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IngaBritt och Arne Lundberg
– glimtar ur vardagen
Monica Lundberg berättar om sina föräldrar Arne och IngaBritt.
– Jag var pappas flicka och vi stod varandra mycket nära. Min mamma
och jag hade också en god relation. När min egen dotter föddes djup
nade den ytterligare.
Monica beskriver hur Arne behandlade henne mer som en vän än en
dotter redan när hon var barn. De gillade att göra saker tillsammans,
som att åka till kiosken och köpa glass, segla eller ta snipan ut till
holmar och bada. Han stöttade henne i hennes studier och stod på
hennes sida när hon gjort något busigt som inte mamman uppskatta
de, som att ta en nattmacka i smyg. När hon var äldre fick hon följa
med på hans cykelsemester i Danmark.
– Det var pappas manliga vänner som cyklade varje sommar. Fruar
na var inte medbjudna. Jag och en annan mans dotter fick åka med
under löfte att inte avslöja något om deras upptåg. Det var en upp
sluppen stämning, de spelade på sked när vi var på krogen och drog
rövarhistorier. Det var jätteroligt, hela gänget bjöd på sig själva.
På bilder i Lundbergs privata fotoalbum ler Arne ofta med en spjuver
aktig blick. Speglar det hans kynne?
– Ja, han var ingen stel man. Han skämtade gärna, gillade att roa sig
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och älskade att dansa. Det gjorde
mamma med. När de hade kalas
dansades det alltid. På en kryss
ning med Gripsholm till USA
vann de en danstävling. Det var
också pappa som lärde mig att
dansa vals och foxtrott.
Monica minns de stora bjud
ningarna i lägenheten på Berzelii
gatan. Fullt med folk och på radio
grammofonen snurrade stenkakor
med Glenn Miller och Alice Babs.
Ofta hade de även en pianist.
– Jag brukade gömma mig under
flygeln och titta på när gästerna
dansade, för att slippa gå och lägga
mig, säger hon och ler med en
glimt i blicken.
En enda gång såg Monica sin
pappa gråta.
– Det var när jag bröt benet, rik
tigt illa så benpiporna stack ut.
Han skjutsade mig i panik till
sjukhuset och trodde att jag skulle
bli invalid. Det blev en lång kon
valescens och jag fick gå om ett år i
skolan.
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Monica Lundberg, dotter till IngaBritt och Arne, sitter i forskningsstiftelsens styrelse och har gjort det
från starten. Här invigs Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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IngaBritt och Arne Lundberg var profiler i Göteborgs
näringsliv. Färgbilden är från ett fartygsdop i hamnen.
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I hemmet var det IngaBritt som styrde medan Arne ägnade dagarna
åt sin firma och en mängd olika uppdrag i styrelser.
– Han jobbade hårt under hela sitt liv och kapitalet växte. Men han
startade från noll. Bröllopsresan gjorde han och mamma i en lånad
bil. Många år hade han uppdrag i England, han fick till och med
medalj av drottning Elisabeth II.
När Monica Lundberg var barn hade familjen en liten fiskarstuga på
Särö där de tillbringade somrarna. På 1960-talet när ny väg byggdes
ville föräldrarna bli Säröbor året runt och lät uppföra en stor villa.
De gillade att åka på kryssningar.
– När pappa fyllde 50 åkte vi med Kungsholm över Atlanten, då var
jag 18 år och tyckte båtresan var långtråkig. Men sedan for vi vidare
till Trinidad och de dagarna är fina minnen.
Mamma IngaBritt hade en spartansk uppväxt. Som ung fick hon
sekreterarjobb på en advokatbyrå och bodde hos en syster i Göteborg.
På något sätt träffade IngaBritt sin Arne, men Monica vet inte hur.
– Men jag vet att på jobbet hade hon svart dräkt med vit blus och
vita handskar som hon fick tvätta varje kväll. Sedan fick hon ett helt
annat liv när hon gifte sig 1937 och blev hemmafru. De gillade att
spela bridge och golf, resa och roa sig. Men hon fortsatte att vara spar
sam, berättar Monica.
IngaBritt kom med åren att få många sysslor som direktörsfru med
representationsbjudningar både i Sverige och utomlands, bland annat
fick hon döpa fartyg i Göteborgs hamn och klippa band på invig
ningar. Hon var också aktiv i Röda Korset.
När IngaBritt och Arne blev äldre planerade de att flytta till
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 rankrike men innan de hann sätta planerna i verket drabbades Arne
F
av magcancer och dog.
Efter många år bestämde sig IngaBritt för att bilda en stiftelse till
gagn för medicinsk forskning, som en tacksamhetsgest. Arne blev väl
omhändertagen under sin sjukdomstid. Själv levde hon till 1999 och
blev några år tidigare hedersdoktor i medicin vid Sahlgrenska akade
min, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.
