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INLEDNING

För snart 50 år sedan - den 2 december 1942 - startades
i USA den första reaktorn för utvinning av "atomenergi"
(kärnenergi). Därefter följde en hektisk period av 20-25
Ar med teknisk och kommersiell utveckling. I Sverige
startades det första kommersiella kärnkraftverket år
1972 och år 1989 svarade 12 reaktorer för inte mindre än
45 % av den svenska elproduktionen, vilket gör Sverige
till det tredje "kärnkraftstätaste" landet i världen.

Men den 28 mars 1979 inträffade ett allvarligt reaktor-
haveri vid Three Mile Island (TMI), nära Harrisburg.
Främst som följd av denna händelse hölls i Sverige år
1980 en folkomröstning om kärnenergins framtid. Med
ledning av folkomröstningen beslutade riksdagen år 1981
att kärnenergin i Sverige skulle utnyttjas effektivt
fram till en avveckling, som skulle vara genomförd år
2010.

I april 1986 inträffade så reaktorkatastrofen i Tjerno-
byl, som medförde radioaktivt nedfall över stora områd-
en, även i Sverige. Denna händelse har medfört att
Sverige kanske kommer att förtidsavveckla två kärnkraft-
verk under 1990-talet.

Som kontrast till den beslutade utvecklingen i Sverige
kan nämnas att det har skett och fortfarande pågår en
omfattande utbygg•»• d av kärnenergin i världen som hel-
het. Mellan 1984 v * 1989 ökade således antalet reaktor-
er i världen fri '15 till 426 och ytterligare 96 reak-
torer var i slu* i. nv 1989 planerade att uppföras.

Syftet med föreliggande uppsats är dels att söka belysa
de föreställning r som tidigt fanns om atomenergins
användning och a .'.Ila dessa mot den senare faktiska
utvecklingen, rit ,3 att med utgångspunkt från atomener-
gins utvecklin [ liskutera den ofta återkommande frågan
om naturvetens.-•yens ansvar för samhällsutvecklingen.

Ursprungligen v; r tanken att begränsa framställningen
till atomenergins fredliga användning. Detta visade sig
dock ogörligt - len militära användningen har redan från
början haft ett starkt fäste i människornas föreställ-
ningsvärld. Dagens fredliga användning bygger dessutom i
hög grad på den utveckling av atombomber som ägde rum i
USA under och efter andra världskriget.

I tiden avgränsas skildringen av atomenergins utveckling
- och föreställningarna kring denna - av året 1947. I
början av detta år startade i USA Atomic Energy Commis-
sion (AEC) sin verksamhet och i november 1947 hölls i
Sverige den konstituerande bolagsstämman i Aktiebolaget
Atomenergi (AE).



Något verk med det här uttalade syftet har jag inte
stött på under mina efterforskningar. Armin Hermann har
dock i en kort uppsats från 1989 tagit upp samma tema
som föreliggande uppsats cch den har utgjort en god
utgångspunkt för mina studier.

Kärnkraftens historia i olika länder utanför Sverige
finns skildrad i ett antal verk. Kärnkraftens histo-
ria i Sverige beskrivs dels i en 40-sidig uppsats i Kos-
mos 1987, dels i en otryckt sammanställning om 21
sidor.

Det källmaterial, som föreliggande uppsats bygger på,
redovisas i sin helhet i litteraturförteckningen. Käl-
lorna är i största möjliga utsträckning från den stude-
rade perioden.

IDÉHISTORISK OCH NATURVETENSKAPLIG BAKGRUND

DEN KLASSISKA UPPFATTNINGEN OM MATERIA OCH ENERGI

Antiken

Frågan om varav tingen omkring oss består - materiens
natur - är en av de äldsta i den mänskliga tankens
historia. Läran att materien - alla ämnen - är
sammansatta av små odelbara partiklar - atomer - anses
härstamma från den grekiske filosofen Leukippos och
dennes lärjunge Demokritos (ca 460-370 f Kr). Det var
Demokritos som gav oss ordet atom - på grekiska atomos -
dvs odelbar. Demokritos lär ha fått sin idé om
atomernas existens från betraktelsen av hur fiskar
simmar i vatten, hur fåglar flyger genom luften och hur
växterna tränger genom jorden. För att detta skall vara
möjligt, ansåg Demokritos att materien (vatten, luft och
jord) måste.bestå av små, odelbara partiklar och mellan
dem tomrum.

Demokritos naturvetenskapliga syn på naturen förkastades
av Sokrates (469-399 f Kr) och hans lärjunge Platon
(427-347 f Kr). Demokritos atomer ingick nämligen i ett
ateistiskt världsallt, som enbart styrdes av naturlagar.
Detta svor mot den religiösa uppfattning av tillvaron
som Sokrates och Platon övertagit från Pythagoras.
Även Aristoteles (384-322 f Kr) motarbetade atomläran,
men den togs åter upp under romartiden av bl a skalaen
Lucretius (ca 97-55 f kr) i dikten HDe rerum natura (Om
tingens natur)". Den har beskrivits som "en versifierad
lärobok i atomfysik-.1*



1600- och 1700-talen

Atomläran, atomismen, kom åter till heders under 1600-
och 1700-talen. Galileo Galilei (1564-1642), Pierre
Gassendi (1592-1655), Francis Bacon (1561-1626), Robert
Boyle (1627-1691) och Isaac Newton (1642-1727) var några
av dem som förespråkade atomismen i någon form.

