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Det periodiske system er en af de mest fanta-
stiske opdagelser fra det 18. århundrede. Det 

beskriver ikke kun den tilstand, man fi nder de rene 
grundstoff er i, men også den måde de kan udnyttes 
i materialer og omdannes til nyttige stoff er og lege-
ringer. Det periodiske system går endnu videre og 
beskriver opbygningen af de enkelte grundstoff er, 
og hvordan elektronerne i de enkelte atomer opfører 
sig. Ud fra det periodiske system kan man forud-
sige, hvilke grundstoff er der kan eksistere, og  der-
for kender vi i dag til 118 grundstoff er. Generelt 
har vi styr på de kemiske egenskaber af de grund-
stoff er, der fi ndes naturligt på vores planet. Der er 
dog en undtagelse: Den gruppe af grundstoff er, der 

oftest vises i to rækker under det periodiske system, 
og som kaldes de sjældne jordarter. Selvom de på 
mange måder danner grundlaget for vores moderne 
samfund, er der stadig mange aspekter af disse 
grundstoff ers kemi, som vi ikke forstår.

De sjældne jordarter – ukendt land
De sjældne jordarter deles op i to grupper. Den ene 
gruppe (der står øverst) kaldes lanthaniderne efter 
rækkens første grundstof lanthan, mens den anden 
gruppe kaldes actiniderne efter actinium. Af acti-
niderne fi ndes kun to naturligt: uran og thorium, 
og de er radioaktive. Normalt forbinder vi disse 
grundstoff er med atomkraft og bomber. Dog laves 

De knap så sjældne
   jordarter
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Gruppen af grundstoffer i det periodiske system, der kaldes de sjældne jordarter, 
er uundværlige i det moderne samfund. På trods af, at de bruges i et hav af 
teknologiske produkter, er der stadig meget kemikerne ikke ved om disse 
fascinerende grundstoffer, der slet ikke er så sjældne som navnet antyder.

Forfatter

Grundstofferne vist i 

selve det periodiske 

system kender vi rigtig 

godt. De sjældne jordar-

ter, lanthaniderne og 

actiniderne, er sædvan-

ligvis placeret for sig 

selv nederst i det perio-

diske system, og disse 

grundstoffer forstår vi 

ikke til fulde. Især når 

det gælder kemien af 

disse grundstoffer i 

opløsning, er der mange 

uafklarede spørgsmål.
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næsten alt den billige plastik vi kender fra fl asker, 
poser og husholdningsfi lm i en proces, hvor uran 
bruges til at mindske energiforbruget og øge kvali-
teten af plasten.

Af lanthaniderne fi ndes 14 af de 15 grundstoff er 
naturligt, og uden disse ville vores moderne sam-
fund se noget anderledes ud. Moderne telekom-
munikation og alt datakommunikation baserer sig 
på teknologi, hvor lanthaniderne spiller en afgø-
rende rolle. Moderne lyskilder, LED’er og lysstof-
rør, bruger lanthanider som kilde til det udsendte 
lys. Magneter i højtalere og harddiske er lavet fra 
lanthanider, og elektronik generelt bruger kompo-
nenter, hvor lanthaniderne er en nøglebestanddel. 
Og de kan ikke udskiftes med andre grundstoff er.

Heldigvis er de sjældne jordarter slet ikke sjældne. 
Faktisk er hver enkel af lanthaniderne omtrent lige 
så almindelige som grundstoff et tin, som bruges i 
bronze. Men til forskel fra tin, der kan udvindes 
med en fl inteøkse og et bål, er det svært at isolere 
lanthaniderne. Det er derfor bekosteligt at udvinde 
de enkelte lanthanider uden at have de rette mine-
raler. Desuden er der stor miljøbelastning forbun-
det med de processer, man bruger til at udvinde 

og isolere lanthaniderne. Derfor produceres stør-
stedelen af disse for øjeblikket i Kina. Politisk er 
denne afhængighed af Kina med hensyn til sjældne 
jordarter et problem, og derfor er der ved at blive 
åbnet/genåbnet store miner i resten af verden bl.a. 
Mountain Pass Rare Earth minen i USA. 

For at forbedre udvindingen og oprensningen af 
lanthaniderne er det vigtigt at blive klogere på deres 
grundlæggende kemi i opløsning, da denne i stor 
udstrækning er ukendt. Der er så mange ting, vi 
ikke ved om lanthaniderne, at det for en naturvi-
denskabsmand svarer til at være opdagelsesrejses-
ende på et nyt og uudforsket kontinent. Det er i sig 
selv motivation nok til et livslangt studium.