– Donationens omfattning är smått ofattbar. Tänk att stiftelsen nu
har hunnit dela ut mer än en halv miljard kronor – och glatt många
forskare.
Monica uppskattar sin mors beslut och ser stiftelsens verksamhet
som ett utmärkt sätt att hedra Arne Lundberg och hålla hans minne
levande.
Arne Lundberg föddes i Göteborg dagen före julafton 1910. Hans
föräldrar var grosshandlare Gottfrid Lundberg och Linnéa Velin. Arne
läste på handelsläroverk, fick anställning hos Malmsten & Bergvall
1929 där hans far för övrigt var delägare, gjorde karriär i firman och
blev själv delägare 1947. Sexton år senare blev han verkställande
direktör i aktiebolaget Fortia. Under många år var Arne även ledare
för Göteborgs handelskammare och ordförande i Börssällskapet. Arne
avled 1973.
IngaBritt Lundberg föddes den 5 augusti 1912 som dotter till järn
vägstjänsteman John Engborg och hans hustru Gerda i Åmål. I
september 1937 gifte hon sig med Arne Lundberg som redan då var
en framgångsrik affärsman i Göteborg.
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”Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig
forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt
ortopedin” enligt § 3 första stycket i stiftelsens stadgar.
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Malmsten & Bergvall var startpunkten
Firman Malmsten & Bergvall grundades 1877 i Göteborg och specia
liserade sig på import av industrikemikalier. Den hade sin första
grossistverksamhet vid Södra Hamngatan med magasin nära Packhus
kajen. Glasbruk och tändsticksfabriker var de stora kunderna i början.
När delar av firmans handel även inriktades på apoteksvaror bildades
1921 dotterbolaget Apotekarnes droghandels AB, ADA. En av initia
tivtagarna till droghandeln var Arnes far Gottfrid Lundberg. AB Phar
macia blev dotterbolag till ADA.
På ett fotografi från 1920-talet syns Malmsten & Bergvalls inner
gård där en kusk med två hästar väntar på att två man ska lasta av tun
norna från vagnen och med travers lyfta upp dem på andra våningen.
På kullerstensgården står tunnor i plåt och trä travade längs muren.
Arbetet övervakas av en man i mörk kostym och hatt.
Enligt författaren Jan Kuuse i boken Den osynliga länken – handels
husen i Göteborg under 1900-talet var Malmsten & Bergvall, tillsam
mans med Elof Hansson, Brunius, Liebig och Trätälja, exempel på
handelshus som klarade av den tuffa omställningsprocess som
industrialismen innebar, medan äldre handelshus roller försvagades,
som exempelvis Bratt, Renström och Wijk.
När Malmsten & Bergvall firade firmans 75-årsdag var det fest på
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Börsen i Stockholm och gästerna bjöds på kall lax med majonäs,
kalkon med sallader och moccaparfait med patisserier. Till detta serve
rades Lieserer Paulsberg, Lalande Imperial Rouge och Amontillado
superior.
Signaturen Vimlegren som bevistade kalaset skriver i Aftonposten
den 19 oktober 1952 om blomsterprakten i salarna, om uppskattad
allsång och dans – och att fru Linnéa Lundberg och sonen, grosshand
lare Arne Lundberg, överräckte vackra medaljer till tjugo trotjänare
och ”meddelade att varje anställd hade att vänta en gratifikation. Jubel
naturligtvis!”
Apotekarnes droghandel AB gav ut en liten personalskrift, ADAglimten. I nr 7 1960 pryds framsidan av 50-åringen Arne Lundberg
porträtterad i en tillbakalutad pose där han med cigarett i handen läser
ett dokument med en gillande min.
I texten av signaturen C.R.P. står att läsa: ”Arne Lundberg är en
ledartyp av det slag som utan yttre later vinner respekt och aktning
hos alla han kommer i beröring med. Som den äldre av två kompanjo
ner, som leda den gamla fina firman Malmsten & Bergvalls öden, har
han på ett förnämligt sätt bidragit till dennas snabba utveckling under
senare år. Inte minst hans förmåga att under sina utländska resor finna
nya och vidmakthålla bestående förbindelser har därvid spelat stor
roll. Utpräglad affärsbegåvning, branschkunnighet, språkkunskaper
och en god portion humor och personlig charm ha därvid varit
honom till god hjälp.”
