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IDO LEDEN
27trr 1912- 2U12006
Invald 1960
Ido Leden foddes den 27 november 1912 i
Kattarp, Malmohus ldn, som dldst bland sex
syskon. Fadern, f?irgstark smiliinning, sj2ilvl2ird
radikal, aktiv socialist, vdrldsomdanaremed esperanto somvapen(Ido, esperanto:'dttling', ettpasssande namn pi den fiirstfodde!), var anstdlld vid
jdrnvdgen, ddr han under 6rens lopp avancerade
gfrin bromsare till stins. Familjen flyttade under
Idos barndoms- och unsdomsir mellan olika stationssamhdllenutmed vdstra stambananunder forhdllanden, som under tiden
under och efter forsta viirldskriget ibland var knappa. Ldxorna ldstesvid fotogeniampa. Efter realskola i Svalov inackorderadesIdo hos morftirdldrarna i
Hasslarp for att komma ndrmare gossldroverketi Helsingborg, ddr han avlade
studentexamen1931.
I septembersamma ir skrevs ldo Leden in vid Lunds universitet, ddr han
avlade fil. dmbetsexamenmed dmnenamatematik, fysik, kemi, mekanik och
pedagogik 1935 och licentiatexameni kemi 1940. Efter ett kortare spektrofotometriskt arbete med Sven Bodforss pdborjade han 1936 losningskemiska
undersokningarav komplexa kadmiumsalter vid den ddvarandekemiska institutionen vid Magle Stora Kyrkogata. Arbetena fortsattes i den 1938 nya institutionsbyggnadenvid Helgonavdgen.De var experimentellt nydanande och
matematiskt stringentaoch kom att bli banbrytandeftir den senareframgdngsrika utvecklingen av koordinationskemin i Lund. De vdckte dven internationell uppmdrksamhet - Ledens forsta uppsats i Z. Physik. Chem. l94l har
mycket hoga citeringssiffror. Imal 1943 disputeradehan for doklorsgradenpi
avhandlingen Potentiometrisk undersdkning av ndgra kadmiumsalters komplexitet; samma 6r forordnadeshan till docent i kemi.
Genom att konsekvent arbetamed komplexbildningsjiimvikter i ndrvaro av
hoga koncentrationer av neutralsalt (konstant jonmedium) kunde Leden
genom skickligt upplagda titreringar och potentiometrisk bestdmning av losningarnas halt av fri metalljon (centraljon) for forsta gingen exakt bestdmma
vilka molekylslag som forekom i metallsaltlosningarnaoch deras koncentrationer. Han gjorde medvetet avkall pi tidigare forskares strdvandenatt endast
arbeta med termodynamiska jiimviktsdata, giltiga for ideala, oindligt
utspiidda losningar. Parallellt pdgick i Kripenhamn genom Jannik Bjerrums
arbeten en liknande utveckling av metoder att ur potentiometriska och spektrofotometriska data bestdmmahalter av fri ligand vid den stegvisakomplexbildningen. Ledens och Bjerrums arbetenfrin dennatid tillkomna oberoende
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av varandra under andra viirldskrigets isolering, gav ftir ftirsta gingen mrijlighet till kvantitativa jdmftirelser av komplexbildningen mellan olika metalljoner och ligander. De bildar, tillsammans med Niels Bjerrums tidiga undersokningar, grunden for den starka skandinaviska koordinationskemin under
de kommande decennierna. Med undantag av ovanndmnda pi tyska skrivna
artikel fr6n 1941 kom minga av Ledens resultat fr6n denna tid att spridas pi
omviigar utan att till en borjan tydligt lorknippas med hans namn. Hans
avhandling publicerades p6 svenska och s?indesej till Chemical Abstracts.
Den fick diirftir inte sarnma internationella genomslag som Jannik Bjerrums
pi engelska skrirma avhandling, refererad internationellt. Det iir emellertid
helt klart, att Ido Ledens tidiga arbeten varit av stor betydelse frr den senare
internationellt uppmdrksammade liisningskemiska forskningen siv6l i Lund
som vid KTH.
