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Annorlunda. Glaskonstnären Jim Johnsson kollar in ett av sina viruskonstverk.
 

Nöjd. Mohammed Homman pekar på en 
av de tavlor där Jim Johnsson har målat 
ett herpesvirus. 
 

 

Konstvirus på väg ut i världen

Kontakten knöts i vintras när Tegnabybaserade glaskonstnären Jim 
Johnsson ringde Mohammed Homman och ville köpa aktier i hans företag. 
Den världsledande svenske virusforskaren svarade med att beställa 30-
talet glaspjäser och målningar.Nu är de konstnärliga virusen på väg ut i 
världen.

- Jag är imponerad över den professionalitet och det 
kunnande som Jim Johnsson visar upp. Min 
förhoppning är att detta kan generera ett fortsatt 
samarbete, säger Mohammed Homman som 
tillsammans med två kollegor i går eftermiddag kom 
till Jim Johnssons ateljé i Tegnaby för att hämta sina 
verk. 
 
Stort ögonblick 
För Jim Johnsson var det ett stort ögonblick: 
- Det är inte varje dag man träffar en av världens 
mest framstående virusforskare. Det känns stort och 
bra när man dessutom får ett kvitto på att 
konstverken lever upp till förväntningarna. Det här 
är det mest intressanta och annorlunda jag någonsin 
gjort, säger Jim Johnsson. 
Mohammed Homman, 32, är inte vem som helst. 
Under de senaste åren har han forskat om virusproduktion vid Centrum för molekylär 
medicin vid Karolinska institutet i Stockholm. 
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Hjälpmedel mot herpes 
Genom sin forskning har han tagit fram en helt ny metod att framställa antivirala läkemedel 
och dessutom utvecklat ett eget patenterat hjälpmedel mot herpes. 
I takt med forskningsframgångarna har också utmärkelserna kommit. 
 
Gratulerades av Clinton 
2003 utsågs Mohammed Homman till "Morgondagens ledare" av USA-baserade Academy of 
Achievement som inom 40 länder över hela världen väljer ut de studenter som också har 
förutsättningar att bli de kommande internationella ledarna inom näringsliv och vetenskap. 
Vid prisutdelningsceremonin gratulerades han av hedersgästen, förre USA-presidenten Bill 
Clinton. 
Mohammed Homman har också fått Stockholms stads uppfinnarstipendium 2005, blev Årets 
innovatör i Stockholms län 2006 och tog samma år emot Stockholms stads 
uppfinnarstipendium för utvecklingen av herpesläkemedlet. 
Sedan januari 2007 är han tjänstledig från Karolinska institutet för att inom sitt företag 
Vironova, som han bildade 2005, kommersialisera och utveckla sin metod att framställa 
antivirala läkemedel mot herpesvirus. 
- Det är kostsamt och tar tid. Men så här långt har det gått bra. Vi är 15-talet anställda och 
går med vinst. Nu är min förhoppning att Jim Johnssons konstverk ska ge företaget ett 
ekonomiskt tillskott, säger Mohammed Homman. 
Hans tanke är att skänka konstverk till rika personer som stödjer hans virusforskning eller 
att auktionera bort konstverken i USA eller Mellersta Östern där de stora mecenaterna finns. 
 
En ny värld 
För Jim Johnsson har viruskonstverken öppnat en ny värld. 
- Jag läste om Mohammed och hans företag i en uppfinnartidning och blev imponerad. Vi fick 
kontakt via ett antal e-mejl och för att klara mitt uppdrag har jag läst mängder av litteratur 
om virus och virusforskning. Det har berikat mitt liv, säger Jim Johnsson.
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