Enligt signaturen C.R.P. hade ADA-koncernen Arne Lundberg att
tacka för dess utveckling, bland annat för att han suttit i styrelsen för
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både ADA och Pharmacia och i det gemensamma koncernrådet under
ett drygt decennium. Dessutom deltog han i de övriga dotterbolagens
sammanträden: ”Hans ord väger i dessa kretsar mycket tungt, icke
därför att de uttalas av en representant för majoritetsintresset i ADAs
aktiestock, utan därför att de präglas av lugn, vettighet och framsynt
het.”
Redaktören skriver också om hur Arne Lundberg tackade nej till
offentliga uppdrag under många år på grund av sin stora arbetsbörda.
”Men sista året föll han till föga i ett fall och blev ordförande i
Brittisk-svenska handelskammaren, ett uppdrag som han är som
klippt och skuren till.”
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Scottish Daily Express, 12 september 1961

The Glasgow Herald, 12 september 1961
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Rubriker om Arne Lundbergs utspel i Skottland

Några månader innan Arne fyllde 50 år 1960 valdes han till ordföran
de i The British–Swedish Chamber of Commerce med säte i Sverige. I
den rollen blev han inbjuden att tala vid ett skotsk-svenskt handels
möte i Edinburgh hösten 1961. Hans anförande där var en skarp
kritik mot de brittiska exportörerna och oväntat beskyllde han deras
industri för stora brister i sitt bemötande av svenska företag.
Arnes utspel skapade tidningsrubriker bland annat i Göteborgs han
dels- och sjöfartstidning, The Times, Daily Herald, The Glasgow
Herald och Edingburgh Evening News. ”Attitude of UK Exporters
attacked”, ”Scots get exports warning from Swedes: Don´t send your
office boys …” ”Brittisk industri visar likgiltighet mot utlands
kunder”, löd några av rubrikerna.
Mötet hade anordnats som ett led i försöken att intensifiera handels
förbindelserna mellan Sverige och Skottland. När man läser om mötet
kan man gissa att frispråkiga gäster som Arne Lundberg var ovanliga
på dylika tillställningar.
I Times citerades han så här: ”Skotska affärsmän som bara halvhjär
tat försöker exportera till Sverige gör mer skada än nytta. Avstå om du
inte är redo att möta marknaden på ett korrekt sätt.”
Göteborgs handels- och sjöfartstidning skrev: ”Grosshandlare
Lundberg hävdade att de brittiska exportörerna intar en hållning av
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take-it-or-leave-it mot sina utländska kunder”, och citerade honom
vidare:
”Om en svensk kund har speciella önskemål om ändringar av en
maskin, så sänder tyskarna en man för att diskutera saken på platsen
och forcerar fram det begärda på kortast möjliga tid. Men den brittis
ka industrin reagerar icke på samma sätt. Det kanske är så att britterna
tror att deras utrustning duger fullt ut för det avsedda ändamålet och
att inga förbättringar behövs eller är möjliga, tillade han.”
Tidningarna skrev också om att Lundberg kallade britterna för tröga
när det gällde att lämna prisuppgifter och genomföra försäljningar.
Han tog även upp varvsindustrin i sitt tal, och menade att övriga
sjöfartsnationer i Europa hade fått sitt förtroende för brittiska varv
rubbat, på grund av strejker och gränstvister med arbetskraften.
”Det tar dubbla tiden att bygga ett fartyg i Storbritannien mot i Sve
rige. Det är tragiskt.”
Men då fick han genast mothugg av en talesman för varvens arbets
givarorganisation.
Arne Lundbergs ordförandeskap i The British–Swedish Chamber of
Commerce varade under tre år. Sedan blev han kammarens Honorary
Vice President.
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Från Apotekarnes droghandel till AB Fortia
Det fanns flera stora handelshus i Göteborg på 1960-talet. Men hur
stor verksamhet handlade det om? Enligt en artikel i Dagens Nyheter,
20 feb 1968, omsatte Malmsten & Bergvall det året cirka 60 miljoner
kronor. Men AB Fortia, där Malmsten & Bergvall ägde över 50 pro
cent, hade en omsättning på över 300 miljoner. Det kan jämföras med
Göteborgs och Sveriges då största handelsföretag, Elof Hansson, vars
årsomsättning var cirka 400 miljoner kronor.
Arne Lundberg var den drivande kraften när ADA-koncernen om
bildades till AB Fortia 1965. Det ledde till börsintroduktion och en
expansion för företaget under hela 1970-talet. I sin roll som bolagets
första verkställande direktör med ansvar för en mängd omdaningar
hade han stor nytta av sin mångåriga erfarenhet inom apoteksbolaget
ADA. Han började där 1929 då hans far var en av cheferna, 1944 blev
Arne styrelseledamot i ADA och senare ordförande i flera av koncer
nens dotterbolag. Han satsade mycket kraft på ADAs agenturföretag
vilket senare gav goda kontakter med utländska läkemedelsföretag
och framtida samarbetspartners.
