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Hvor lille kan magneten på dit køleskab blive? 

Af Emil Andreasen Klahn, ph.d. i kemi fra Aarhus Universitet 

 

I mit projekt har jeg udviklet en ny metode til at studere molekyler. Ikke bare hvilke som helst 

molekyler, men en bestemt type molekyler, som forskere kalder for ”molekylære magneter”. Det er 

altså molekyler, som er magnetiske. Det er langt fra alle molekyler som er det, men de rigtige af disse 

molekyler kan have potentiale i både velkendte teknologier som dataopbevaring eller mere eksotiske 

teknologier som kvantecomputere. For at lære, om et molekyle er en potentiel kandidat til disse 

anvendelser, bliver vi nødt til at fravriste det svaret på, hvorvidt det er magnetisk på den rigtige måde. 

I mit arbejde har jeg vist, at vi kan finde ud af det ved at krystallisere molekylerne og bombardere 

dem med neutronstråling. 

 

Fortæl mig, hvordan du ser ud, og jeg skal sige dig, hvem du er 

Molekyler er overalt omkring os. Når vi spiser, bliver maden nedbrudt til sukkermolekyler af store 

biologiske molekyler i kroppen, som hedder enzymer. Vi indånder O2-molekyler, som transporteres 

rundt i kroppen af transportmolekylet hæmoglobin. Maden har vi måske spist med en ske lavet af 

plastic, som er dannet ved at bygge lange kæder af molekyler. 

For en kemiker er molekylerne altså et og alt, og et af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv er, 

hvordan molekylerne ser ud. ”Hvorfor kigger I ikke bare på dem?” er det oplagte spørgsmål 

selvfølgelig, og svaret er, at det simpelthen er fordi, de er for små. Den type molekyler, jeg har kigget 

på, er små nok til, at man kan lægge godt 100 millioner af dem på tværs af en hånd. ”Er det så ikke 

ligegyldigt, hvordan de ser ud?” kunne man også spørge, men svaret ville være et stort, rungende nej. 

I molekylernes verden er det sådan, at udseende og funktion følges ad. Det er ikke tilfældigt, når man 

for eksempel siger, at kroppen kan ”genkende” coronavirus, når man er blevet vaccineret. Det er det 

konkrete udseende af molekylerne på overfladen af virusset, den såkaldte molekylære struktur, som 

kroppen har lært at kende, og kan reagere på. Jeg vil vende tilbage til, hvordan vi finder ud af, hvordan 

et molekyle ser ud, når vi nu ikke kan kigge direkte på dem, men først vil jeg forklare, hvad det 

betyder, at et molekyle er magnetisk. 

 

Et molekyle bliver magnetisk 

Ligesom vi er i kontakt med molekyler hele tiden, har de fleste af os også magneter derhjemme. Et 

typisk eksempel er dem, vi har hængende på køleskabet. Ligesom med molekyler hænger 

køleskabsmagneternes struktur og funktion også sammen. Og her taler jeg ikke om strukturen på 

magneten (det er ikke vigtigt, og køleskabsmagneten forestiller en rugbrødsmad eller en solnedgang 

over Gran Canaria), men om den atomare struktur. Altså, hvordan atomerne i magneten sidder i 

forhold til hinanden. 

Når man ser på de to koncepter sammen - altså magnetisme og molekyler - så kommer man altså til 

denne erkendelse: et molekyles atomare struktur er afgørende for, hvor magnetisk det er. Det er altså 

vigtigt, at man kommer de rigtige atomer i et molekyle, og at de sidder rigtigt i forhold til hinanden. 
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Hvad er de rigtige atomer? Det afgørende er, at der er et metalatom. I min forskning har det været et 

enkelt atom af metallerne kobolt, holmium eller dysprosium, og udfordringen har været at måle, om 

molekylerne er blevet magnetiske på den rigtige måde. 

 

Den rigtige måde at være magnetisk på 

Hvad er den rigtige måde at være magnetisk? Den rigtige måde at være magnetisk på er, at når man 

bliver magnetisk, så bliver man ved med at være det. Når du hænger noget op med en 

køleskabsmagnet, forventer du, at det bliver hængende. Det hænger sammen med en observation, der 

er så grundlæggende for køleskabsmagneten, at vi ikke tænker over det til daglig: magnetismen skifter 

ikke retning. Når først vi har sat køleskabsmagneten på, så man tydeligt kan se solnedgangen, så 

risikerer vi ikke pludselig, at magneten skulle være sat på højkant på køleskabet for at blive siddende. 

Med molekyler er det anderledes. Fordi de er så små, skifter deres magnetisme hele tiden retning. 

Men her kommer strukturen af molekylet ind i billedet igen: jo bedre vi kan fintune den molekylære 

struktur, jo bedre kan vi sikre, at magnetismen ikke skifter retning. Det har tidligere vist sig, at for at 

magnetismen ikke skifter retning, skal molekylerne udvise magnetisk anisotropi. Det betyder, at der 

er nogle retninger i molekylet, som magnetismen foretrækker fremfor de andre. Det er i øvrigt sådan 

vi tror, vi kan bruge molekylerne til dataopbevaring: hvis man kan styre magnetismens retning, kan 

man beslutte sig for, at en retning repræsenterer et 0, og en anden retning repræsenterer et 1, og så 

har man digital information. 

 

Jo flere, jo bedre 

Min forskning har altså forsøgt at svare på de to følgende spørgsmål: udviser et givent molekyle 

magnetisk anisotropi, og hvis det gør, hvordan hænger det så sammen med den molekylære struktur? 