Newton gav uttryck för sin uppfattning i ett bihang till
andra upplagan av Opticks (1706) med bl a följande ord:

"Med tanke på alla dessa ting synes det mig sannolikt
att Gud i begynnelsen formade materien i solida, fasta,
hårda, ogenomträngliga, rörliga partiklar, i sådana
storlekar och former och med sådana andra egenskaper och
i sådan proportion till rummet som var mest lämpad för
det ändamål för vilket han formade dem; och såsom
varande fasta är dessa primitiva partiklar ojämförligt
hårdare än de porösa kroppar som är sammansatta av dem;
till och med så hårda att de aldrig nöts eller bryts i
stycken; så att ingen vanlig kraft kan dela det Gud ,
själv gjorde till ett helt vid den första skapelsen."

En nyhet med Newtons teori var att han antog att det
måste verka vissa krafter mellan atomerna:

"Har inte kropparnas småpartiklar vissa makter, förmågor
eller krafter, varigenom de verkar på avstånd, inte bara
på ljusstrålarna så att de reflekterar och böjer dem,
utan också på varandra, därigenom åstadkommande en stor
del av fenomenen uti naturen? Ity att det är väl känt
att kroppar påverkar varandra genom attraktionerna av
gravitation, magnetism och elektricitet; och dessa
exempel visar naturens riktning och lopp och gör det
icke otroligt att det kan finnas fler attraherande
krafter än dessa [...]

Newton hade även en atomistisk uppfattning om ljusets
natur. Han betraktade ljuset som ett ämne, som kunde
ingå kemiska föreningar med andra former av materia.
Ljusämnet var sammansatt av korpuskler (småpartiklar),
som var synnerligen hårda och med klart uttalad form.
Ljusstrålarna (ljuskorpusklerna) åtföljdes av vågor i
etern, som påverkade ljusatomernas yta och därigenom
dirigerade deras väg. Christian Huygens (1629-1695)
stödde visserligen det atomistiska synsättet på
materiens sammansättning men inte när det gäller ljusets
natur; då håller han sig helt till den vågteori som han
framlade år 1678 i sin berömda Avhandling om Huset
(1690).

1800-talet

Det var dock först med John Dalton (1766-1844) som
atomläran fick en empirisk grund. Dalton lade fram sin
kemiskt baserade atomteori i New System of Chemical



Philosophy (1808). Han påpekade där att, fastän atomerna
ntåste vara alldeles för små för att kunna direkt mätas
eller vägas, så borde det vara möjligt att bestämma de
relativa vikterna för atomer i skilda grundämnen.

Dalton säger beträffande atomerna bl a:

"The observations have tacitly led to the conclusion
which seens universally adopted, that all bodies of
sensible magnitude [—] are constituted of a vast
number of extremely small particles, or atoms of matter
bound toghether by a force of attraction."

Enligt Dalton består alltså varje grundämne av ett enda
slags atomer, som alla är lika stora och av bestämd lika
vikt och som kan beräknas relativt andra slags atomer.
Dalton ansåg att i kemiska föreningar så hade atomerna
av de olika ämnena kombinerats på enklaste sätt. När en
atom av det ena ämnet kombineras med en atom av det
»ndra ämnet erhålls en binär förening. En förening av en
atom av ett ämne och två av ett annat kallas ternär.
Föreningar mellan en atom av ett ämne och tre atomer av
ett annat kallas kvartenär etc. Han beräkande med hjälp
av dessa regler de relativa vikterna för olika ämnens
atomer, varvid väteatomen fick tjänstgöra som viktsen-
het. Jakob Berzelius (1179-1848) lade under första
hälften av 1800-talet ner stor möda på att bestämma
olika grundärmens atomvikter och han införde även det
kemiska formelspråk som används än i dag.

Ar 1615 framlade Wiliam Prout (1785-1850) en teori om
att de olika grundämnenas atomvikter var hela multiplar
av det minsta ämnets - vätets - atomvikt o?h att alla
andra atomer var sammansatta av motsvarande antal
väteatomer. De hölls samman av en mycket stark
attraktionskraft. Men eftersom de experimentellt
bestämda atomvikterna ofta,inte utgjordes av hela tal
förkastades Prouts teori.

William Crookes (1832-1919) framkastade dock år 1866
tanken att element med ojämna atomvikter kunde bestå av
blandningar av atomer med hela atomvikter.

Ax 869 visade Lothar Meyer (1830-1895) och Dimitrij
Mentelejev (1834-1907) oberoende av varandra att de vid
drrr-s tid kända grundämnena kunde ordnas i ett
"periodiskt system". Mendelejev publicerade sedan 1871
eci mer utarbetad version av sitt periodiska system
Grundämnena ordnades i stigande atomviktsföljd med
hänsyn till sina fysikaliska och kemiska egenskaper. Man
f.ar.n då att de kunde ordnas i sju perioder. Inom varje
grupp (kolumn), som därigenom uppstod, hade de olika
grundämnena likartade egenskaper.