1971 flyttade Fortia sitt kontor med 35 anställda till huset som har
varit grosshandlare Dicksons bostad, Stora Nygatan 17 ½, inom vall
graven och granne med synagogan. Fortia restaurerade hela byggna
den och plockade fram de ursprungliga detaljerna som fanns när
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köpmannen August Abrahamson lät bygga palatset 1856. Salongen i
nyrokoko blev till exempel styrelserum i guld och vitt.
Enligt kollegan Gunnar Wessman månade Arne Lundberg alltid om
personalens miljö samtidigt som han var estet när det gällde utform
ningen av arbetsplatserna.
Inför Arnes 60-årsdag skrev bankdirektör Sven Lindblad en hyllan
de artikel i ADA-glimten (nr 6 1970) om hur Arne med sitt öppna,
chosefria och glada sätt alltid var beredd att hjälpa och ge råd. ”Arne
Lundberg besitter en förmåga att skapa och vidmakthålla kontakter
antingen det gäller hemma på Särö, i Amerika eller i Mao Tse Tungs
Kina. Denna förmåga är en ovärderlig tillgång för AB Fortia och samt
liga dess dotterbolag.”
Vid denna tid var dotterbolagen åtta stycken: ADA, Adaco, Ateka,
Famaco, Meda, Mediada, Mediplast och Scanmeda. Dessa tillverkade
och sålde läkemedel, hudvårdspreparat, sjukvårdsartiklar med mera.
Sven Lindblad skrev också i samma artikel om verkställande direk
tören Lundbergs förmåga att utan prestigetänkande delegera beslut,
visa social omtanke och entusiasmera sina medarbetare på olika plan:
”Det är något som hela Fortia-gruppen uppskattar och som säkerligen
i hög grad bidragit till gruppens framgångar.”
Under själva högtidsdagen såg 60-åringen till att vara oåtkomlig för
uppvaktning i Göteborg. Familjen Lundberg befann sig då på ett
kryssningsfartyg.
Handelsbolaget Lundberg & Malmsten var huvudaktieägare i Phar
macia när bolaget såldes 1985 till en oväntad köpare, nämligen Volvo.
Det var främst skatteskäl som tvingade fram försäljningen, menade
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den ene ägaren Erik Malmsten. Han intervjuades i Veckans affärer
den 7 februari 1985: ”Det känns lite vemodigt att skiljas från ett inne
hav som har sitt ursprung i Malmsten & Bergvalls farmaceutiska
avdelning. Men det har varit enda möjligheten att förhindra att ett
framtida arv till hundra procent försvinner i skatt. Det viktigaste är
dock att Pharmacia genom Volvos förvärv får ökade möjligheter till en
fortsatt stark utveckling”, sade Erik Malmsten.

Stora Nygatan 17 1/2 i Göteborg. Ur häftet AB Fortia.
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Stiftelsen bildas till Arnes minne
IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse bildades 1982 och
har sitt säte i Göteborg.
Det var IngaBritt som bestämde sig för, efter samråd med familjens
gode vän advokat Kurt Mark, att skapa en stiftelse till minne av sin
make som gick bort 1973. Den 28 september donerade hon stiftelsens
kapital.
Enligt IngaBritts önskemål och stiftelsens stadgar prioriteras ”medi
cinsk forskning som rör cancer, njursjukdomar och ortopedin”.
Styrelsen har sedan beslutat att medlen främst ska gå till inköp av
apparatur, hjälpmedel och utrustning.
Det finns inga anteckningar om varför hon valde just cancer, njur
sjukdomar och ortopedi men Monica Lundberg berättar att det var
parets erfarenhet av vård inom dessa områden som gjorde att valet föll
just på dessa inriktningar.
IngaBritt Lundberg avled den 6 juni 1999. I sitt testamente hade
hon förordnat om ytterligare kapital till stiftelsen.
Vid doktorspromotionen det året hedrades hennes insatser av
rektorn för Göteborgs universitet, Bo Samuelsson, som höll tal i när
varo av Konungen och Drottningen.
”Under de senaste decennierna har vi kunnat glädja oss åt till
komsten av tre kraftfulla stiftelser med stor betydelse för forskningens
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 tveckling. De är i dagligt tal benämnda Hasselbladstiftelsen,
u
Malmstenstiftelsen och Lundbergsstiftelsen. Alla tre utgår från framstående insatser inom näringslivet, vilka i sin tur varit beroende av ett
avancerat tekniskt och vetenskapligt kunnande. Grundaren av IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse, nämligen fru IngaBritt
Lundberg har under detta år avlidit. Hennes intresse och engagemang
för vetenskapen var stort. Personligen var hon anspråkslös och lågmäld. Vi skall minnas henne med stor tacksamhet.”