Niir Ido Leden disputerat 1943 var utsikterna pi den akademiska banan
mdrka. Universitetens upprusfiring var ennu ej pitiinkt. Efter provir vid
Katedralskolan i Lund liisiret 1944-45 utniimndes han till lektor vid folkskoleseminariet i Falun 1945 och iret diirpi till lektor vid Hvitfeldska ldroverket
i Goteborg, en tjiinst som han uppehtill till 1960. Samtidigt tjiinstgjorde han
som specialldrarei kemi vid Chalmers och vikarierade pi professurer ddr, i
teoretisk kemi liisiret 1946 - 47 och i oorganisk kemi 1950 - 53. Leden hade
ett stort intresse ftir undervisningsfrigor. Under hela perioden 1935 - 60
tjiinstgjorde han i olika funktioner i skolvdsendet, som ldrare och pedagogisk
konsult. Under 50-talet moderniseradehan Bdds-Lundbergs kemiliirobiicker
for gymnasiet. Samtidigt medftirde de omfattande ldrarifiagandena att hans
vetenskapliga produktivitet under 6ren ndrmast efter disputationen var sporadisk.
Genom vikariaten pi Chalmers blev Ledens miijligheter till forskning iter
b?ittre under 50-talet. Han publicerade nu ett antal nyskapande arbeten, ofta
tillkomna under sommarferierna. Han uppfann en metod att bestdmma komplexkonstanter ur mdtningar av metallsalters loslighet i medier med varierande halter ligand, tilliimpad framfor allt pi silverkomplex. I ett klassiskt och
mycket citerat arbete, tillkommet under nigra korta sommarveckor 1954 vid
ICI:s centrallaboratorier i Welwyn, England, visade han tillsammans med den
framstiende brittiske koordinationskemisten Joseph Chatt (senare utliindsk
ledamot i Siillskapet), att metalljoner kan indelas i tvi klasser, som senare
kom att kallas "hirda" och "mjuka". Berrimd dr Ledens eleganta demonstration av denna skillnad med hjiilp av endast glaskolvar och pH-papper, suverdnt oberoende av ditidens mest avancerade inskument. Klassificeringen
antyds redan i doktorsavhandlingen 1943. Id6n, fundamental ftir ftirstdLelsen
av metalljoners reaktioner, fick senareminga efterftiljare.
1960 iterviinde Ido Leden till Lunds universitet, diir han eftertr?idde Sture
Fronaeus som laborator i f,isikalisk kemi, di den senare utndmnts till Sven
Bodforss eftertriidare pi professuren i oorganisk och $sikalisk kemi. 1963
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omvandlades laboraturen till den fiirsta professuren i fusikalisk kemi vid universitetet, samtidigt som Fronaei professur ombeniimndes oorganisk kemi.
60- och 70-talen betecknar en blomstringstid for den koordinationskemiska
forskningen i Lund under ledning av Leden och Fronaeus.Den sammanfiill
med tillkomsten av Kemicentrum och den starka expansionenav universiteten. Nya forskningsomriden lyftes fram i rask takt. I samarbetemed Stig
Sunner initierade Leden kalorimetrisk miitning av viirmeeffekter vid bildning
av metallkomplex. Miitningar av reaktionsentalpieroch precisionsmdtningar
av vdrmekapacitet for komplexbildningsreaktioner gav, tillsammans med de
ur jiimviktskonstanterna beriiknade fria energidndringarna, mojlighet att fullstiindigt karakterisera komplexbildningen i termer av entropi- och entalpibidrag. Detta blev ytterligare ett sdtt att oka forstielsen for den kemiska bindningen i dessaftireningar. Ett annat omride, ddr Ledens initiativ fick best6ende influenser, var studierna av bildning av metallkomplex vid hiiga temperaturer i smiilta salter som liisningsmedel. Dessa ledde senaretill forskning
om materialtekniskt intressanta klusterforeningar, innehillande flera sammanbundna metallatomer. vid avdelningen for ffsikalisk kemi startades ocks6
undersrikningar av komplexbildnings- och elektroniiverloringsreaktioners
hastigheteroch molekyldra forlopp, senarevidareutvecklademot allt snabbare
kemiska processeroch dessasberoendeav tryck och temperatur.Med forende
krafter startadesunder bo{an av 60-talet dven rontgenkristallografisk forskning i Lund senarebefdst genom tillkomsten av en professur i oorganiskkemi
med denna inriktning vid LTH. Kraftsamlingen gav resultat: det ?iringen tillfiillighet, att sedan mitten av 7}-talet inte mindre iin sju kemiprofessurer vid
landetsuniversitet och tekniska htigskolor har tillsatts i konkurrens med koordinationskemisterfr6n Lund.