I figur 1 återges det periodiska systemet i en lätt
åskådlig form (med fler grundämnen insatta än som var
kända på Mendelejevs tid). Grundämnen har numrerats i



den ordning de förekommer i systemet från väte * 1 till
uran * 92; ordningstalen kallas vanligen atomnummer.

Left
Vi**

Right
V/ew

Figur 1. Grundämnenas periodiska system ordnat i form av
en spiral. Grundämnen (element) med likartade
egenskaper står vertikalt under Varandra.

Johannes Rydberg (1854-1919) .ägnade sig från början av
1880-talet nästan uteslutande åt studiet av det period-
iska systemet och han var den förste som uttalade att
det inte är atomvikten utan ordningsnumret ("atomnum-
ret") som är avgörande för ett grundämnes kemiska och
fysikaliska egenskaper.

Atomteorin var i början av 1800-talet således en "kemisk
atomteori" och atomvikterna var relativa - inte absolu-
ta. Men det utvecklades efter hand även en "fysikalisk
atomteori". Redan år 1811 framlade Amedeo Avogadro
(1776-1856) en teori som gick ut på att en bestämd volym
av alla gaser vid samma temperatur och tryck innehåller
lika många atomgrupper (molekyler) - oberoende av om
gasen Innehåller ett enda grundämne eller kemiska
föreningar av olika ämnen. En molekyl är den minsta
partikel av ett ämne, grundämne eller kemisk förening,
som existerar under normala förhållanden. I gaser
existerar normalt grundämnen inte som enstaka atomer
utan kopplade i par - t ex bildar två väteatomer i
gasfas en vätemolekyl. Men Avogados teori förkastades
och blev accepterad först efter 40 år. År 1858
förklarade Stanislao Cannizzari (1826-1910) Avogadros
teori på nytt och nu accepterades den allmänt.



Redan 1816 hade Thomas Young (17713-1829) genom en
kombination av experiment och gissning kommit_fram till
att en vattenmolekyl hade en storlek av ca 10 tum.
Mellan 1850 och 1860 utvecklade Rudolf Clausius
(1822-1888) och James Clerk Maxwell (1831-1879) sin
"dynamiska gasteori". Enligt denna är molekylerna i en
gas i ständig rörelse i olika riktningar och värmet hos
gasen är beroende av nolekylernas rörelsehastighet - ju
större hastighjet, desto högre temperatur. En av de
matematiska ekvationer som de utvecklade anger att
viskositeten hos en gas beror av molekylernas storlek
och deras antal. J Loschmidt lyckades ar 1865 lösa denna
ekvation och fann då_att molekyler av vanliga gaser hade
en storlek av ca 10 cm. Ar 1870 granskade William
Thomson (1824-1907, Lord Kelvin) ett antal olika metoder
för att bestämma molekylernas storlek och.kom fram till
att de alla gav en storlek av ca 10 cm.

Under 1800-talet utvecklas energibegreppet. Energi är i
princip arbete eller något som kan omvandlas till
arbete. Arbete ger förmågan att försätta kroppar i
rörelse mot en verkande kraft. Energi finns i många
former - mekanisk, kemisk och elektrisk energi samt
värme-, ljus- och annan elektromagnetisk stråMings-
energi - och flera av dessa kan lätt omvandl .s i varand-
ra. Förbränning av t ex kol eller olja i luft eller syre
sker av sig själv när väl förbränningstemperaturen upp-
nåtts (och sedan inte av någon anledning underskrids) -
den vid förbränningen frigjorda (värme)energin gör att
förbränningstemperaturen vidmakthålls. Ett särskilt fall
av förbränning är explosion, som innebär att förbrän-
ningen sker med mycket stor hastighet - inom ett mycket
kort tidsintervall. (Den vanliga bilmotorn bygger t ex
på explosiv förbränning av bensin med luft, därav namnet
explosionsmotor.) Varje form av energi kan betraktas som
kinetisk enetrgi eller potentiell energi eller en bland-
ning av båda. Kinetisk energi är rörelseenergi och
potentiell energi lägesenergi. I ett vattenkraftverk
omvandlas t ex vattnets lägesenergi till rörelseenergi
som i turbinerna omvandlas till elektrisk energi. När
temperaturen hos en kropp av något slag höjs innebär
detta att dess molekyler och atomer rör sig snabbare,
dvs deras rörelseenergi höjs.