Första anslaget som beviljades var på 890 000 kronor, det enda som
delades ut 1983, och gick till ortopedkirurgiska institutionen vid
Göteborgs universitet.
Under de första fem åren delade stiftelsen ut cirka 36 miljoner
kronor. Sedan har de årliga donationsbeloppen ökat och även antalet
anslag till enskilda forskare, nu cirka 18 varje år. Fram till 2017 har
stiftelsen totalt beviljat 512 anslag med ett sammanlagt värde av drygt 
778 miljoner kronor.
Den ursprungliga donationen var 98 miljoner kronor. Tack vare god
kapitalförvaltning uppgår stiftelsens förmögenhet till 1,4 miljarder
kronor (i december 2017).
Styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse
består av fem personer. I den nuvarande styrelsen sitter ordföranden,
Christina Backman, konsult Anders Klein, professor Olle Larkö,
professor Håkan Olsson och finanschef John Vivstam.
Under sin livstid var IngaBritt Lundberg hedersordförande.
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Tidningsartiklarna om
donationerna har varit
rikliga genom åren.
Här är ett axplock från
Göteborgs-Posten,
Arbetet och GöteborgsTidningen.
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Donationer skapade nya verksamheter
Genom åren har forskningsstiftelsen även delat ut ett antal mycket
stora donationer till Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universi
tetssjukhuset. 1987 fick den medicinska fakulteten hela tio miljoner
för inköp av MR-utrustning, som ger bilder av en patient genom
magnetisk resonans. Avdelningen kunde bygga upp en helt ny forsk
ningsverksamhet tack vara stiftelsens stöd. Senare donationer har
blivit lika betydelsefulla.
20 miljoner donerades 1988 som grundplåt vid uppbyggnaden av
ett biomedicinskt centrum på Medicinareberget. Där kunde institu
tionerna för biokemi, biofysik, genetik, molekylärbiologi och marin
mikrobiologi gå samman. Fyra år senare fick Monica Lundberg ta
första spadtaget till byggnaden som skulle få namnet Lundbergslabo
ratoriet.
Taklagsfesten hölls i april 1993 och vid invigningen betonade en av
talarna, molekylärbiolog Gunnar Bjursell, Lundbergdonationens
centrala betydelse för husets tillkomst.
15 miljoner donerades senare till Lundbergs centrum för bioanalys
och ytterligare 15 miljoner till Lundberglaboratoriet för diabetes
forskning.
Tack vara en donation på 25 miljoner kunde Lundberglaboratoriet
för ortopedisk forskning bildas och flera enheter samlades under ett
28

Omslag till en informationsfolder som gjordes till invigningen.
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Björn Rydevik vid invigningen av Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning, på Sahlgrenska sjukhuset. Bronstavlan av paret
Lundberg hänger än idag på väggen vid entrén.

tak. Där strävar forskarna efter att förbättra metoder för diagnostik
och behandling av ryggsmärtor och ischias.
Senaste satsningen är Sahlgrenska Cancer Center som fått flera
donationer från stiftelsen och nu har samlat många av sjukhusets
cancerforskare i samma hus, vilket gynnar forskningen. Man kan
lättare samutnyttja avancerad utrustning och dessutom erbjuds
tillfällen att inleda korsbefruktande diskussioner vid fikaborden.
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Affisch som sattes upp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför
invigningen av barnfysiologens nyinstallerade magnetkamera.
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Utmärkelser till IngaBritt Lundberg
Som tack för den stora forskningsdonationen 1982 valde styrelsen för
Göteborgs universitet att ge IngaBritt Lundberg hedersbetygelsen
Socia et Amica. Det var 1987. Hon blev därmed nummer femton av
de ”vänner till universitetet” som fått denna utmärkelse.
Samma år fick hon också Göteborgs stads förtjänsttecken, ”som be
vis på sin erkänsla för utomordentliga insatser för staden”, som texten
lyder på det inramade diplomet. Där står också att hennes ”förtjänst
tecken i blåvitt band å bröstet bäras”.
1995 blev IngaBritt Lundberg hedersdoktor i medicin vid Sahlgren
ska akademin, Göteborgs universitet.
I motiveringen står det: ”IngaBritt och Arne Lundbergs forsknings
stiftelse har givit mycket betydande bidrag, särskilt till vetenskaplig
forskning /…/ samt till uppbyggnad av laboratorier med kompetens i
världsklass. IngaBritt Lundbergs personliga intresse och engagemang
har varit av avgörande betydelse i detta utvecklingsarbete.”
