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 ■ NOBELPRISTAGARE PÅ BESÖK I LUND

Kemikunniga tog emot 
pris från nobla händer

Varje år ger Kemiska fören-
ingen i Lund ett stipendi-
um till den bästa kemielev-
en på Polhem, Spyken och 
Katedralskolan.

Utdelare i år var årets 
Nobelpristagare i kemi, 
professor Dan Shechtman, 
som var i Lund för att hålla 
ett öppet föredrag på Kemi-
centrum.

För Viggo Barmen som går 
tredje året på Spyken är 
årets Nobelpristagare ex-
tra intressant. Barmen gör 
nämligen sitt projektarbete 
om kvasikristaller, samma 
ämne som professor Dan 
Shechtman fick sitt pris för.

– Hans forskning är verk-
ligen en förebild för det jag 
har tittat på, säger Viggo 
Barmen.

Under Nobelpristaga-
rens föreläsning i en full-
smockad hörsal på Kemi-
centrum lyssnade han upp-
märksamt och var den för-
ste att räcka upp handen 

och ställa frågor till Nobel-
pristagaren.

Vad betyder det för dig 
att få det här stipendiet?

– Det känns väldigt ro-
ligt. Och speciellt roligt att 
få det av kemipristagaren. 
Jag tar med mig hans in-
ställning till forskning, 
framför allt hur han har 
vågat ifråga sätta auktori-
teter.

Historien om Dan Shecht-
man har kallats för forsk-
ningens ”askunge saga”. 
Upptäckten av det som se-
nare fick namnet kvasikris-
taller skakade om en hel 
forskarvärld. Dan Shecht-
man fick kämpa för att bli 
tagen på allvar. En av hans 
främsta motståndare var 
den dubble Nobelpristaga-
ren Linus Pauling, som ald-
rig erkände kvasikristaller-
nas existens. Under sitt fö-
redrag i Lund berättade 
Shechtman om den jobbi-
ga tiden och uppmanade 
studenterna att inte ge upp.

– Välj ett ämne och bli ex-
pert på det. Och uppskatta 
tiden när ni är studenter 
och har tid att vara i labo-
ratorier. Det värsta med att 
åldras som vetenskapsman 
är att nästan all tid äts upp 
av administration.

Stipendiaten Pontus 
Ågren, som går tredje året 

på Katedralskolan, kan ab-
solut tänka sig en framtid 
inom kemi och forskning.

– Det hade varit en dröm 
att få jobba med forskning, 
framför allt inom biokemi, 
säger han.

Hanna Danielsen från 
Polhem skolan kan också 
tänka sig att jobba med 
kemi.

– Jag tycker att det är ett 
rätt lätt ämne, säger hon.

Stipendiet innebär resa 
och uppehälle i Stockholm 
under Berzeliusdagarna i 
februari, då 300 elever från 
olika delar av Sverige får 

höra kemiföredrag av fors-
kare och kemister.

Kemiska föreningen som 
ingår i Svenska kemistför-
bundet bestämmer vem 
som ska få stipendiet.

Hur gör ni för att välja ut 
den bästa eleven?

– Dels har vi kemiolym-
piaden i oktober som vi-
sar elevers kunskap och in-
tresse för ämnet. Vi nomi-
nerar ett antal och sedan 
pratar vi med dem för att 
se vem som är intresserad 
och vem som har möjlighet 
att åka, säger Kenneth Pers-
son, som är lektor i kemi på 
Spyken.

Lund. Tre gymnasieelever från  
Spyken, Polhem och Katedralskolan 
prisas för sina kunskaper i kemi. Ut-
delare: Nobelpristagaren i kemi, profes-
sor Dan Shechtman.

FAKTA

Kemisk förening  
med gamla anor
■ Kemiska föreningen ingår 
i Svenska kemistsamfundet 
som grundades redan 1883. 
Föreningen anordnar föredrag, 
studiebesök och konferenser. 
■ Medlemmar: cirka 4 000 
yrkes verksamma kemi-
ingenjörer, kemilärare och 
studerande.

Inte bara bäst i klassen. Hanna Danielsen, Polhemskolan, belönas för sina kunskaper  
i kemi av Nobelpristagaren Dan Shechtman. Tillsammans med de andra två stipendiaterna, 
Viggo Barmen, Spyken, och Pontus Ågren, Katedralskolan, var hon bäst på sin skola i kemi-
olympiaden. FOTO: JULIA LINDEMALM

MALMÖ–LUND
■ Den 17-åring som 
misstänks för en rad rån 
i Malmö och Lund häk-
tades på lördagen i Mal-
mö tingsrätt.