Svaret på de to spørgsmål er det, der kræver krystaller og neutroner. En krystal af molekyler er et fast 

stof. I stedet for at 100 millioner molekyler ligger på tværs af en hånd, sidder de i en krystal tæt 

sammen på en måde, som kaldes krystalstrukturen. I krystallen bliver molekylernes ringe størrelse 

altså gjort til en styrke fremfor en udfordring, fordi man har flere af dem. Krystalstrukturen er bestemt 

af den molekylære struktur, og hvis man har en krystal af molekyler, kan man derfor også lære 

molekylernes struktur at kende. 

Krystalstrukturen lærer man at kende med en teknik, der hedder neutrondiffraktion. Teknikken går 

ud på at skyde på krystallen med en stråle af neutroner og måle på, hvordan neutronerne har ændret 

retning, når de er kommet igennem krystallen. Ved hjælp af avanceret matematik kan man så regne 

ud, hvordan de molekyler, som krystallen er opbygget af, ser ud. Det særlige ved neutroner er, at 

måden de ændrer retning på, ikke bare afhænger af, hvordan molekylerne ser ud, men også om de 

udviser magnetisk anisotropi. Derfor kan man i princippet svare på begge mine spørgsmål ved at 

bruge neutrondiffraktion. Det udfordrende ved neutroner er, at de er svære at lave, og derfor har en 

stor del af min dataindsamling foregået ved store forskningscentre i Frankrig og USA, hvor man har 

bygget faciliteter, der kan håndtere den type forskning. 
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Hvad neutronerne viste 

I mit arbejde har jeg samlet data på molekyler, ved at rejse ud i verden og måle på, hvordan neutroner 

ændrer retning, når de passerer en krystal af mine molekyler. Og hvad har jeg så lært af det? 

Det første som jeg har været i stand til at vise med mine resultater er, at vi med neutrondiffraktion 

kan genskabe de resultater, man kan få med andre teknikker. Den erkendelse er afsindigt vigtig, fordi 

naturvidenskaben netop afhænger af reproducibilitet, altså det faktum at flere uafhængige 

undersøgelser giver det samme resultat. Mine resultater har derfor vist, at neutrondiffraktion som 

metode til at undersøge magnetisk anisotropi står på et solidt fundament. 

Det andet, jeg har været i stand til at gøre, er at måle den retning, som magnetismen i et givent 

molekyle foretrækker at pege i. Jeg har gjort det for forskellige molekyler med en lidt forskellig 

struktur og har derfor kunnet undersøge, hvordan forskelle i strukturen fører til forskelle i den 

magnetiske anisotropi. Det er vigtigt, fordi jeg på den måde kunne vise, at de eksperimentelle 

resultater stemmer godt overens med de modeller, man kan regne sig frem til ud fra teoretiske 

betragtninger. Beregningerne er i sig selv svære at udføre, så det at vi nu er i stand til at lave 

eksperimentelle resultater betyder, at vi kan begynde at udfordre beregningerne, så vi på den ene side 

kan stole mere på modellerne, når de stemmer overens med eksperimentet, og på den anden side ved, 

at vi skal arbejde mere på modellerne, hvis de ikke gør. 

En tredje ting, jeg har arbejdet på, peger hen mod, hvad der skal ske nu, hvor min Ph.D. er færdiggjort: 

kort tid inden jeg afleverede min afhandling, var jeg sammen med forskere fra andre grupper i stand 

til at vise, at man ikke altid behøver at have en krystal for at foretage denne slags målinger, men at 

man kan erstatte den millimeter store krystal med et pulver af mikroskopiske krystaller. Det er vigtigt, 

både fordi det er langt nemmere at lave mange små krystaller, end at lave en stor, og fordi 

eksperimentet med pulvere går mange gange hurtigere end eksperimentet med store krystaller. Det 

mangedobler spillerummet for, hvilke molekyler man kan studere med den teknik, jeg har været med 

til at udvikle i mit projekt. 

 

De nye muligheder i horisonten 

Jeg har rejst meget rundt i verden, når nye data skulle måles. Neutronforskning er dyrt, nogle gange 

besværligt, og altid en stor investering. Med mine forskningsresultater har jeg skabt en grobund for, 

at man kan studere den magnetiske anisotropi i molekylære magneter grundigere og hurtigere end 

hidtil og dermed opnå endnu mere præcis viden om, hvordan magnetiske molekyler opfører sig. Det 

betyder endnu ikke, at vi præcis ved, hvordan man skal bygge en kvantecomputer, men vi har nu 

endnu en teknik til at studere potentialet i de molekyler, der kan fungere som indmaden i en. 

Hvad der næsten er lige så spændende er, at Danmark snart kommer til at ligge i et regulært 

forskningssmørhul. I Lund i Sverige bygges der i øjeblikket på et forskningscenter, European 

Spallation Source (ESS), som kommer til at være internationalt førende indenfor neutronforskning. 

Der bliver også mulighed for at udføre eksperimenter af den type, jeg har arbejdet på i min Ph.D. 

Indenfor få år kan man altså sidde i Århus og være blot få timers kørsel væk fra at lave et eksperiment, 

der nu tager få timer, men som inden jeg startede mit projekt krævede en flyvetur og flere dages 

målinger for at give resultater. Så nu står spørgsmålene i kø: præcis hvor hurtigt kan vi lave disse 

målinger? Hvordan bliver den magnetiske anisotropi påvirket af, hvis der er flere en et enkelt 



  1/2-2022 

4 

 

metalatom i et molekyle? Er der generelt en optimal molekylestruktur, som giver magnetisk 

anisotropi? Og hvis der er det, hvordan hænger den så sammen med, hvilket metalatom man bruger i 

molekylet? Jeg har haft fornøjelsen af at overlevere alt hvad jeg ved om neutrondiffraktion og 

molekylære magneter til nye Ph.D.-studerende i den forskningsgruppe, jeg kommer fra, og jeg er 

spændt på at se, hvad de finder frem til! 