På tal om medaljer, vid Göteborgs universitets årliga promotionsdag
delas Lundbergsmedaljen ut till forskare inom medicinska områden.
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IngaBritt Lundberg
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Stamceller från människa, preparerade med färgmarkörer.
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Tre av forskarna som fått anslag genom åren
På stiftelsens webbsida www.lundbergsstiftelsen.se presenteras varje 
år några av de forskare som beviljats anslag för inköp av avancerad
utrustning.
Tre reportage är hämtade därifrån. Texterna speglar de forsknings
fält som stiftelsen huvudsakligen främjar – de som rör cancer,
njursjukdomar och ortopedi.
Forskarna är Göran Stenman, professor vid institutionen för
biomedicin på Sahlgrenska akademin i Göteborg, Diana Karpman,
professor i pediatrik med inriktning på njursjukdomar vid Lunds
universitet och Ann-Charlott Söderpalm, forskare i ortopedi vid
Sahlgrenska akademin.
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Göteborgs cancerforskning samlas under ett tak
Femton forskargrupper med ett hundratal cancerforskare håller på att
flytta in hela eller delar av sin verksamhet i ett om- och tillbyggt hus
på Medicinareberget i Göteborg. Utan pengarna från Lundbergs
forskningsstiftelse hade vi inte kunnat åstadkomma det vi gör, slår
professor Göran Stenman fast.
Tidigare har cancerforskarna varit spridda på Sahlgrenska Universi
tetssjukhuset och Medicinareberget. Vinsten med det nya centret är
att de kan skapa en kreativ forskarmiljö med kompetenser inom ett
tiotal cancerfält. Ledande forskare och unga doktorander och post
doks sitter tillsammans och kan samsas om utrustningen som inryms
på fem våningsplan.
– När vi nu för samman cancerforskningen och kan arbeta tillsam
mans i välutrustade laboratorier hoppas vi på synergieffekter. Det är
också nödvändigt att vi samlar krafterna för att kunna driva interna
tionellt konkurrenskraftig forskning i Göteborg, säger Göran Sten
man och börjar med en snabbtur runt två av våningsplanen.
Labben är många, några väldigt rymliga och inredda med avancerad
apparatur och mängder av mikroskop. Just denna dag är det däremot
ganska folktomt, de flesta forskarna är på ett seminarium.
36

Göran Stenman leder
Sahlgrenska Cancer
Center. En av forskarkollegorna i huset är
Kristoffer Hellstrand,
här med doktorander
Fredrik Thorén och
Anna Martner när de
höll på att flytta in i de
nybyggda lokalerna på
Medicinareberget
2010.
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– Genom att ta bort väggar suddar vi ut fysiska gränser mellan våra
grupper. Här i vårt största labb tvingas vi att dela på utrustning och
utrymme, det tror jag är positivt. En bra miljö påverkar oss – och våra
forskningsresultat.
De tre miljoner som Göran Stenmans forskarlag fick i anslag 2010
av Lundbergs forskningsstiftelse blir ett bidrag till alla i hundra
mannateamet, i form av molekylärgenetisk utrustning och ytterligare
ett mikroskop.
All utrustning som köpts tidigare år för miljonanslag från stiftelsen
har redan flyttats till huset på Medicinaregatan, som är en del av
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Till hösten räknar
Göran med att alla forskarlag har flyttat in och då blir det invignings
fest.
Göran Stenmans egen forskning handlar om att hitta nya cancer
gener, så kallade fusionsonkogener som bara förekommer i
cancerceller.
Man vet sedan 1990-talet att de ligger bakom uppkomsten av
tumörer. Närmare 400 fusionsonkogener är kända idag och han har
spårat ett drygt tiotal av dessa.
– Jag har hittat dem i tumörer i bröst, hals, huvud, hud och mjuk
delar.
För fjorton år sedan fick han och kollegan Ulf Smith Lundberg
medaljen av stiftelsen för sina rön om nyupptäckta cancergener,
publicerade i Nature 1997.
– Vi letar fortfarande efter nya fusionsonkogener. Det finns en mas
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sa kombinationer i en tumör då de uppstår genom att delar av två
gener slås samman till en helt ny gen. Intressant är att de samman
slagna generna ofta är specifika för en viss typ av tumör. De kan därför
användas som biomarkörer för diagnostik, prognostik och utveckling
av ny cancerbehandling som till exempel genen MYB-NFIB som vi
nyss har hittat, berättar Göran Stenman när han slagit sig ner i sitt
rum på femte våningen.
Rummet har en glasvägg med skjutdörr mot korridoren, liksom alla
rum i huset, vilket bidrar till känslan av öppenhet och gemenskap.
