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Ekman och Källén
Två världskända  
teoretiska lundafysiker.
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Ekmanspiralen

Walfrid Ekman kom från Stockholm och studerade i 
Uppsala. Han är framför allt känd för att ha upptäckt 
och formulerat teorierna om hur vinden, jordens rota-
tion och friktionen i vattnet samverkar så att riktning-
en hos en havsström ändras med djupet – det bildas  
en så kallad Ekmanspiral. Efter disputationen på av-
handlingen Om jordrotationens inverkan på vindström-
mar i hafvet år 1902 fick han anställning på havsforsk-
ningslaboratoriet i Kristiania (Oslo). 

Walfrid Ekman 1874 -1954 
Svensk fysiker och oceanograf.



 
 

183Osynliga krafter

Det var i Oslo som Ekman utvecklade sin havsström- 
teori. Sedan gammalt visste man att det i nordliga  
fjordar hände att fartyg kunde hamna i dödvatten.  
Det verkade som om fartyget hölls tillbaka av en  
osynlig kraft – en havsdemon i folkmun. 
Ekman kunde visa att fenomenet beror på det lättare 
skikt av sötvatten som utbreder sig ovanpå det salta 
havsvattnet vid issmältning och vid älvmynningar.  
Det kan då uppkomma fartdämpande svallvågor inte 
bara vid vattenytan utan också i gränsskiktet mellan 
söt- och saltvatten.

Ekmanspiralen

Förenklad bild av Ekmans spiraleffekt  
på norra halvklotet: 
Blått – Vindriktning 
Rött – Friktionsvektor 
Gult – Corioliseffekten 
Rosa – Resulterande strömningsriktning
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Läroboken 

Ekman var inte bara en skrivbordsmänniska utan  
ledde själv undersökningar till havs. Han är också  
känd för sin lärobok i mekanik (1919) som användes  
i svensk fysikutbildning under mer än 40 år. 
Walfrid Ekman blev professor i mekanik och mate-
matisk fysik vid Lunds universitet när han efterträdde 
Albert Viktor Bäcklund 1910. Själv efterträddes han 
1939 av Torsten Gustafson. 
Som person var Walfrid Ekman känd som allvarsam  
och djupt religiös men var även en god sångare och 
pianist.

Ekmans egen konstruktion av strömmätare.



 
 

185Teoretikernas hemvist

Kungshuset i Lundagård.

Den experimentella fysiken flyttade från Kungshuset 
redan år 1846 men de teoretiska fysikerna stannade 
kvar tillsammans med matematiker och statistiker. 
Först på 1930-talet bröt de tre grupperna upp från 
Kungshuset och flyttade till lediga lokaler i gamla 
lärarinneseminariet vid Sölvegatan, mitt emot det  
vi idag kallar Gamla Fysicum. 
Därifrån flyttade de teoretiska fysikerna år 1944  
till en lägenhet vid Clemenstorget för att slutligen  
återförenas med den experimentella fysiken i det  
nya Fysicumkomplexet när det invigdes i maj 1951. 
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Student & civilingenjör

Gunnar Källén föddes 1926 i Kristianstad men  
växte upp i Göteborg. 
Efter studentexamen vid Vasa högre allmäna läro- 
verk år 1944 fortsatte han sina studier vid Chalmers 
universitet, där han blev civilingenjör i elektroteknik  
år 1948.



 
 

187Doktorand & adept

1948 kom Källén till Lund och antogs som doktorand 
hos professor Torsten Gustafson vid institutionen för 
mekanik och matematisk fysik. 
Följande år skrev Gustafson till nobelpristagaren 
Wolfgang Pauli i Zürich och frågade om en ung  
man som är mycket intresserad av teoretisk fysik fick  
följa Paulis föreläsningar under sommarterminen. 
Källén tillbringade sommarterminen 1949 i Zürich 
och i juli skrev Pauli till Gustafson och beskrev  
Källén som begåvad med stor skicklighet och talang.