Strålning (värme- och ljusstrålning) och kraftfält (mag-
netiska och elektriska) var tidigt viktiga begrepp. År
1873 kom så Maxwell med en gemensam teori för dessa
båda. Maxwell visade genom sin elektromagnetiska teori
med dess ekvationer att ett elektriskt kraftfält omedel-
bart skapar ett magnetiskt kraftfält, att detta magnet-
fält i sin tur skapar ett elektriskt fält osv i det
oändliga. Därigenom skapas en vågrörelse av elektromag-
netisk natur. Vågorna fortplantar sig med samma hastig-
het som ljuset och är liksom ljusvågorna transversella
(dvs vågornas rörelse är vinkelrätt mot vågornas fort-
plantningsriktning) . Maxwell visade således att elektro-
magnetiska vågor utbreder sig med samma hastighet som



ijuset och även i övrigt - frånsett våglängden - är av
samma natur som ljusvågor. Ljuset är alltså en elektro-
magnetisk vågrörelse. Ar 1887 kunde Heinrich Hertz
(1857-1894) experimentellt - med hjälp av elektriska
gnistor.- påvisa förekomsten av elektromagnetiska
vågor.21

Två viktiga lagar i slutet av 1800-talet var de om
massans respektive energins konstans. Redan Francis
Bacon (1561-1626) skrev i sin Novum Organum (1620):
"[...] the absolute quantity or sum total of matter
remains unchanged without increase or diminution".
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) uppställde på
1770-talet lagen om materiens oförstörbarhet - massans
konstans. Herman von Helmholtz (1821-1894) uppställde år
1847 lagen om energins konstans, dvs att olika energi-
former visserligen kan omvandlas i varandra men detta
sker utan att den totala mängden energi därför ändras -
den är konstant i universum.

Vid slutet av 1800-talet hade man således en till synes
klar och invändningsfri uppfattning om materia och
energi, vilka sågs som två skilda företeelser.

Det bör här tilläggas att atomteorin inte omfattades
helhjärtat av alla naturvetare. Den framstående kemisten
Friedrich A Kekulé (1829-1896) skrev således följande:

"Frågan om huruvuda atomerna verkligen existerar eller
inte är från kemisk synpunkt föga betydelsefull -
debatten om den saken tillhör snarare metafysiken. ( ]
Filosofiskt tror jag inte på atomernas reella existens
om begreppet tas i sin bokstavliga betydelse av odelbara
materiepartiklar - snarare räknar jag med att vi en
vacker dag skall finna en matematisk-mekanisk förklaring
till det vi1 nu kallar för atomer [...]."'"

Även kemisten och monisten Wilhelm Ostwald (1853-1932)
var tveksam till atomteorin. Han uttryckte sitt tvivel
på bl a följande sätt:

"Man behöver sålunda inte uppge de fördelar atomhypo-
tesen ger om man bara håller i minnet att den innebär
ett sätt att tolka de verkliga förhållandena i form av
en passande bild som är lätt att arbeta med, men som
under inga omständigheter får sättas in i stället för de
verkliga förhållandena. Man måste hela tiden hålla sig
beredd på att verkligheten förr eller senare kommer att
visa sig helt annorlunda än det som denna bild leder oss
att anta.""

Ostwald hävdade på 1890-talet att alla de egenskaper som
man tillskrev atomerna kunde förstås som uttryck för
energi i rummet. Ett tillräckligt koncentrerat "energi-
knippe" kunde fyskaliskt uppträda som hårdhet. Atomerna
kunde tolkas som uttryck för hur energi påverkar mätap-



paratur och sinnen. Enligt Ostwald är det alltså energin
som bildar grunden för universum - materien är bara en
uppenbarelseform av energin.

Ostwald själv övertygades visserligen under åren närmast
efter år 1900 om atomernas verkliga existens, men
utvecklingen kom snart att besanna hans profetiska ord
ovan.

DEN NYA MATERIE- OCH ENERGIUPPFATTNINGEN

Elektriska urladdningar i förtunnade gaser

Den nya raaterie- och energiuppfattning, som växte fram i
början av 1900-talet, kan anses ha sin grund i de
studier av elektricitetens gång genom förtunnade gaser,
som tog sin början redan under 1700-talet. År 1705
upptäckte F Hauksbee en emission av ljus när han gned
bärnsten i ett kärl, i vilket lufttrycket hade sänkts
med hjälp av en pump. William Watson observerade 1752
att statisk elektricitet kunde passera lättare genom en
gas när trycket i denna sänktes och att man samtidigt
fick ljusfenomen. Det var dock först Michael Faraday
(1791-1867) som gjorde de första systematiska studierna
av elektriska urladdningar genom gaser vid reducerat
tryck. Han upptäckte bl a att luften därvid lyste
med ett rödaktigt sken.

Ett stort framsteg gjordes år 1854 när H Geissler, en
tysk glasblåsare, dels utvecklade en förbättrad
vakuumpump, dels lyckades smälta in platinatrådar
(förbundna med var sin elektrod) i glasrör.

J Pliicker (1901-1868) gjorde under åren 1858-1862
omfattande studier med denna förbättrade utrustning.
Pliickers lärjunge, W Hittorf (1824-1914), fann på
1860-talet att när luften förtunnats till några
hundradels mm kvicksilver (det normala lufttrycket är
760 mm) en blåaktig, rätlinjig stråle sköt ut från
katoden. Den påverkades lätt av magnetiska krafter och
kunde t ex fås att rulla upp sig i en spiral rund
kraftlinjerna från en stark magnet. Han fann även att
katodstrålarna framkallade ett grön- §J)ler blåaktigt
sken där de träffade glasrörets vägg.