Samtliga skrubbar är bortbyggda.
Hans forskning har förstås fått stå tillbaka en smula under detta inten
siva flyttår, med alla beslut som måste tas av honom som forskarhusets
föreståndare.
Göran började jobba som forskare och oralpatolog 1977, tog sin
medicine doktorsexamen sex år senare och är professor i både medicinsk
genetik och patologi.
– Patologi är ett spännande fält som innefattar det mesta. Jag gillar
att kombinera klinikjobb med forskning inom ett så viktigt område.
– Idag botas drygt hälften av cancerfallen. Förhoppningsvis kan vi
b ehandla och bota ännu fler om tjugo år. Men jag tror inte på det
ultimata genombrottet som löser gåtan. Det finns så många orsaker
till cancer.
Även om det inte går att bota de svåra fallen tror Göran Stenman att
forskningsrönen ska bidra till att fler kan få behandling och leva ett
hyggligt liv med sin tumörsjukdom, likväl som en diabetiker och
andra med kroniska sjukdomar gör idag.
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På sikt kan njursjuka få bättre behandling
Som forskare vill Diana Karpman lära sig mer om orsakerna bakom
njursvikt hos barn och vuxna. Hon är barnläkare och en av Sveriges
främsta experter på EHEC-infektionens följdsjukdom HUS.
Det var en av Diana Karpmans patienter som ledde henne in på
forskarbanan, ett barn som fått njursvikt av en infektion. Fallet var
ovanligt och gjorde att hon började läsa på.
– Jag blev intresserad av att fördjupa mig och fick chansen att göra
en studie på EHEC-utlöst njursvikt. Det blev en del av min doktors
avhandling.
Sommaren 2011 figurerade Diana Karpman som expert i massme
dierna i samband med det stora utbrottet av EHEC-smitta, orsakad av
förorenad mat.
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Då drabbades drygt 4 000 personer i Europa av infektionen och 900
fick sjukdomen HUS som en följd av smittan.
– Vi gör nu analyser på prover från patienter som insjuknade för att
lära oss mer om hur bakterien påverkar blodet och njurarna.
Diana Karpmans forskargrupp vid Lunds universitet fokuserar på
grundmekanismerna i njursjukdomar. Genom att urskilja vilka fakto
rer på cellnivå som bidrar till sjukdom kan man på sikt utveckla nya,
mer specifika behandlingsformer.
– Det behövs. Idag har vi lärt oss att förstå mekanismerna bakom
olika njursjukdomar men de behandlas ändå på liknande sätt. Vårt
projekt går ut på att i stället kunna hämma det som sätter igång sjuk
domsprocesserna, säger hon.
Forskargruppen studerar fyra olika njursjukdomar.
Den första, hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) ger blodbrist och
akut njursvikt. Den finns i två varianter, varav den vanligaste orsakas
av EHEC-bakterier i tarmen.
– Det är nästan bara barn som drabbas av HUS och varför vet vi
inte. De kan även få nervskador som kan yttra sig i kramp, förlamning
och minnesstörning.
Den andra sjukdomen heter trombotisk trombocytopen purpura
och orsakas av muterat protein eller autoantikroppar mot proteinet i
blodplasman, vilket ger proppar som drabbar njuren. Den tredje,
vaskulit, är en allvarlig kärlinflammation.
– Orsaken är okänd, men vi har sett att patienter med vaskulit har
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aktivering av ett proteinsystem som heter kontaktsystemet. Nu vill vi
studera hur blodceller och celler längs kärlväggar aktiveras. Vi ska för
söka hämma aktivering av kontaktsystemet. Om det lyckas kan det
vara ett behandlingsalternativ i framtiden, berättar Diana.
Den fjärde sjukdomen, IgA nefropati, är den vanligaste formen av
inflammation i njurbarken.
– Den kan leda till njursvikt men varför vet vi inte. IgA är en anti
kropp som normalt finns i slemhinnor. Streptokocker, en vanlig
luftvägsbakterie, kan ha IgA-bindande proteiner på sin yta. Vi
studerar om dessa bakteriella proteiner som sätter sig i njuren efter en
luftvägsinfektion bidrar till inflammationen.
Diana Karpman har även startat en forskarskola som ger stöd åt
kliniskt verksamma unga forskare i Skåne, något hon själv saknade
under sina studier.
Tack vare anslaget från Lundbergs forskningsstiftelse har Diana
Karpman och hennes kolleger kunnat köpa en apparat, ett så kallat
flödessystem, som härmar blodflödet i kärl.
– Den ger oss unika möjligheter att utforska allt innehåll i blodet
inklusive främmande bakterier, deras toxiner och även vad som sätter
igång inflammation i kärlväggarna. Denna teknik används hittills
bara på ett fåtal forskningslabb i världen och nu öppnar den nya vägar
för oss.
