) Ekmarck ger en bild
av människan bakom de
vetenskapliga framgångarna och ett kulturhistoriskt perspektiv på livet
på landet i Sverige under
1800-talets första hälft.
Efter antibiotika
Kristofer Hansson, Cecilia
Lenander, Henrik Loodin
och Fredrik Bronéus (red.)
[Fri tanke, 2021]
Antibiotikaresistens gör
att allt fler infektioner blir
svåra att behandla med
antibiotika. I denna antologi undersöker tolv forskare
vid Pufendorfinstitutet vid
Lunds universitet hur en
framtid utan antibiotika
skulle kunna se ut. De tar
ett tvärvetenskapligt grepp
om frågor som rör medicin,
politik, kultur, kommunikation och arkitektur.
Kemisk Tidskrift 33

strategi att hävda att det var en
uråldrig text man hade kommit
över. Därför gavs alkemiska
texter ofta ut under pseudonymer, antingen med uppdiktade
namn eller med namn på verkliga personer som man såg som
auktoriteter.
Då den tyske salttillverkaren
Johann Thölde 1599 gav ut
skriften Von dem grossen Stein
der Uralten (fritt översatt: Om
de vises stora sten) påstod han
att han funnit texten inmurad i
kyrkan i Erfurt och att den var
skriven på 1400-talet av en uppdiktad munk vid namn Basilius
Valentinus. Texten blev mycket
populär vilket fick Thölde att
finna fler skrifter. Dessa trycktes i många upplagor ända in
på 1700-talet. Texten Triumph
Wagen Antimonii (Antimons
triumfvagn) som beskriver
antimon, dess föreningar
och medicinska användning
rönte också stort intresse bland
läkare och kemister. Det är den
första utförliga beskrivningen
av antimon och dess kemi.
Den beskrivna metoden för att
framställa antimon genom reduktion av antimonsulfid med
järn är mycket enkel att utföra
och fungerar förträffligt.

Basilius
Valentinus och
de vises sten
Alkemiska skrifter gavs ut i den
påhittade 1400-talsmunkens namn.
I DAG SER VI det som självklart
att de senaste forskningsrönen
väger tyngst. Nya teorier och
metoder gör att äldre forskning
med tiden tappar aktualitet
– men så har man inte alltid
resonerat.
Ända in på 1700-talet fanns
en utbredd uppfattning att
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äldre generationer suttit inne
med kunskap som gått förlorad.
Det stämde till viss del. Mycket
europeisk kunskap glömdes
bort efter romarrikets fall och
återupptäcktes först under
renässansen. Om man som
alkemist ville få genomslag för
sina idéer var det därför en bra

I FÖRORDET TILL Von dem grossen Stein der Uralten berättar
Basilius Valentinus hur han
försökt bota en sjuk vän med
traditionella naturläkemedel
utan framgång. I desperation
gick han då över till läkemedel
framställda ur mineraler, och
lyckades inte bara bota sin
vän, utan fann också en metod
att framställa guld. Metoden
beskriver han sedan i tolv
nycklar – tolv steg i form av
allegoriska texter. Senare upplagor innehåller illustrationer
som blivit legendariska. Den
första nyckeln (se bilden) går
att knäcka: Den beskriver hur
kungen ska renas genom att
slukas av en grå varg som sedan
kastas på elden, varvid konungen återuppstår. Det är ett
recept på att rena guld (kungen) genom upphettning med
antimonsulfid (vargen), som
omvandlar förorenande oädla
metaller till sulfider. Guldet

bildar en legering med antimon
som förångas och lämnar rent
guld vid kraftig upphettning,
det vill säga när vargen kastas
på elden. Ju längre man kommer, desto mer kryptiska blir
dock nycklarna.
BASILIUS VALENTINUS förklarar själv sitt hemlighetsmakeri:
”Även om jag av kärlek med
glädje kunde avslöja mer för
dig har Skaparen förbjudit mig,
varför jag inte kan tala klarare
om dessa ting utan att missbruka Guds gåvor och orsaka
att jag begår många synder och
ådrar mig en gudomlig hämnd
och med andra drabbas av
eviga straff.” Gud har reserverat
kunskapen för de som hatar
lögner, älskar sanningen och
älskar Gud. Han skriver också
att om ”du inte förstår det som
du borde förstå, så är du inte
hängiven åt filosofin, eller så
saknar du Guds beskydd”. Den
alkemiska kunskapen var alltså
avsedd för utvalda. Medan
många alkemister sökte de
vises sten i animaliska material
gör Basilius Valentinus klart att
detta är helt fel: ”Därför, notera
och förstå min vän, att du inte
använder något djurs själ i sökandet, eftersom kött och blod,
som Skaparen gett djuren, tillhör djuren …” Det var få andra
som talade om oetiska djurförsök på 1500-talet, och mycket
anatomisk kunskap härrör från
fullständigt hårresande experiment på levande djur.
DET ÄR ET T vida spritt missförstånd att alla alkemister
var charlataner som dolde
sin okunskap genom dunkla
formuleringar. För att förstå
alkemi måste man också förstå
att den utvecklades långt innan
vetenskapliga metoder introducerades under 1600-talet.
Även alkemisterna var barn av
sin tid.