Giftige og gavnlige
I mit arbejde undersøger jeg de kemiske egenska-
ber af de systemer med lanthanider, der bruges på 
hospitalerne i forbindelse med diagnostik af syg-
domme. De magnetiske egenskaber af lanthani-
derne gør, at de kan bruges som kontraststoff er i 
forbindelse med MR-skanning. Kontraststoff erne er 
med til at gøre de fysiske manifestationer af fx hjer-
tesygdomme og hjerneskader mere tydelige på MR-
billederne. 

Ytterby-minen i Sverige 

leverede den malm, 

hvorfra de første 

sjældne jordarter blev 

udvundet. Ytterby har 

lagt navn til fl ere af de 

sjældne jordarter: Ytter-

bium, Terbium, Erbium 

og Yttrium.

Foto: Svens Welt via Wikimedia 
Commons
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Det er dog meget vigtigt, at lanthaniderne, der 
sprøjtes ind i kroppen, er pakket rigtigt ind, da 
de frie metaller er meget giftige for vores krop. 
Denne indpakning er fl eksibel – bl.a. kan der tilfø-
res håndtag, der kan bruges til at styre stoff et mod 
en bestemt sygdom, og der kan indbygges funktio-
ner, hvormed bestemte egenskaber kan rapporteres 
direkte i MR-billedet. 

Et mål for forskningen er at kunne styre kontrast-
stoff erne direkte mod en bestemt sygdom fx kræft, 
så man derved kan fi nde og fj erne kræftknuder 
yderst eff ektivt, da de vil lyse op som et fyrtårn i 
et MR-billede. Det vil dog kræve store fremskridt 
i både detektionen af kræftceller og i lanthanidke-
mien at nå dertil. Men lykkedes det, vil det være 
muligt at screene for kræft ved en simpel blodprøve.

Udover de magnetiske egenskaber har lanthani-
derne også unikke optiske egenskaber. Det betyder, 
at de vekselvirker med den del af det elektromagne-
tiske spektrum, som vores øjne kan registrere. Fak-
tisk vekselvirker lanthanidatomerne også med den 
del af spektrummet, vi kalder det nær-infrarøde 
område og som vi opfatter som varme. Teknolo-
gisk er det lanthaniderne, der gør fi beroptisk kom-
munikation muligt, idet deres vekselvirkning med 
lys bliver brugt til at omforme og forstærke lysbårne 
signaler. Selvom der forskes intenst i at gøre vores 
kommunikationsnetværk uafhængigt af lanthani-
derne, så fi ndes der p.t. ikke andre realiserede løs-

ninger. Al eff ektiv datatransport sker ved hjælp af 
vekselvirkningen mellem lanthanidatomer og lys. 
Den selvsamme vekselvirkning kan også bruges til 
at lave lasere, hvor lanthanidbaserede lasersyste-
mer er yderst eff ektive og kan generere laserlys med 
meget høj intensitet. 

Lanthanidernes lys
For mig er det mest fascinerende ved lanthaniderne 
deres evne til selv at udsende lys, når de er blevet 
lyst på – man siger i dagligsproget, at de er selvly-
sende. Den tekniske term for denne egenskab er 
luminiscens. 

Det lys, lanthanidatomerne udsender, indeholder 
informationer om omgivelserne af det enkelte atom. 
Det i sig selv er enormt spændende, da det gør det 
muligt at studere de enkelte atomer, og hvordan de 
vekselvirker med deres omgivelser. Jeg kan således 
lyse på en opløsning, der indeholder lanthanidato-
mer, og det lys, der kommer fra opløsningen, kan 
fortælle mig om, hvad der sker med de enkelte lant-
hanidatomer i opløsningen. Men det stopper ikke 
der, for lyset indeholder også information om, hvad 
der sker i opløsningen og med selve opløsningsmid-
let. Ved at studere lanthaniderne kan jeg altså blive 
klogere på mange forskellige kemiske fænomener.
For at kunne afkode informationerne i lyset skal 
vi forstå, hvordan det enkelte lanthanid opfører 
sig i opløsning, og hvordan de enkelte ændringer i 
omgivelserne påvirker det udsendte lys. Det kræ-

Billeder dannet med kernemagnetisk resonans i en MR-skan-

ner. I billedet til venstre er der ikke tilført et kontraststof, hvor 

der i billedet til højre er tilført et kontraststof, der er lavet ud 

fra den sjældne jordart gadolinium. Billedet viser en patient, 

der har slået hul på den beskyttende barriere, der omgiver 

hjernen, hullets placering ses tydeligt ved tilførsel af kon-

traststof.