Katodstrålarna och deras förmåga att uppväcka ljus i
bestrålade förenål, dvs framkalla "fluorescens", blev
föremål för stort intresse i den fortsatta forskningen.

Crookes (se ovan) gjorde under åren 1879-1885 omfattande
undersökningar med förbättrade vakuumurladdningsrör. Han
utformade katoden bl a som en sfärisk skål och kunde
därigenom koncentrera katodstrålarna till en punkt. I



denna lyckades han smälta bl a platina, som smälter
först vid ca 1 700 *C. Enligt Crookes uppfattning bestod
katodstrålarna av små, negativt laddade partiklar,

Crookes sade vid naturforskarmötet i Sheffield år 1874
bl a:

"Kanske ha vi här inom räckhåll och under vårt inflytan-
de de odelbara smådelar av vilka vi antaga att den mate-
riella världen är uppbyggd. Vi ha sett hur dessa strålar
i vissa fall äga lika materiella egenskaper som vilken
fast kropp som helst, undet det att de i andra fall
likna ljusstrålar. Vi ha snuddat vid det gränsland, där
materia och kraft tyckas sammansmälta; skuggriket mellan
känt och okänt. Jag vågar tro att framtidens största
vetenskapliga problem skola finna sin lösning inom detta
gränsområde; där, tyckes mig, finnes den yttersta verk-
ligheten, subtil, underbar och ytterst betydelsefull:

Allt detta fanns, fastän av ingen anat,
fast forntids vise icke drömde det.
Och framtid finna skall, vad vi ej spanat.
Vi tror då mänskan i sin fåvitskhet, __
att blott det finnes, som hon ser och vet."

Blektronen

Att elektriciteten kunde ha en "atomär" natur var en
tanke som först väcktes av Faraday: "[...] if we adopt
the atomic theory or phraseology, then the atoms [...]
have equal quantities of electricity naturally associ-
ated with them". Men det blev George Johnstone Stoney
(1826-1911) som i ett föredrag år 1874 klart utsade att
det finns en elektrisk.enhetsladning och även angav dess
storlek till ca 3x10~ elektrostatiska enheter (esu).
Begreppet "atomer av elektricitet" användes sedan av
bl a Helmholtz år 1881. Benämningen elektron för den
elektriska enhetsladdningen föreslogs av Stoney år
1891 .

År 1895 visade J Perrin (1870-1942, nobelpristagare
1926) experimentellt att katodstrålarna troligen bestod
av negativt laddade partiklar. Joseph J Thomson
(1865-1940, nobelpristagare 1906) visade sedan år 1897
definitivt att katodstrålarna bestod av negativt laddade
partiklar. Men han kallade dessa corpuscles och anammade
först 20 år senare det av Stoney redan 1891 föreslagna
namnet elektron.

Thomson bestämde i senare experiment både elektronens
hastighet och förhållandet mellan dess laddning och
massa. Thomson fann att elektronens massa växer med
dess hastighet, som i katodstrålerör kan uppgå till
99,8 % av ljushastigheten. Elektronens massa vid 99 % av
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ljushastigheten är ca 7 gånger större än vilomassan, dvs
massan vid hastigheten 0. Elektronens laddning bestämdes
noggrannt först år 1912 av Robert Andrews Millikan
(1868-1953, nobelpristagare 1923), som bestämde denna
till 4,77x10 e5tt- Elektronens vilomassa har beräk-
nats till |61x10~

ZÖ g, vilket är 1/1 838 av väteatom-
ens massa.

År 1886 fann E Goldstein (1850-?) strålar i urladdnings-
rör somro gick i rakt motsatt riktning mot katodstrålar-
na. Genoro ett hål (en "kanal") i katoden gick ett lysan-
de knippe av "kanalstrålar". Kanalstrålarnas färg visade
sig bero på vilken gas som fanns i röret; i helium var
de gula. Nan fann också att kanalstrålarnas beskaffenhet
var beroende av gasens art. De utgjordes av gasjoner,
dvs atomer eller molekyler som laddats med elektrici-
tet. J Perrin visade år 1895 att de var positivt
laddade genom att studera deras avböjning i elektriska
och magnetiska fält.

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923, nobelpristagare 1901)
gjorde den 8 november år 1895 av en tillfällighet en
mycket viktig upptäckt. Han fann i samband med studier
av katodstråla^n en ny typ av strålning med större
genomträngningsförmåga. Röntgen upptäckte att strålarna
utgick från den del av glasröret som träffades av
katodstrålarna. Den nya strålningen förmådde genomtränga
ämnen, som inte genomträngs av ljus. den kunde ge
fluorescens på flera meters avstånd, även om ett svart
papper sattes i dess väg. Strålningen kunde även svärta
fotografiska plåtar. "Röntgen-strålningen" (som Röntgen
själv kallade "X-rays" för att markera dess okända
natur) visade sig kunna genomtränga bl a papper och
kroppsmuskulatur men ej t ex benvävnad. (Därför började
läkare inom kort att "röntga" benbrott m m.)

