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Textstorlek
DN har gång på gång sökt Jan-Åke Gustafsson för att få en intervju. Men han vill inte ställa upp. I stället hänvisar han till sin chef, Karolinska institutets rektor Harriet WallbergHenriksson.

Senaste nytt
Fakta
• Detta har hänt:
- Jan-Åke är ju en av våra mest kända forskare och en av de mest citerade i Sverige, säger hon.
Hon nämner en rad tidskrifter där Gustafsson publicerat artiklar. Hon berättar också att läkemedelsbolaget Wyeth är nära att tillverka en medicin som är baserad på Gustafssons
upptäckt.
Hur vet du det?
- Jag har fått den informationen från medarbetare, säger hon.
Är den medarbetaren Jan-Åke Gustafsson?
- Jag har fått den informationen från medarbetare.
Du verkar inte ha läst några av de vetenskapsartiklar du hänvisar till. Uppgifterna har du fått från en medarbetare som vi båda vet är Jan-Åke Gustafsson eller hur?
- Mmmmm. Jag har fått den informationen från medarbetare.
Vet du om någon har lyckats återupprepa Gustafssons tester?
- Det är inte mitt område. Det är alltid så att man har olika uppfattningar och hittar olika saker inom olika områden och det är så det ska vara. Jag är övertygad om att Jan-Åke
Gustafsson inte haft de forskningsmedel han har om det skulle visa sig att det han gör är fel, säger Harriet Wallberg-Henriksson.
När DN sedan berättar om de tre mycket respekterade, internationella forskningsteam som under lång tid försökt upprepa Gustafssons resultat utan att lyckas (se artikel här intill)
säger hon att hon inte känner till det och inte kan bedöma uppgifterna.
På frågan om vad hon anser om den kritik Gustafssons tidigare anställde Andrew Sakko framför säger hon att det inte ligger något i den.
- Det är inte ovanligt att man som yngre medarbetare ibland blir frustrerad och av det kan det bli kritik mot hela laboratoriet och den miljö man befinner sig i. Men det är lite
märkligt att kritiken kommer så långt efteråt, säger Wallberg-Henriksson.
Kan det vara så att han precis som många andra är rädd för Gustafsson?
- Det kan jag inte svara på.
Knut Kainz Rognerud
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