Sven-Åke Persson
Av de som fötts och växt upp i Röstångabygden
har flera vunnit framgång och berömmelse i sin
yrkesutövning. En av dessa är en yngling som
föddes i Stockamöllan år 1942 och fick namnet
Sven-Åke. När han var 11 år flyttade familjen,
Gertrud och Sven Persson och lillasyster Lena,
till Röstånga och huset på Dammgatan. Fadern
arbetade på Stockamöllan AB, men fick ett erbjudande att börja i Ekdahls plåtindustri.
Sven-Åke visade tidigt stor begåvning och hans
lärare Bäckström gav honom alltid högsta betyg i alla ämnen. Men när Sven-Åke var 8 år
drabbades han av polio eller barnförlamning.
Läget var kritiskt och efter en tid i kuvös gav
läkarna inget större hopp om att han skulle
kunna gå. Men duktiga läkare och en viljestark Sven-Åke gjorde att han nästan blev helt
återställd efter 6 månader på sjukhuset. Då
bestämde han att läkare skulle bli hans yrke.
Studenten avlades i Eslöv och han blev därefter
antagen på Lunds Universitet och läkarutbildningen. Han flyttade efter två år till Umeå och
fullföljde sin läkarutbildning där. Som medicine
kandidat rekryterades han därefter som amanuens vid högskolan. Hans avhandling handlade huvudsakligen om biokemiska effekter av
det psykosframkallande medlet LSD på råtthjärnans dopaminsystem.
År 1980 började Sven-Åke vid Försvarets Forskningsanstalt FOA. Som nydisputerad doktor i
farmakologi och läkare blev Sven-Åke laborator och chef för den Toxikologiska sektionen.
Han grep sig an denna uppgift med stor entusiasm. Med sitt stora kunnande blev han en
viktig resurs inom den medicinska forskningen
om effekterna av kemisk krigföring. Han gjorde
också stora insatser rörande toxiska effekter
av civila brukskemikalier.

Sven-Åke deltog i flera viktiga uppdrag, såväl
nationellt som internationellt. Framför allt var
han den mångsidigt kunnige toxikologen. Han
blev snart forskningschef vid FOI. Han kunde
svara på svåra frågor om allsköns förgiftningar.
Han var adjungerad som professor i toxikologi
vid Umeå Universitet. En tid var han föreståndare för Socialstyrelsens kunskapscentrum i
katastroftoxikologi. Hans internationella engagemang var stort, bland annat var han en
tid i Mocambique på uppdrag från FN:s generalsekreterare. Även i Irak, Syrien och Libanon
var han på FN:s uppdrag och höll föreläsningar.
Sven-Åke var en person med personlig integritet och mycket civilkurage. När djurrättsaktivister var som mest aggressiva stod SvenÅke upp för den djurbaserade medicinska
forskningen. Han hotades personligen på mycket obehagliga sätt men detta tycktes snarast
stimulera honom till än kraftfullare agerande.
Man kan inte skriva om Sven-Åke utan att också ta upp gycklaren och provokatören. Redan
från sin start vid FOA satte Sven-Åke tonen
för trivsamma fester med sånger, upptåg och
skådespel. Hans kreativitet med sångtexter
var gränslös och slutade aldrig att imponera.
Efter en tids sjukdom avled Sven-Åke den 8
februari 2016.
Lennart Lundberg

Källa: Systern Lena Jenny Malmsjö, Arbetskamraterna vid FOI Åke Sellström och Gertrud Puu.
Sven-Åke 8 år med mor och far och systern Lena.
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