Röntgen fann snart att den nya strålningen kunde uppstå
på me~ än ett sätt. Den uppstod inte bara när katod-
strålningen (elektronstrålningen) träffade en glasvägg
utan överallt där snabba elektroner plötsligt hejdades i
sin rörelse. Röntgen konstruerade ett urladdningsrör med
en metallplatta mitt emot katoden (en "antikatod") från
vilken röntgenstrålning utgick då den träffades av
elektronstrålningen. Ju tyngre metallen var, desto mer
genomträngande ("kraftig") var röntgenstrålningen.
Vidare gav snabbare elektroner kraftigare röntgenstrål-
ning och tvärtom. Genom att öka spänningen över röret
kunde man öka elektronernas hastighet.

Upptäckten av röntgenstrålningen gav impuls till
många forskare, däribland Henri Becquerel (1852-1908,
nobelpristagare 1903). Becquerel var livligt intresserad
av fluorescensfenomenet och började nu studera sambandet
mellan fluorescens och röntgenstrålning. Han visste att
uranföreningar gav en.mycket vacker fluorescens då de
belystes med solljus. Han frågade sig om detta
fluorescensljus innehöll röntgenstrålning. Han tyckte
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sig få ett jakande svar på denna fråga då han lade
kristaller av natriumdiuranat i solljus på fotografiska
plåtar, som var inslagna i svart, ljustätt papper och
därvid erhöll svärtning på plåtarna. Men hans slutsats
visade sig vara förhastad. Det visade sig nämligen att
han erhöll svärtning även under mulna dagar! Han fann
efter fortsatta undersökningar att uran utsände
svärtande strålning oavsett om det var ljus eller
mörker. Han hade nu - år 1896 - upptäckt ett nytt slag
av strålning.

Många fysiker och kemister fortsatte i Becquerels spår,
Mest framgångsrika var Marie Curie (1867-1934, nobel-
pristagare 1903 och 1911) och hennes make Pierre Curie
(1859-1906, nobelpristagare 1903). Marie ("Madame")
Curie fann år 1898 att föreningar av torium avgav strål-
ning som liknade den från uranföreningar. Samma år fann
makarna Curie vidare att vissa prov av uranmalmer gav
från sig starkare strålning än andra. De drog därför
slutsatsen att dessa malmer även innehöll något ämne som
strålade starkare än uran. Genom ett tidsödande arbete
lyckades de genom kemiska och fysikaliska metoder ur ett
ton av mineralet pechblände isolera ingående strålande
ämnen från varandra. Förutom uran fann de först ett nytt
grundämne, polonium. Viktigast var dock upptäckten av
ännu ett nytt grundämne, som visade sig stråla miljoner
gånger så starkt som uran. Det strålade så starkt att
det lyste i mörker och dessutom var varmare än omgiv-
ningen. Makarna Curie kallade det därför för radium (av
det latinska ordet radius, som betyder stråle). Alla
ämnen som utsänder detta slag av strålning sägs därför
vara radioaktiva (utsända radioaktivitet). Makarna Curie
kunde visa att materiens atomer inte var oföränderliga.
Radioaktiva ämnen som uran och radium förändrades -
sönderföll - för att till sist uppenbara sig i form av
inaktivt bly.

Det upptäcktes snart att den radioaktiva strålningen
bestod av tre olika slag: a-, p- och y-strålar. De hade
mycket olika genomträngningdförmåga. a-strålarna
stoppades helt redan av 0,05 mm aluminium, p-strålarna
stoppades nästan helt av 5 mm aluminium under det att
f-strålarna krävde mer än 50 cm aluminium. Man visste
sedan tidigare att elektronstrålning kan påverkas av
magnetfält och det låg därför nära till hands att
studera hur den radioaktiva strålningen uppförde sig, se
figur 2. Det visade sig av dessa och andra utförda
undersökningar att a-strålarna påminde om kanalstrålar-
na, de var positivt laddade partiklar. De hade en massa
som var dubbelt så stor som väteatomens, p-strålarna
visades vara negativa partiklar och identiska med katod-
strålarna, dvs elektroner, men med större hastighet,
nära ljushastigheten, y-strålarna var oladdade och av
samma natur.som röntgenstrålarna men mycket mer genom-
trängande .
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Figur 2. Separation av radiumstrålning med hjälp av
magnetfält. Magnetfältet har sådan riktning att
positiva strålar böjer av till vänster,
negativa till höger_och oladdade ej påverkas,
dvs går rätt fram.

Desintegrationsteorin

Ernest Rutherford (1871-1937, nobelpristagare 1908) och
Frederick Soddy (1877-1956, nobelpristagare 1921)
framlade år 1902 sin desintegrations- eller sönderfalls-
teori :

"It is supposed that the atoms of the radioactive bodies
are unstable, and that a certain fixed proportion of
them become unstable every second and break up with
explosive violence, accompanied in general by the
expulsion of an a or p particle or both toghether. The
residue of the atom, in consequence of the loss of an o
particle, is lighter than before, and becomes the atom
of a new substance quite distinct in chemical and
physical properties from its parent."

