
1 

Rektorsskiftet 2020-12-18 

Avskedsföreläsning av Eva Åkesson: Om tid – att mäta ett ögonblick 

Ärade åhörare 

Ett ögonblick – ordet kommer från det fornsvenska öghnablik, i sin tur 

från lågtyska ogenblik och betyder ordagrant ”blinkning med 

ögonen”. 

I genomsnitt tar ett mänskligt ögas blinkning mellan 100 och 400 ms 

enligt the Harvard Database of Useful Biological Numbers. Men det 

är sällan en exakt tidsangivelse vi är ute efter när vi använder oss av 

uttrycket. Ögonblicket är ett ord vi använder för att beskriva en kort 

tidsrymd. Vi ställer inte krav på att den är exakt mätbar, det är snarast 

en upplevelse av hast. Idag lämnar jag över till min efterträdare. Det 

har varit nio år. Nio femhundrafyrtiotredjedelar eller 1,7 procent av 

universitetets historia. En, för mig, stor samling minnesvärda 

ögonblick.  

Rektorsperioden har varit lång och kort på samma gång. För så är det 

med tid. Samtidigt som den är exakt och mätbar kan upplevelsen av 

den tid som förflyter vara mer mjuk i kanterna.  

I min vetenskapliga gärning har däremot den exakta tiden en central 

plats.  

https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C3%B6ghnablik&action=edit&redlink=1
https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=ogenblik&action=edit&redlink=1
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Tidmätningars möjliggörande har som all grundforskning sin bas i 

nyfikenheten och viljan att förstå. Galileo Galilei använde sin egen 

puls som klocka och påstod sig kunna mäta tiden i så korta intervall 

som ett tiondels hjärtslag. Genom att placera glödande kol på en skiva 

som roterade visade Johann von Segner att vårt öga kan uppfatta 

förlopp på omkring en tiondelssekund. När skivan roterade fortare 

blev kolbiten till en komet för ögat. Fotografen Edward Muybridge 

visade med hjälp av tolv kameror hur en hästs hovar förhöll sig till 

marken i galopp och han har senare kallats filmens fader på grund av 

det sätt som han visade upp bilderna i en slags projektor för publiken.  

 

Tekniken har förfinats och mätmetoderna förbättrats. Idag kan vi mäta 

oerhört korta tidsintervall.  

 

Inom mitt ämne – kemin – fanns länge en uppfattning om att det trots 

allt var ointressant med tidsrymder kortare än en nanosekund. Det är 

ungefär den tid det tar för molekyler i en lösning att träffa på varandra. 

Men snart ändrades även det. Teknisk utveckling gjorde att det 

öppnades möjligheter att studera övergångstillstånd, det som vi inom 

kemin kallar reaktioners intermediat. Det ledde till möjligheten att ta 

ett kliv från att mäta reaktioners medelhastighet – det vi kallar 

kinetiken, till att studera molekylernas rörelser, hur de binder och 

bryter sig loss – själva dynamiken. Det var en revolution. En av 

pionjärerna – Ahmed H Zewail – belönades med Nobelpriset i kemi 
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för sina studier inom vad som kom att kallas femtokemin – det som 

sedan blev mitt forskningsområde.  

 

I vad bestod revolutionen? Jo, tidigare visste vi kemister mycket om 

ämnens egenskaper. Hur de reagerar. Vad produkterna blir när 

ämnena blandas. Men inte vad som händer med ämnena under 

reaktionens förlopp, som kanske bara tar – det som vi slarvigt 

kallade – ett ögonblick.  

 

Att inte veta vad som pågår mellan start och mål liknade den 

framstående kemisten Sture Forsén vid Lunds universitet vid en 

teaterpublik som bespetsar sig på att få se Hamlet, men får se en 

komprimerad föreställning där allt är struket utom första och sista 

scenen. Vad som hänt mellan inledning och final får de gissa sig till. 

Det är klart att åskådarna blir besvikna. 

 

Så har det varit inom kemin. Inledning och slut. Inget däremellan. 

Gissningarna har varit många och ofta bra, men inom kemin har man 

velat veta och därför hitta ett sätt att studera reaktionerna vid alla 

ögonblick i processen. Men hur? Om vi återvänder till kamerans värld 

vet vi att en vanlig kamera som tar en bild under goda förhållanden 

använder ungefär en sextiondels sekund. Om någon springer måste du 

korta tiden till kanske en 500-del för att få en skarp bild. En 

gevärskula går att fotografera med en specialkamera på en miljondels 

sekund om kulan rör sig i tusen kilometer i timmen.  
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Men vilken slutartid behövs för att få en bild av de kemiska 

reaktionerna? Och vad ska vi använda för kamera? En molekyl är 

ungefär en nanometer stor. Om du tar en millimeter och delar den i en 

miljon delar, så har du måttet. Och ska vi hinna med i reaktionerna 

behöver vi en slutartid på 100 femtosekunder. Det är alltså 10 upphöjt 

till minus femton sekunder. Det är så kort att det inte riktigt går att 

begripa. Om vi vänder på skalan och funderar över hur lång tid 10 

upphöjt till femton sekunder är kommer vi fram till 32 miljoner år. 