Av Anders Lennartson, doktor
i kemi och författare till flera
böcker om kemihistoria.
Hösten 2020 kom hans bok
om Carl Wilhelm Scheele
och Torbern Bergman ut på
förlaget Springer.
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Till sist

Träsnittet illustrerar
Basilius Valentinus
första nyckel.

ALKEMI

Medlemssidan

Svenska Ke misa m fun d et w w w.ke misa m fun d et.se

KEMISA MFU N DETS TOLFTE DI V ISIO N

Ny sektion
för fysikaliska
kemister

T E X T E R : E R I K A L I N D B O M S I E R A KO W I A K F O T O : G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T, B E N G T S Ä L L

Forskarutbildning och nätverk blir
huvudfokus i den nya sektionen.

I MARS FICK Kemisamfundet
en ny division: Sektionen för
fysikalisk kemi. Eftersom
fysikalisk kemi är ett brett fält
kommer medlemmarna till
viss del att överlappa med flera
andra sektioner.
Karl Börjesson, professor
vid institutionen för kemi och
molekylärbiologi vid Göteborgs
universitet, är ordförande
för den nya sektionen. Han
menar att utbytet mellan
olika lärosäten när det gäller
utbildningar i fysikalisk kemi
på forskarnivå är alldeles för
litet, och det är det sektionen
kommer att fokusera på – i alla
fall inledningsvis.
– Vi har på många sätt en
liten interaktion mellan olika
universitet i Sverige. När jag
doktorerade för tio år sedan
reste jag aldrig till ett annat
universitet och jag kände ingen
annan doktorand inom samma
fält, säger Karl Börjesson.
ET T BÄT TRE UTBYTE skulle
bland annat vara värdefullt ur
nätverkssynpunkt, menar han.
Det skulle dessutom kunna ge
bättre utbildningar.
– Många universitet erbjuder
väldigt få kurser på forskarnivå. Det är få som utbildar sig
inom fysikalisk kemi, vilket
gör att det inte finns ekonomi
för att hålla kurser varje år och
många är därför så kallade
läskurser, där man till exempel
ska läsa en bok. Om man hade

Årsmötet slog
deltagarrekord
Onsdagen den 7 april ägde Svenska Kemisamfundets
årsmöte rum. Det inleddes med en presentation av
Adolf Gogoll, professor i organisk kemi vid Uppsala
universitet, tillsammans med Sara Norrehed, kemist
på Riksantikvarieämbetet. De berättade om sitt arbete
med att analysera innehållet i 43 kemikalieflaskor som
ursprungligen samlats in från Alfred Nobels laboratorier efter hans död. Läs mer på sidan 6.
Presentationen följdes av Svenska Kemisamfundets årsmöte, där antalet deltagare
var rekordhögt. Under mötet valdes Kristina
Neimert Carne (bilden), sakkunnig inom
kemikaliefrågor och transport av farligt gods
på Ikem, in i Kemisamfundets styrelse.
Styrelsen består nu av: Helena Grennberg, Uppsala
universitet (ordförande), Per Arvidsson, Scilifelab,
Stockholm (vice ordförande), Agneta Sjögren,
Svenska Kemisamfundet (sekreterare), Sewerin Ekman, Helsingborg (skattmästare), Joakim Andréasson, Chalmers (ledamot), Kristina Neimert Carne,
Ikem (ledamot), Daniel Strand, Lunds universitet
(ledamot), Anders Friedmann, Linköping (suppleant), Erik Björn, Umeå universitet (suppleant).

Fototävling på Instagram

Karl Börjesson.
samverkat mer så skulle det ge
bättre kurser och dessutom ge
tillfällen att nätverka.
Arbetet inleddes med att
kontakta högskolor och universitet som har kurser i fysikalisk
kemi på doktorandnivå.
– Några som överlappar
kanske kan slås ihop.
Karl Börjesson tycker att det
vore bra om kurserna kunde
följas på distans.
– Nu är vi vana vid Zoom,
så det ligger i tiden.
I FRAMTIDEN ÄR målsättningen att den nya sektionen även ska anordna
möten, men det kommer
att dröja. Dels för att de nu
vill fokusera på utbildningsoch nätverksfrågan, dels för
att de vill ha fysiska möten
eftersom målsättningen är att
nätverka.

Första
vinnarbilden!
”Luminescence
under the Sun”,
av Lili Hou,
Chalmers.

Svenska Kemisamfundet finns nu på
Instagram. Varje månad kommer
vi att utse Månadens kemibild
och vinnaren kommer att få sin
bild publicerad på Kemisamfundets Instagram. Bilden ska vara
kemirelaterad och både foton och
Illustrationer är välkomna.
För att delta kan man antingen
mejla sin bild till erika.lindbom@
kemisamfundet.se (använd ”kemifoto” som ämnesrad) eller publicera den direkt på Instagram med
hashtaggen #kemifoto. Bilden
ska komma med en beskrivning
av vad den visar och det ska vara
tydligt vem fotografen är.
Missa inte heller att följa Kemisamfundet på
Facebook, Linkedin och Twitter.

Har du inte hört något från oss på ett tag?
Om du inte får utskick eller nyhetsbrev från Kemi
samfundet varje vecka så kanske vi har fel adress till
dig. Mejla din rätta adress till info@kemisamfundet.se
så uppdaterar vi den.

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.