Lanthanider og MR-skanning
Billeddannelse ved hjælp en MR-skanner baserer sig på ker-

nemagnetiske egenskaber af de enkelte grundstoffer. Vores 

krop er fyldt med vand, derfor er det meget effektivt at lave 

kernemagnetiske billeder ved at måle på signaler fra brint-

atomerne i vand. MR fungerer ved at placere det emne, der 

skal tages et billede af, i et magnetfelt. Derved indstilles alle 

kernemagneterne (de enkelte atomers spin og magnetiske 

moment) i emnet, således at de peger mod nordpolen i mag-

netfeltet. Dernæst sendes en radiobølge ind i emnet, hvorved 

alle magneterne vendes så de peger mod syd, og MR-billedet 

skabes derefter ved at følge, hvor længe det tager for de 

enkelte kernemagneter igen at pege mod nord.

Når man bruger lanthanider som kontraststof virker de ikke 

ved selv at udsende et magnetisk signal, men derimod ved at 

ændre det signal, der udsendes fra brintatomerne i deres 

omgivelser. Lanthaniderne kan gøre to ting ved kernemagne-

terne i deres omgivelser: De kan enten få dem til at stå mod 

nord igen meget hurtigt, eller de kan ændre den type af radio-

bølger, der skal bruges for at vende dem. Begge giver en kraf-

tigt øget kontrast i et MR-billede.

Foto: via Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 3.0
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ver et nærgående studie af lanthanidernes fotofysik 
i opløsning. Vi forstår, hvordan de enkelte lanthani-
datomer opfører sig, når de sidder låst i en stor kry-
stal eller en anden låst struktur. Så der er et solidt 
fundament at arbejde videre på, når jeg prøver at 
forstå, hvad lanthaniderne fortæller mig i et dyna-
misk system, hvor alt er i bevægelse. Det er svært, 
hvilket gør det interessant. Det er brugbart og der-
for værd at gøre. 

En funktionel regnbuestregkode 
Med det blotte øje ser vi de enkelte lanthanider lyse 
med en bestemt farve fx grøn for terbium og rød for 
europium. Et spektrometer ser derimod lyset som 
en serie af smalle bånd, der er forskellige for alle 
lanthaniderne. Det kan bruges som en regulær sort/
hvid stregkode, hvor tilstedeværelsen eller fraværet 
af et enkelt bånd kan fortælle, hvorvidt et bestemt 
stof er i en prøve. Det kunne være en test for 
kokain, sprængstoff er eller giftige tilsætningsstof-
fer i mad. Der fi ndes mange slags tests, der udnyt-
ter lanthaniderne på denne måde. 

I mit arbejde har jeg opdaget to nye måder at 
anvende lanthanidernes stregkode på. Jeg har opda-
get, at stregkoden kan bære information om begi-
venheder, der sker fj ernt fra, hvor lanthanidet befi n-
der sig. Fjernt skal her forstås sådan, at der ikke 
skal være berøring mellem begivenheden og lant-
hanidatomet. At kunne bestemme ændringer på 
afstand er interessant, da det gør der muligt at 

Luminiscens
Luminiscens beskriver lysudsendelse fra en molekylær 

struktur og relaterer til vekselvirkningen mellem lys og mole-

kyler. Processen beskrives i et såkaldt Jablonski-diagram 

som vist i fi guren. Molekylerne anslås fra deres grundtil-

stand, enten ved lysabsorption eller en kemisk reaktion, 

herved dannes en eksiteret tilstand. Den eksiterede tilstand 

dannes ved, at molekylet tilføres energi. Energien opbevares 

i molekylet ved, at en elektron ændrer bane og derved fl yttes 

fra en lavenergimolekyleorbital til en højenergimolekyle-

orbital (orbital = bane). 