Rutherford och Soddy fann också att en viss bestämd
andel av de närvarande radioaktiva atomerna sönderfaller
under varje tidsenhet. Därigenom minskas efter hand
antalet radioaktiva atomer, vilket medför att antalet
sönderfall per tidsenhet minskar (logaritmiskt), se
figur 3. Detta kan uttryckas så att det för varje
radioaktivt ämne finns en "halveringstid". Efter en
halveringstid finns hälften av de ursprungliga radio-
aktiva atomerna kvar, efter två halveringstider en
fjärdedel och-efter t ex tio halveringstider mindre än
en tusendel.
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Figur 3. Minskning av thoriumemanations aktivitet med
tiden. Ur figuren kan utläsas att 4 8
halveringstiden är ca 50 sekunder.

Halveringstiderna för radioaktiva ämnen varierar inom
ett i stort sett oändligt intervall. Soddy anger t ex
urans halveringstid till ca 5 miljarder år, radiums till
1 700 år och radons (radiumemanationens) till 3,7
dagar.

Som följd av sin teori förmodade Rutherford och Soddy
att o-strålningerns partiklar utgjordes av positivt
laddade heliumatomer. Detta bevisades följande år av
Wiliam-Bamsay (1852-1916, nobelpristagare 1904) och
Soddy.ÖU

De radioaktiva sönderfallsserierna

Rutherford och Soddy gjorde därefter stora insatser för
att fastställa förloppen vid de radioaktiva sönderfallen
och de enskilda leden i i de radioaktiva serierna. Vid
radioaktivt sönderfall under utsändande av en o-partikel
(positivt laddad heliumatom med atomvikten 4) har det
nybildade grundämnet en atomvikt som är 4 atomviktsen-
heter lägre än det ursprungliga grundämnet. Det nya
grundämnet har även ett atomnummer (ordningstal i det
periodiska systemet) som är 2 enheter lägre. Vid radio-
aktivt sönderfall under utsändande av en p-partikel
(elektron) ändras inte atomens atomvikt men dess atom-
nummer (ordningstal i det periodiska systemet) ökar med
en enhet. En radiumatom har atomvikten 226, dvs väger
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226 gånger mer än en väteatom. När en radiumatom sönder-
faller under utsändande av en a-partikel blir en atom
med atomvikten 222 kvar, som är en atom av den radioak-
tiva ädelgasen radon. Efter flera radioaktiva sönderfall
under utsändande av antingen Q- eller p-partiklar er-
hålls slutligen atomer av icke-radioaktivt bly med atom-
vikten 206, dvs totalt 5 o-partiklar bar utsänts från
det radiumatomen började sönderfalla.

Redan 1908 kunde Soddy presentera följande sönderfalls-
serie för uran-238, figur 4.

Uranium. Uranium X. Parent of radium. Radium.
7,500,000,000 32 days. ? 2,500

years. y e a r s .

Emanation. Radium A. Radium B. Radium C.

Active deposit of rapid change.
S3 days. 4-3 minutes. 38 minutes. 305 minutes.

0
Radium D. Radium E,. Radium E,. Radium F. Radium G.

^ (Polonium.) (Lead?)

Active deposit of slow change.
17 years (?) 9 5 days. 7 days. 203 days.

Figur 4. Urans sönderfallsserie så långt den var känd år
1908. Observera att de angivna tiderna är de
radioaktiva atomernas medellivslängd, som är
1,45 gånger större än motsvarande
halveringstid. Å

Nästan trettio år senare hade denna serie det utseende,
som framgår av figur 5.
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Figur 5. Sönderfallsserien för U-238 år 1936. I
cirklarna anger de övre talen grundämnets
masstal (atomvikt), de undre talen anger
ordningsnumret (atomnumret) i periodiska
systemet.

Isotopibegreppet

Man fann snart att det - i naturen - finns tre olika
radioaktiva sönderfallsserier. Uran-radiumserien (som
börjar med U-238) ger som slutprodukt bly med atomvikten
206. Uran-aktiniumserien (som börjar med U-235) slutar i
bly med atomvikten 207 och toriumserien (som börjar med
Th-232) bly med atomvikten 208. Det finns således tre
radioaktiva varianter av bly i naturen - men bara en
plats för bly i det periodiska systemet! År 1911 kände
man till nästan 40 olika radioaktiva ämnen, men deras
egenskaper svarade mot endast 12 olika platser i det
periodiska systemet (se ovan), vilket var en gåta.

