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Det konstgjorda lövet ska 
härma växternas foto-
syntes. Målet är att fånga 
solljuset och utvinna vät-
gas ur vanligt vatten. 
– Det är vad vi försöker 
uppnå, men vi har inte 
kommit dit än, säger  
Johannes Messinger.

Johannes Messinger leder 
forskargruppen vid Umeå 
universitet som ska få det 
konstgjorda lövet att fung-
era.

I korta drag handlar det 
om att utveckla ett lövtunt 
skikt, ett membran. Mem-
branet nedsänkt i vatten 

absorberar solljus och de-
lar upp vattenmolekyler  
i dess beståndsdelar: syre 
och väte. Syrgasen bubblar 
upp på ena sidan, vätgasen 
på den andra.

Prototyp finns
Syftet är sedan att använda 
vätgasen som bränsle, ett 
bränsle som vid förbrän-
ning med syre bildar en 
enda avfallsprodukt: vatten.

Det konstgjorda lövet kan 
låta som science fiction, men 
faktum är att det redan finns 
en prototyp som tagits fram 
av en forskargrupp vid MIT 
i Cambridge, USA. Det fung-
erar, men inte särskilt effek-
tivt.

– Huvudproblemet är att 
få alla delar att fungera till-
sammans effektivt. De måste 
också vara stabila och funge-
ra under en längre tid, säger  
Johannes Messinger.

Forskargruppen i Umeå 
ska försöka utveckla nya 
membran och katalysatorer 
så att de blir effektivare och 
stabilare. 

Till katalysatorerna som 
delar upp vattnet behövs det 
någon metall. Iridium vore 
ett alternativ om ämnet inte 
vore så dyrt.

– Det är inget bra alterna-
tiv eftersom det konstgjorda 
lövet förhoppningsvis ska gå 
att massproducera, säger Jo-
hannes Messinger.

Manganoxid eller kobolt-
oxid är billigare alternativ.

Måste släppa igenom
Membranet måste bestå av 
ett material som släpper 
igenom protoner.

Forskargruppen har ett 
femårigt anslag från Wallen-
bergstiftelsen.

– En första prototyp har 
vi kanske om ett eller två 
år. Massproducerad kan den 
finnas om tio år eller mer, det 
är svårt att säga nu.

Johannes Messinger ser 
framför sig att det konstgjor-
da lövet kan producera vätgas 
i små anläggningar i framti-
den. De skulle bli ett komple-
ment till dagens solceller som 

har nackdelen att de har svårt 
att lagra energin.

Johannes Messinger hop-
pas att det konstgjorda lö-
vet kan bli mer effektivt på 
att producera bränsle än det 
biologiska lövet eller cyano-
bakterier.

Han tar med oss på en 
rundvandring i laboratori-
erna.

– Först ska vi förstå de na-

turliga mekanismerna. Det 
gör vi redan i stort sett. Näs-
ta steg blir att göra det på 
konstgjord väg.

– Vi måste ta det steg för 
steg, men vi måste ha en vi-
sion.
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”Huvudproblemet är att  
få alla delar att fungera  
tillsammans effektivt.”
Johannes Messinger
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Visst är växter fascinerande? 
I Umeå bedrivs växtforskning som är 
världsledande.  
Ett exempel är försöken att härma  
fotosyntesen i det konstgjorda lövet.  
I dag, fredag, firas Fascinerade växters 
dag, bland annat i Umeå. 

Johannes Messinger i laboratoriet. Här pågår arbetet med att försöka skapa det konstgjorda lövet som ska utvinna vätgas ur vatten.  FOTO: KENNETH SANDELIN

Konstgjort löv ska härma naturen 


