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Familj

Dagens namn: allhelgonadagen
allhelgonadagen infaller alltid den 1 november till skilinad från alla helgons
dag, som infaller den lördag som ligger mellan 31 oktober och 6 november.
den 1 november är en av få dagar på året som saknar namnsdag. i morgon: tobias
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Dagens datum
den 1 november 1935
föddes tv-meteorologen
John Pohlman.

DN gratulerar.

Chef för familjeredaktionen: Jan Falk
08-738 21 18, familj@dn.se
Frågor om minnestexter: vardagar 10.30–12.00
annonser: familjeannonser@dn.se 08-738 13 65

Dödsfall.

Janos
Hersko

Luca Jovine mottar Erik K Fernströms pris vid Lunds universitet
Foto: soia Juvel
i morgon.

Förre rektorn vid Dramatiska institutet (numera Stockholms dramatiska högskola), Janos Hersko, har
avlidit i sin födelsestad Budapest,
vid en ålder av 86 år.

Med sikte på livets början
Snart kan det vara möjligt att framställa hormonfria preventivmedel. Luca Jovine leder det svenska forskarlaget och får
nu pris för sina genomgripande upptäckter.
○○Med ägget som mål inleder vi vår
allra första kamp. Den spermie som
först lyckas nå ägget och binda till
sig ett visst protein på dess hölje
och penetrera ägget vinner. Samtidigt stängs äggets hölje för medtävlarna och ett liv tar sin början.
Det är här, när ägget och spermien
möts, som allt avgörs. Men ibland
nekas alla ivriga simmare tillträde.
Detta kan bero på infertilitet.
–○Tänk dig hur en låsmekanism
fungerar. Nyckeln behöver vara i
exakt rätt form för att passa i låset.
Hos de människor som är infertila
kan låset eller nyckeln ha en annan
form, ett slags mutation. För att
kunna förstå hur det fungerar måste vi studera hur låset och nyckeln
ser ut, säger Luca Jovine som leder
forskningsgruppen på Karolinska
institutet i Huddinge.
–○Varför kan inte en musspermie
befrukta ett människoägg? Det är
ganska självklart att en mus och en
människa inte kan korsas, men varför? Den frågan kan bara besvaras
genom att ta reda på vad i ägget som
binder spermier till sig, förtydligar
han.
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I många år har forskare världen
över försökt förstå sig på hur proteinet i det mänskliga äggets hölje
är uppbyggt. Men de tekniska svårigheterna i att få fram en faktisk
modell har hindrat de lesta från att
slutföra sitt arbete. Luca Jovine har
varit fast besluten från början och
efter tio år blev han och hans team

först i världen med att konstruera
en bild av strukturen i proteinet
som binder spermierna till ägget.
En viktig biologisk pusselbit i mysteriet kring hur ett liv skapas.
–○När vi till slut ick fram en bild
på hur strukturen ser ut var det
svårt att fatta att vi var de första i
världen som såg precis hur det var
uppbyggt. Denna typ av befruktningsprotein har existerat långt
innan människan kom till men ingen hade lyckats visualisera det förrän nu. Plötsligt fanns denna information framför våra ögon som ett
svar. Det var som att gå på månen.
Luca Jovines resa från föräldrarnas
hus i Milano har varit krokig geograiskt, men spikrak i hans huvud. En
fotointresserad far lämnade Lennart Nilssons bok ”Ett barn blir till”
på vardagsrumsbordet och sonens
ögon blev som tefat.
–○Jag minns det tydligt. Bilderna
var så speciella, det var omöjligt att
inte fascineras. Efter det kände jag

När vi till slut ick
fram en bild på hur
strukturen ser ut var
det svårt att fatta att
vi var de första i världen som såg precis
hur det var uppbyggt.