Han erkänner några 
av dem medan han ne-
kar till andra. I några 
fall hävdar han att han 
bara råkade befinna sig i 
närheten när de genom-
fördes, framkom det vid 
häktningsförhandlingen.

Hittills anklagas 
17-åringen för att ligga 
bakom nio rån varav 
några rånförsök, fem i 
Lund och resten i Mal-
mö. Men under tiden 
han sitter häktad fort-
sätter utredningen kring 
andra rån han enligt po-
lisen kanske varit skyl-
dig till.

I november och de-
cember genomfördes ett 
tjugotal rån i Malmö och 
Lund där tillvägagångs-
sätt och utseende hos 
rånaren i flera fall liknat 
varandra. Bland annat 
har flera av rånoffren ho-
tats med en skruvmejsel. 
Bytena har mestadels va-
rit mobiltelefoner och/
eller plånböcker.

17-åringen greps efter 
ett omfattande spanings-
arbete utanför sin bostad 
i Malmö i tisdags kväll.

Försvararen Bo Gülich 
tyckte vid lördagens 
häktningsförhandling 
att hans klient skulle 
släppas.

Förhandlingen – som 
mestadels hölls bakom 
stängda dörrar med hän-
syn till den misstänktes 
ålder – slutade med att 
rätten beslöt häkta ho-
nom. Risken för fortsatt 
brottslighet och försvå-
rande av utredningen 
är annars stor, mena-
de rätten. Åtal ska vara 
väckt den 30 december.

ULF TÖRNBERG

LUND
Mitt under den hetsiga 
julhandeln slog Johan 
Wester upp sitt med-
tagna pingisbord på gå-
gatan. Mål: att förlora så 
mycket som möjligt mot 
Lundaborna.

Hela syftet med aktio-
nen var att samla in pengar 
till Musikhjälpen. För varje 
förlorad boll lovade Wester 
att skänka 50 kronor och 
för varje förlorat set 1 000 
spänn. Fast komikern ver-
kade kämpa på rätt duktigt 
ändå i den kalla snålblåsten.

– Jag vet inte om jag ska 
bli glad eller inte när jag 
vinner, hojtade han mellan 
två bollar.

Han hade satt en budget 
på 10 000 kronor.

– Men vi får se om jag kan 
hålla den, sade Wester.

Först ut att sätta Wes-
ter på prov var 11-årige 
Wille Karlsson från Lund. 
Han stod startklar redan 
fem minuter innan Wester 
drog fram sina racketar ur 
en plastpåse.

– En minut kvar nu, ro-
pade han medan allt fler 
människor samlades runt 
omkring.

Det blev förlust direkt 
för Wester och 1 000 spänn 
i hjälpkassan.

– Det kändes bra, får man 
spela igen? undrade Wille 
Karlsson direkt efteråt.

Det blev storförlust för 
Wester. Musikhjälpen kun-
de glädja sig åt lite mer 
än 17 000 kronor i kassan. 
13 350 kronor i ”förlust-
pengar” och 3 815 kronor 
plus tio danska i en insam-
ling bland publiken.

CECILIA NEBEL
cecilia.nebel@sydsvenskan.se

FAKTA

Samlar in pengar från 
lyssnare och tittare
■ Musikhjälpen är ett insam-
lingsprojekt där SR, SVT och 
Radiohjälpen har gått samman 
för att få lyssnare och tittare att 
bli givare.

Välgörande pengar rullade in. 11-årige Wille Karlsson 
från Lund var först ut att slå Johan Wester i pingis. För varje 
förlorad boll skänkte komikern pengar till Musikhjälpen.
 FOTO: CECILIA NEBEL

Westers pingisförlust blev rena vinsten
 ■ MUSIKHJÄLPEN

Viktigt att våga
”Jag tar med mig hans 
inställning till forsk-
ning, framför allt hur 
han har vågat ifråga-
sätta auktoriteter.”
Viggo Barmen, Spyken, om att 
få ta emot pris från Nobelprista-
garen Dan Shechtman.

TEXT: CECILIA 
NEBEL
cecilia.nebel 
@sydsvenskan.se

LUND

Juldagskonsert  
i Domkyrkan  
får annan tid
■ Den traditionella jul-
dagskonserten i Lunds 
domkyrka som ända se-
dan 1986 traditionellt 
börjat klockan 17 flyttas 
i år till klockan 15.30. 
Anledningen är att jul-
dagen i år infaller på en 
söndag och att den van-
ligtvis mycket välbesök-
ta konserten krockar 
med en internationell 
nattvard. Det är dom-
prost Håkan Wilhelms-
son som har beslutat att 
tidigarelägga konserten 
till förmån för nattvar-
den.

17-åring 
häktad för 
flera rån