Det anslåede molekyle fi ndes kun kortvarigt, hvorefter ener-

gien frigives igen. Typisk vil energien omdannes til varme, 

men for specielle molekyler kan energien sendes ud som lys i 

en proces, der generelt kaldes for luminiscens. Man skelner 

mellem fl uorescens og fosforescens, hvor forskellen beror på 

naturen af den exciterede tilstand (vist på fi guren som “sing-

let tilstand” og “triplet tilstand”, hvor forskellen har med elek-

tronernes spin at gøre ). I lanthanidatomer er ændringerne i 

elektronerne mellem grundtilstanden og den exciterede til-

stand endnu mere kompliceret, så derfor snakker man blot 
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Lys udsendt fra fem af de tretten fl uorescerende lanthanider vist som lysmængde mod 

bølgelændge (se faktaboks). De smalle bånd er spedt ud over det synlige spektrum, og 

man kan vælge at se dem som en stregkode. En stregkode, der kan bruges til at identi-

fi cere, om de enkelte lanthanider er til stede i en prøve eller til at bære kompliceret 

kemisk information.
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om luminiscens. Luminiscens måles i et spektrometer og 

vises i et spektrum med lysmængde eller lysintensitet som 

en funktion af bølgelængden, 
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undersøge fænomener uden at skulle forstyrre mere 
end højest nødvendigt. 

Jeg har endvidere udviklet en metode, der udnyt-
ter, at de enkelte bånd i stregkoden indeholder 
informationer, der fortæller mere end, hvorvidt det 
enkelte lanthanid er til stede eller ej. En kombina-
tion af fl ere lanthanider udsender lys i en verita-
bel regnbuestregkode, men det enkelte lanthanid 
kan udsende sin helt egen stregkode. Tag euro-
pium som eksempel: Her ser vi det lys, der udsen-
des, som rødt, men lyset indeholder meget mere 
information end som så. I virkeligheden udsen-
der europium lys i syv linjer, hvor hver linje bærer 
information om dels, hvor meget lys, der udsendes 
i denne linje, og dels i form af sin helt egen mini-
stregkode. Hvis vi kan nå et punkt, hvor vi for-
står, hvorfor lysmængden mellem de enkelte lin-
jer ændres, og hvad ministregkoderne kan for-
tælle os, så kan lanthanidernes lys for alvor bruges 
som kilde til information om kemiske og biolo-
giske processer. Det kan være processer, der fore-
går i vores krop, i en pakke hakket oksekød eller 
i et reagensglas. Dermed kan lanthanider afsløre 
tilstanden af et produkt, de kan informere os om 
detaljerne i en sygdoms infl ydelse på en enkelt 
celle eller i en enkelt biologisk proces, eller de kan 
fortælle os om, hvorvidt et bestemt kemisk stof er 
til stede i en prøve. 

Lanthaniderne i laboratoriet 
I laboratoriet på Kemisk Institut, Københavns Uni-
versitet arbejder vi med at lave, forædle og forstå 
lanthanidforbindelser. Lanthaniderne kan købes 
som simple salte – køkkensalt, hvor natriumionen 
er udskiftet med en sjælden jordart. De hvide pul-
vere reageres med organiske molekyler, der er desig-
net til at indkapsle lanthanidatomerne, så de nu 
kan betagtes som en del af en stabil kemisk forbin-
delse. Vores arbejde består i at lave de organiske 
molekyler samt at undersøge de stabile kemiske for-
bindelser, de danner med lanthaniderne. Vi forsker 
i, hvilke funktioner vi kan bygge ind i de organiske 
molekyler, også kaldet ligander, og hvilken betyd-
ning udformningen af liganderne har på egenska-
berne af de enkelte grundstoff er, når de er bundet 
sammen i et kompleks. I et andet forskningspro-
jekt arbejder vi på at kunne lave kemi på de færdige 
lanthanidkomplekser og således bygge større, mul-
tifunktionelle molekyler.

Ved at indkapsle de enkelte lanthanider i et sta-
bilt kompleks kan vi undersøge egenskaberne af de 
enkelte grundstoff er i opløsning, og dermed opdage 
nye anvendelsesmuligheder af de sjældne jordar-
ter. Samtidig har vi kontrol over, hvad der er i vores 
kolber; vi ved, hvad der omgiver de enkelte lant-
hanidatomer og har derfor muligheden for at blive 
klogere på disse fantastiske grundstoff ers kemi.   
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Fluorescerende materialer udsender lys efter selv at have været udsat for lys. Her udsættes fem opløsninger af fl uorescerende farvestoffer for blåt lys, hvorefter 

de udsender lys i forskellige farver. Farven er bestemt af de fotofysiske egenskaber af farvestoffet, der igen er bestemt af farvestoffets kemiske opbygning.

Foto: Thomas Just Sørensen


