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Sverker Bäckström - en minnesteckning

Sverker Bäckström avled nyligen i förtid vid 68
års ålder. Sverkers vetenskapliga karriår påbör-
jades under 1940-talet med ett trebetygsarbete
om effekten av litium på embryonalutvecklingen
hos sjöborrar, utfört vid Kristinebergs marinbio-
logiska station. Därefter följde en licentiatex-
amen och doktorandstudier vid Wenner-Grens
Institut för Experimentell Biologi vid Stockholms
universitet. Under handledning av Tryggve Gus-
tafson och John Runnström kom Sverker att dis-
putera 1959 på en avhandling om olika reduce-
rande ämnens aktivitet på utvecklingen hos sjö-
borrarna. Forskningen kom senare att inriktas på
olika aspekter av embryonalutvecklingen hos den
sydafrikanska klogrodan Xenopus laevis 

- ett
djur som Sverker fortsättningsvis alltid kom att
arbeta med och använda i sin undervisning. För
övrigt ett djur jag alltid kommer att förknippa
med Sverker (på Norrtullsgatan bodde grodorna
i ett gammalt badkar med lejonfötter). Därefter
följde olika docenttjänster och sedermera en stu-
dierektortjänst i zoolysiologi.

Mitt första möte med Sverker var för 10 år
sedan då han undervisade i cellära och zoofysio-
logi. Under grundkursens första jullov gav han
mig fri tillgång till kurslaboratoriet för att där
prova några ideer jag hade om försvarsbeteendet
hos mina vandrande pinnar. Han hade dessutom
vänligheten att låna mig några Xenopus-grodor
för att använda som modell rovdjur i mina stu-
dier. Det är tämligen överflödigt att påpeka vil-
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ken drömsituation detta var för en ung biologstu-
dent. Under mina kommande år som doktorand
och kursassistent i zoofysiologi kom vi att samar-
beta på många kurser. Sverker hade även ett
intresse för entomologi och var sedan länge med-
lem i Entomologiska Föreningen i Stockholm.
Han sysslade med entomologin som hobby och
hade ett speciellt intresse för Hymenoptera.
Naturligtvis gav detta gemensamma intresse även
upphov till många diskussioner om dessa djur.
Dessvärre fick Sverker inte så mycket tid över
efter sin pensionering för att syssla med sina
insekter.

Efter Sverkers pensionering 1990 uppstod
plötsligt ett vakuum - den gamle vise biologen
med kunskaper om den gamla biologin som man
alltid kunde rådfråga fanns inte längre på gång-
avstånd i korridoren. Men vi höll fortfarande
kontakten med varandra under de sista åren. Jag
minns att vårt sista samtal rörde sig om min
anställning vid Naturhistoriska Riksmuseet.
Sverker påpekade att han alltid hade trott att jag
skulle få användning av min entomologiska hob-
byforskning 

- något som jag själv inte riktigt
insåg då.

Jag är glad att få gjort Sverkers bekantskap
under dessa år. Jag hoppas bara att det finns
insekter och grodor i livet efter detta.

Ulf Carlberg