Ido Leden insig tidigt NMR-spekhoskopins unika potential fiir undersokning av fundamentalakemiska samband. Som sakkunnig vid tillsattningen av den forsta professuren i $'sikalisk kemi vid LTH verkade han med framging fiir att denna nya professur skulle inriktas mot NMR-omr5det. Denna
framsynthet fick vittgiende positiva foljder for forskningen vid Kemicntrum
under decennier.Vid sin egen avdelning initierade han i samverkanmed forskare vid LTH kiirnmagnetiska studier av metallkomplex. Det skulle dock
drtrja iinda till 1990, innan den koordinationskemiskaforskningen i Lund fick
tillging till en egen specialutrustadNMR-spektrometer for sidana mdtningar.
Driven av sitt starka pedagogiskaintresse fortsatte Leden sitt engagerade
arbete med undervisningsfrigor iiven under denna intensiva och nyskapande
forskningsperiod. Han deltog aktivt vid bildandet av Svenska
Kemistsamfundets undervisningsndmnd och i Europaridets kommitt6 for
forskning och hilgre utbildning och han verkade som censor i gynnasieskolan. Inspirerad av det amerikanska Chem-Study-projektet och med goda ftirbindelser med Skoloverstyrelsens chef medverkade han tillsammans med
Ingvar Lindqvist i Uppsala till en total revision av den divaraade undervis-

128

FysiografiskaScillskapets
Arsbok

ningsplanen i kemi for gymnasiet. Han fullfoljde detta arbete som en av
huvudftirfattama till en rad for ditiden revolutionerande moderna ldrobocker
ftir gymnasiets kemiundervisning, vilka har gjort hans namn kdnt fiir generationer svenskaskolelever och ldrare.
For sina vetenskapliga och pedagogiskainsatser belonadesIdo Leden av
Svenska Kemistsamfundet med Norblad-Ekstrand-medaljen i guld och
Pedagogmedaljen.
Under 60- och 70-ta1enanlitadeshan som sakkunnig vid ett stort antal professorstillsdttningari Sverige och Finland, vilket vittnar om hans starka stdllning inom sitt vetenskapsomride. Cigarrdoft frin professorsrummetindikerade att ett s6dant uppdrag hade expedierats.
En l6ng rad elever och medarbetarefick sin vetenskapligaskolning av Ido
Leden. Han ledde med varsam hand, gav generos frihet 6t sina medarbetare,
men var stiindigt ndrvarandemed r6d och forslag. Ido Leden hade som person
en elegant framtoning som ytterligare forstdrktes av hans exklusiva namn.
Han hade en ovanlig ftlrm6ga att diplomatiskt, med enkla antydningar, lakoniska kommentarer, ibland med understatements,viinligt, effektivt och elegant
leda sin omgiwing. Han var besatt av tanken att utnyttja enkla experimentella metoder och enkel utrustning for att undersoka fundamental kemi, vilket
kom att priigla siviil hans forskning som undervisning. Hans inneboende
matematisk-logiska formSga tillsammans med hans goda kdnsla for praktisk
forsdksuppliiggningoch experimentellafel utgjorde en lyckosam kombination
och en lorutsiittning ftir hans och hans elevers framgingar. Siikert satte Ido
Ledens radikala barndomsmiljci sina sp6r - om han dn inte delade sin faders
politiska syn var han ocksi radikal, kritisk, skeptisk och lordomsfri i ordens
bdsta bemdrkelse.Som ldrare och mentor fick han stor betydelse ftir minga,
inte endast som forskare, utan som foredome och vdn.
Lars lvar Elding

