
STELLINGEN

1. When your about to make the last move, to reach the top of a mountain, everything else is
redundant.

 (Akkavare, Sarek, May 5th 1996)
 
2.  To worry about tomorrow, is like paying interest on a loan you have not got yet.

 (an American proverb)
 

3. The very foundation of a successful climbing team, or any team, is indefinite trust.
 (Toulpagorni, Kebnekaise, June 1993)

 
4. “The dopamine hypothesis of schizophrenia” is too vague a hypothesis and must be considered

as the pharmacological equivalence to the chemometric term “OVAT” (One Variable At Time).
 

5. The quality of a lecturer’s slides/sheets is inversely proportional to his/hers professional
experience (i.e., age).

 
6. Providing ‘mooie plaatjes’ by means of sophisticated molecular modeling programs is easier said

than done.
 
7. When you feel at home, away from home, it is not just the local people you have accepted, it is

also their traditions.
 
8. Genuine “Kroppkakor” are prepared from raw pork and unboiled potatoes!
 
9. Neurophysiologist Louis Monti-Bloch has found a connection between the limbic system in the

brain and the vomeronasala organ (VNO), located in the nose and thought to be sensitive for
pheromones. If he is right, it is possible that doctors of the future will prescribe social
intercourse with certain individuals as the treatment for, e.g., schizophrenia and depression.

 
10. The “Elfstedentocht” is a diligent Dutch employer’s worst nightmare.
 
11. QSAR is an iterative process that functions as rational drug design only when it is incorporated

in a project at the same level as molecular modeling, synthesis and pharmacology.

Jonas Nilsson Groningen, Netherlands, March 27th 1998



TESER
 

1. När du tar det sista steget, för att nå toppen av ett berg, då saknar allt annat betydelse.
 (Akkavare, Sarek, May 5th 1996)

 
2. Att oro sig inför morgondagen, det är som att betala räntan på det lån man inte fått.

 (Amerikanskt ordspråk)
 
3. En absolut förutsättningen för ett framgångsrikt klätter team, eller vilket team som helst, är

ömsesidigt förtroende.
 (Toulpagorni, Kebnekaise, June 1993)

 
4. “The dopamine hypothesis of schizophrenia” är en alltför vag teori och kan anses som den

farmakologiska motsvarigheten till den kemometriska termen EVIT (En Variable i Taget).
 

5. Kvaliten på en föreläsares dia-bilder/sheets är omvänt proportionell mot hans/hennes
professionella erfarenhet (läs: ålder).

 
6. Att framställa snygga figurer med hjälp av sofistikerade molekyl modelering program är lättare

sagt än gjort.
 
7. Där du känner dig hemma, fast du är borta, är det inte människorna där du har lärt dig

acceptera, det är deras vanor.
 
8. Äkta Kroppkakor tillagas med rått fläsk och okokt potatis!
 
9. Neurofysiologen Louis Monti-Bloch har hittat en koppling mellan det limbiska systemet i

hjärnan och det vomeronasala organet (VNO), som finns i näsan och anses vara känsligt för
signalsubstanser eller feromoner. Om han har rätt är det möjligt att framtidens läkare kommer
att föreskriva socialt umgänge, med vissa individer, som behandling mot t.ex. schizofreni och
depression.

 
10.  “Elfstedentocht” är en nitisk Holländsk arbetsgivares värsta mardröm.
 
11. QSAR är en iterativ process vilken fungerar som ‘rational drug design’ bara om den integreras i

ett projekt på samma nivå som molekyl modulering, syntes och farmakologi.

Jonas Nilsson Groningen, Nederländerna, 27 Mars 1998
 