Luca Jovine
Gratuleras till: tar
emot erik K Fernströms pris vid Lunds
universitet den 2
november. den 8
november belönas
han också med sven
och ebba-Christina
Hagbergs pris för sin
forskning om livets
uppkomst.
Gör: Forskningsledare
vid institutionen för
biologi och näringslära
på Karolinska institutet
i Huddinge.
Bor: i vasastan, stockholm.
Familj: sambon marta,
döttrarna smilla, 7 år,
och soia, 5 år
Bakgrund: Född
i milano. Kom till
sverige 2005 efter
studier i new York och
Cambridge.
Firar: semester med
familjen och något
roligt med forskningsteamet också. Har inte
planerat så mycket än.

att jag var tvungen att tackla något
som hade med början på livet att
göra. Det har varit en stor inspiration. Nu använder jag bilderna när
jag föreläser.
För sex år sedan kom Luca Jovine
till Sverige, efter år i Cambridge
och New York. Med forskargruppen i Stockholm kunde han få en
3D-modell av äggets protein färdig.
Den nya informationen kan leda
till något som många kvinnor har
väntat på. En helt ny typ av preventivmedel med lägre hälsorisker än
dagens p-piller.
–○Det är teoretiskt möjligt att få
fram ett preventivmedel som bara
har efekt på själva äggets hölje och
inte på resten av kroppen. Det borde inte ge några biverkningar eftersom proteinet som påverkas enbart
inns på ägget och ingen annanstans i kroppen, säger Luca Jovine.
De nya upptäckterna ger också
ökad förståelse för hur infertilitet
fungerar. Luca Jovine misstänker
att en viss del av infertilitetsfallen
beror på molekylära skillnader
mellan personerna. Men bara halva
hemligheten är avslöjad. Nu måste
även spermiens mysterium utforskas så att vi får strukturen på låset,
förklarar han. Ett arbete som på
sikt skulle kunna resultera i att även
proteiner i spermien skulle kunna
vara mål för preventivmedel.
–○Vi har bara ena delen av låsmekanismen. Att lösa andra halvan av
gåtan kanske kommer att ta oss ytterligare tio år att klura ut. Men vi är
på god väg, man kan säga att vi är
halvvägs där.

○○Janos kom till Stockholm 1970
och anställdes nästan omedelbart
som lärare i ilmregi vid Dramatiska institutet, för att sluta som
rektor 1992. Under sina långa
gärning vid DI bidrog han på ett avgörande sätt till skapandet av den
framgångsrika nordiska ilmskoletraditionen. Janos förde med sig
ett centraleuropeiskt intellekt,
skeptiskt och prövande, alltid förenat med en sirlig elegans och ett
entusiastiskt fotarbete, som ofta
förde tanken till den österrikiska
dubbelmonarki som han ändå var
ett barn av.
Janos var en intuitiv och blixtsnabb ilmanalytiker. När vi andra
vagt kände att något inte stämde,
gick Janos rakt på problemets
kärna och påvisade materialets
problem och möjligheter. Det
var underhållande och alldeles
briljant.
En generation av skådespelarstudenter vid Teaterhögskolan ick sin
introduktion till ilm av Janos. De
väl inrepeterade scenerna väcktes
på ett magiskt sätt till liv, samtidigt som studenterna upptäckte
ilmskådespeleriets möjligheter.
Kanske kom Janos allra bäst till sin
rätt i dessa snabba och träfsäkra
regiskisser, hans rörliga intellekt
kunde tråkas ut av längre processer.

En generation av
skådespelarstudenter
vid Teaterhögskolan
ick sin introduktion
till ilm av Janos. De
väl inrepeterade scenerna väcktes på ett
magiskt sätt till liv.
Efter pensioneringen från DI
arbetade Janos tidvis som regilärare på ilmskolan i Budapest.
Den tidigare så berömda ilmskolan var i kris med ett ålderstiget
lärarkollegium, där Janos lera år
efter pensioneringen var yngst,
utstrålade vitalitet och älskades av
sina studenter.
På anslagstavlan i Janos tjänsterum kunde man genom cigarrettröken skönja devisen ”En ilmregissör som bara ser en utväg bör ta
den och försvinna”. Janos var en
mästare på att se alla möjligheter
i ett ilmmaterial. Nu har han lämnat oss, men kvar dröjer bilden av
hans vippande cigarrettmunstycke
och hälsningen ”Tjera du!”, varvid
den mötande aldrig anade om en
bastonad eller ett beröm skulle
följa.

Soia Juvel

Harald Stjerne

soia.juvel@dn.se

Jan Ohlsson