Pauli föreläser och omtalade senare Gunnar Källén  
som min upptäckt.
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Kvantelektrodynamiken (QED)

Forskare som Dirac, Pauli, Tomonaga, Schwinger  
och Feynman utvecklade kvantfysiken och beskrev  
den fundamentala strukturen hos materien och ma- 
teriens fenomen. 
De lyckades finna de rätta uttrycken (QED) för  
växelverkan mellan foton och elektron och skapade 
Kvantfältteorin. 
Med denna teori, som tillåter skapandet och för- 
intandet av partiklarna mellan materia och energi,  
kunde partiklar beskrivas som excitationer av fält  
och krafterna mellan partiklar som utbyte av virtu- 
ella partiklar. Detta visualiseras ofta med hjälp av  
så kallade Feynmandiagram.

Richard Feynman och QED = Fysikens juvel.



 
 

189Paulis rådgivare

Redan under Källéns första besök i Zürich föreslog 
Pauli att Källén skulle studera den fjärde ordning- 
ens korrektion till fenomenet vakuum-polarisation  
i yttre fält. 
Pauli blev mäkta imponerad av den unge och själv-
ständige Källéns virtuositet och snabbhet som redan 
samma år resulterade i en uppmärksammad artikel  
i Helvetica Physica Acta. 
Källén och Pauli förde senare en omfattande korre-
spondens och Pauli använde Källén som sin rådgi-
vare och granskare av sina vetenskapliga artiklar. 

Cecilia Jarlskog, professor i teoretisk 
partikelfysik, har skrivit en biografi över 
Gunnar Källén.
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Doktor och äkta make

I Lund fortsatte Källén sitt arbete som doktorand 
inom kvantelektrodynamiken och disputerade 1950 
på en avhandling med titeln Formal integration of 
the equations of quantum theory in the Heisenberg 
representation. 
Året därefter gifte han sig med Gunnel Bojs.  
1952 blev han den förste forskaren som anställ- 
des i den nybildade CERN Theoretical Study  
Division i Köpenhamn.



 
 

191Fysikens poesi

En viktig fråga vid den tiden var huruvida kvantelek-
trodynamiken, med sina oändligheter och sitt renorme-
ringsförfarande, var en konsistent teori. 
Källén studerade denna fråga på ett originellt sätt 
genom att använda Heisenberg-representationen och 
lyckades därmed få nya resultat bortom störningsteori. 
Källéns imponerande resultat placerade honom i kvant- 
fältteorins Hall of Fame. Det ansågs att han skrev poesi 
i kvantfältteorins svåra språk medan de flesta knappast 
kunde reda ut dess grammatik. 
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Krafterna i naturen

Under de senare åren av 1950-talet utvidgade Källén 
sitt forskningsfält till att omfatta formella aspekter av 
kvantfältteorier. 
Tillsammans med sina medarbetare och doktorander 
studerade han allmänna egenskaper hos vakuum- 
förväntningsvärden av produkter av fältoperatorer. 
Man hoppades att dessa skulle visa vägen till teorier 
för krafterna i naturen. 
Källén upptäckte vackra samband och formler men 
blev trots detta besviken över att hans ansträngningar 
inte ledde till de nya kunskaper i fysik som han för-
väntat sig.

Den 12:e Solvay-konferensen 1961 handlade om Kvantfältsteori.



 
 

193Teoretisk partikelfysik

Källéns sista forskningsfält blev teoretisk partikelfysik. 
Han lärde sig ämnet snabbt genom att föreläsa och 
skriva en mycket uppskattad bok Elementary Particle 
Physics som utkom 1964. 
Hans sista artiklar handlade om högre ordningens 
korrektioner till myon- och betasönderfall. 
Källén är också känd för andra insatser inom kvant-
fältteorin, däribland Källén-Sabry-potentialer och  
Källén-Lehmann-representationen. 
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Personlig professur

1958 tilldelades Gunnar Källén en personlig profes-
sur i teoretisk fysik. 
Som föreläsare och handledare var Källén mycket 
uppskattad av sina doktorander.



 
 

195Ett allt för tidigt slut
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Källénföreläsningar

Nästa kapitel >>Innehållsförteckningen >>