Ofattbara perspektiv.  

 

Men uppgiften är inte att få svindel, uppgiften är att hantera 

situationen och lösningen finns tack vare lasern.  

 

Lasern var en innovation som ingen riktigt visste vad den skulle vara 

bra för. När Theodore Maiman lyckades skapa den första lasern 1960 

var det en lösning som sökte sitt problem. Men redan ett år senare 

hade den första ögonkirurgin genomförts med hjälp av laser. Inom 

kemin hittade den en hemvist.  

 

Lasern möjliggör att vi med hjälp av korta ljuspulser kan starta 

kemiska reaktioner och sedan följa dem. 

 

 

 

 



 5 

Man bygger upp ett system med flera lasrar som ger  korta pulser med 

hög intensitet. Färgen på ljuset, eller våglängden, är i det närmaste 

konstant, omkring 800 nanometer. Men om vi åter tänker oss teatern 

jag nämnde är begränsningen att endast kunna använda en våglängd 

ungefär detsamma som att bara få kika på pjäsen genom ett litet hål i 

ridån. Men vi ville ju se mer, helst allt.  

 

För att lösa problemet använder vi icke-linjära metoder såsom 

vitljusgenerering, frekvensfördubbling och optisk parametrisk 

förstärkning. Tack vare dessa tekniker kan ljus från IR- och UV-

området skapas.  

 

Den enklaste mätmetoden kallas ”pump-probe”. Denna metod liknar 

den blixtfotolys som forskarna Porter och Norris använde redan under 

slutet av fyrtiotalet. En laserpuls startar reaktionen – ”pump” – och 

sedan mäter en analyspuls – ”probe” – hur ämnets förmåga att uppta 

ljus har förändrats. Genom att låta analyspulsen färdas en längre väg 

till provet kan analysen ske endast några femtosekunder efter att 

reaktionen startade. En 0,3 mikrometers längre färdväg ger en 

tidsskillnad på 1 femtosekund. 

 

Genom att studera hur analysspektrumet ändras ser vi hur gamla 

aktörer försvinner och nya aktörer dyker upp på scenen. 

”Pump-probe”-experimentet ger oss möjlighet att se vad som händer 

under pjäsens gång. 
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En enkel reaktion är en isomerisation, som är en ändring av formen 

hos en molekyl som startas av att molekylen utsätts för ljus. Det 

innebär att en del av molekylen vrider sig och därigenom ändras 

molekylens form tillfälligt. Genom att använda metoder med hög 

tidsupplösning kan vi mäta hur snabbt vridningen sker och hur snabbt 

molekylen återvänder till ursprungstillståndet. 

 

Här har vi skäl att tala om ögonblick. I våra ögon finns en molekyl 

som heter rodopsin. Den är i sin tur uppbyggd av ett protein och 

molekylen 11-cis retinal. När ljus träffar näthinnan är det första som 

händer efter absorptionen av ljuset att retinal vrider sig – molekylen 

isomeriserar. 

 

Isomerisationen frigör energi som efter flera steg blir till den 

elektriska signal som skickas till hjärnan. Därför kan vi se! 

Studier har visat att isomerisation i rodopsin sker på 200 

femtosekunder som alltså är ett kemiskt ögonblick. Att vi ändå inte 

kan se snabbare förlopp än en tiondels sekund beror på att de 

efterföljande stegen tar längre tid. 

 

Femtokemin har öppnat ett fönster genom vilket vi kan följa 

reaktioner då de sker och lära oss vad som påverkar och styr en 

reaktion. 
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Användandet av korta laserpulser har redan idag många vitt skilda 

tillämpningsområden. Några exempel förutom de som redan har 

nämnts är cancerdiagnostik och behandling och optisk mammografi. 

 

Genom femtokemin kan vi också konstatera att på molekylar nivå är 

det den snabbaste vägen som vinner. Snabba förlopp ger minst 

förluster vid energiöverföring. Detta är viktigt inte minst inom 

utvecklingen av solceller.  

 

Nu när mitt arbete som rektor vid Uppsala universitet når sitt slut kan 

jag konstatera att mitt forskningsområde och de senaste åren här vid 

Sveriges första universitet skiljer sig på denna punkt. I rektorsarbetet 

är det inte alltid den snabbaste vägen som ska väljas. En bra 

lösning/ett bra beslut följer inte alltid minsta motståndets lag.  
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Nu är min rektorsperiod snart till ända. Jag kommer se tillbaka på min 

tid som rektor med tacksamhet. Det har varit en ära att tjäna Sveriges 

första universitet, det evigt unga. Jag skulle vilja avsluta med en 

uppmaning om att alltid värna universitetets kärna. Jag lånar ord av 

nobelpristagaren Bob Dylan:  

 

"May your hands always be busy, 

May your feet always be swift, 

May you have a strong foundation, 

When the winds of changes shift." 

 

Jag kommer att lämna över till en värdig efterträdare och önskar lycka 

till! 

 

 

 
 