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Målet är ökad kunskap om frakturer hos barn
Ortopeden och forskaren Ann-Charlott Söderpalm vill ta reda på hur
barn med frakturer återhämtar sig efter ett benbrott, och om det finns
en ökad risk att de bryter sig på nytt. Pojkar med svår muskelsjukdom
får hjälp att stärka sitt skelett i ett parallellt forskningsprojekt.
Ann-Charlott Söderpalm pressar in sina forskningstimmar i ett redan
välmatat jobbschema som läkare på tre arbetsplatser. Just nu är hennes
forskning fokuserad på två stora studier. Den ena gäller friska barns
benkvalitet. I den andra träffar hon funktionshindrade barn med två
former av muskeldystrofi, Duchennes och Beckers sjukdomar, som
bygger vidare på hennes doktorsavhandling från 2009. Ju mer hon för
djupar sig i skelettets funktion desto större blir hennes fascination.
– Det är fantastiskt hur en mängd faktorer och olika celler och
molekyler samverkar. Det finns en koppling mellan benskörhet och
frakturer hos äldre människor och hos svårt sjuka barn, men jag tror att
det finns en sådan även hos friska barn med skörare skelett än normalt.
Utrustningen hon använder är samlad i det så kallade Dexa-rummet
på tillväxtenheten. En mintgrön dammsugarliknande apparat, DXL,
har varit hennes trotjänare under många års mätningar. Den tar en
bild av fotens skelett och beräknar bentätheten samtidigt som den
mäter hälens tjocklek.
– Den har vi kunnat ta med oss ut till barnavårdscentraler och sko
lor, men nu är den slut och vi har köpt en modernare variant för
anslaget på en halv miljon från Lundbergs forskningsstiftelse.
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Med den nya och mycket effektivare utrustningen kan Ann-Char
lott Söderpalm utöka sin forskning om friska barns bentäthet. Genom
ett planerat samarbete med barnakuten får hon kontakt med barn
som brutit benet.
– Vi ska jämföra ett stort antal barn som får en fraktur med barn
som inte brutit sig och sedan kontrollera hur skelettet återhämtar sig.
Då kan vi undersöka om det finns samband mellan skelettkvalitet och
hur fort barnet återfår normal rörlighet och blir lika stark som före
skadan.
I två stationära apparater kan andra kroppsdelar mätas. På den ena
vilar en gosig isbjörn, i rummet finns fler leksaker och ett rogivande
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ljus- och ljudspel som påminner om känslan av att gå i en solbelyst
skog om våren. Allt för att skapa en skön atmosfär för barnen som
undersöks. Några är mycket sjuka.
Duchennes och Beckers är x-kromosombundna sjukdomar som
bara drabbar pojkar och påverkar proteinet dystrofin. Sjukdomsför
loppen är allvarliga och leder till att pojkarna inte kan gå, musklerna
förstörs successivt under uppväxten. Pojkar med Duchenne behöver
ofta rullstol redan vid tolvårsåldern. Beckers sjukdom har ett något
mildare förlopp.
– Eftersom pojkarna har svårt att röra sig drabbas de också av ben
skörhet och risken att de trillar och bryter sig ökar. De pojkar som
måste ha rullstol permanent utvecklar ofta skolios, det blir svårare för
dem att sitta och dessutom att andas.
– När vi lär oss mer om skelettfysiologin hos pojkarna kan sjukvår
den på sikt hjälpa denna grupp att bygga en bättre benvävnad.
Även friska barns skelettillväxt försämras av för mycket stillasittan
de. Andra faktorer som påverkar är muskelmassa, kost, vitaminer och
hormoner. Men det finns ytterligare faktorer som bara är delvis kända.
Få studier har gjorts på barns benskörhet och det har hon sett som en
utmaning. En av hennes forskningsfrågor är hur barn och ungdomar
kan bygga upp en starkare benvävnad.
Ann-Charlott Söderpalm har jobbat som ortoped sedan 1989 och
kom till barnteamet på Östra sjukhuet strax före millennieskiftet. På
kvällarna hemma i Bollebygd leder hon pass i gympa och yoga.
– Det har blivit min mission att förmedla hur viktigt det är att vi rör
på oss. I mitt jobb är slutmålet att få hela barnpopulationen friskare –
och på fritiden sprider jag budskapet till vuxna.
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Ann-Charlott Söderpalm
forskar på barns bentäthet.
Hon har sett att bland barn
som brutit ett ben finns en
större risk att de bryter sig
på nytt. DXL-apparaten
räknar ut fotens bentäthet.
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