Soddy blev den som löste gåtan. År 1913 förklarade han i
ett bidrag till Nature:

"The same algebraic sum of the positive and negative
charges in the nucleus, when the arithmetical sum is
different, gives what I call 'isotopes' or 'isotopic
elements', because the occupy the same place in the
periodic table.1|DD

Energiproblemet

En fråga som tidigt ställdes var: Varifrån kommer
radiums energi? Eftersom lagen om energins konstans
måste gälla fanns det bara två möjligheter. Antingen kom
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energin, som radium utstrålade, och bl a visade sig i
att radiumpreparatens temperatur alltid var några grad r
högre än omgivningen, inifrån de sönderfallande atomerna
eller också tillfördes radiumpreparaten den utifrån p-i
något sätt. Det senare alternativet tänktes innebära att
radiumatomerna fungerade som "transformatorer" för en
dittills okänd yttre energikälla. Mer man kunde inte
finna någon hållbar förklaring till existensen av någon
yttre energikälla. Däremot fann man övertygande bevis
för att den frigjorda energin kom inifrån de sönderfall-
ande atomerna själva. Härom sade Soddy år 1908:

"But if the first alternative is true, and the energy
comes from within, large as the store of energy in the
atom must be to explain radioactivity it cannot be
infinite, and therefore it is to be expected that the
activity will slowly decay with the lapse of time. ( 1
Radium [...] can no longer be radium when the energy is
lost. Coal is not coal after it is burnt. [—]
therefore if radium changes, it must be a change of the
atom and of the element itself. [ ] radium must be
suffering ^-spontaneous kind of transmutation into other
elements."

Hur bevaras då energins konstans vid det radioaktiva
sönderfallet? Rutherford lämnade år 1905 följande
förklaring i en föreläsning:

"The matter loses in atomic energy at each stage of the
transformation, and the energy radiated is derived from
the internal energy resident in the atoms themselves.
The atom is supposed to consist of a number of charged
parts in rapid oscillatory or orbital motion and
consequently contains a great satore of energy. Part of
this energy is kinetic and part potential, resulting
from the condensation of the electrical charges within
the minute volume of the atom. This latent energy of the
atom does not ordinarily manifest itself, since the
chemical and physical forces at our disposal do not
allow us to break up the atom. Part of the energy is,
however, released in radioactive changes where the atom
itself suffers disruption with the expulsion of one of
its charged parts with great velocity."

Det är att märka att Albert Einstein (1879-1955, nobel-
pristagare 1921) redan 1905 lagt fram sin speciella
relativ!tetsteori. I denna förutsätter han bl a
att ljushastigheten i tomrum (c) alltid är konstant
(299 793 km per sekund) - samma hastighet gäller för
övrigt för all elektromagnetisk vågrörelse. Enligt
teorin är massans storlek beroende av hastigheten - ju
större hastighet desto större massa. Även energin ökar
med hastigheten. Einstein visade att ett föremåls energi
är proportionell mot dess massa gånger ljushastigheten i
kvadrat: E * mc . Härav drog Einstein slutsatsen att
energi kan övergå i massa och massa i energi! Härav
följer - enligt de båda tidigare angivna lagarna om
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massans respektive energins konstans - lagen om att
summan av energi och massa alltid är konstant. Einstein
skriver avslutningsvis att hans teori kanske kan prövas
i samband med studier av radioaktiviteten:

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei Körpern, deren
Energieinhalt in höhem Masse veränderlich ist (z. B. bei
den Radiumsalzen), eine Priifung der Theorie gelingen
wird. Wenn die Theorie den Tatsachen entspricht, so
iiberträgt die Strahlung Trägheit zwischen den emittie-
renden und absorbierenden Körpern."

(Det blev dock inte förrän år 1932 som Einsteins teori
kom att prövas i samband med radioaktiva omvandlingar,
se nedan.)

Strålning avges i kvanta

Även uppfattningen om den elektromagnetiska strålningen,
inklusive ljuset, kom att revideras - för att inte säga
revolutioneras - åren närmast omkring 1900. Det var
under 1890-talet en allmänt accepterad uppfattning att
det förelåg ett kontinuerligt spektrum av elektromagnet-
iska vågor från dem med de största våglängderna (radio-
vågorna) över ljusets våglängder till dem med de kortas-
te våglängderna (y-strålarna). Enligt Maxwells strål-
ningsteori skulle en uppvärmd kropp utsända strålning av
alla våglängder, men främst av kort våglängd, i den
ultravioletta delen av spektrat. Men vid experiment fann
man att det var tvärtom - strålningen var i huvudsak
långvågig, i samma del av spektrat som den infraröda
strålningen. Visserligen innehöll strålningen mer av
korta vågor när temperaturen ökades, men resultaten
stämde ändå inte med teorin - man kunde inte få huvud-
delen av,strålningen att ligga i det ultravioletta
området.

Under 1800-talets sista månad, den 14 december 1899, kom
dock Max Planck (1858-1947, nobelpristagare 1918) med
sin strålningslag i den första uppsatsen om kvant(um)-
teorin. Enligt Planck kunde strålningsenergi endast
avges eller upptas i vissa minsta mängder ("kvanta"),
vars storlek berodde på våglängden och var större ju
kortare våglängden var. Med hjälp av Plancks strålnings-
lag fick man överensstämmelse mellan teori och experi-
ment.

År 1905 kom så Albert Einstein med ett arbete i vilket
han förutsatte att strålningsenergin inte endast byttes
i kvanta utan även existerade som sådana vid utbred-
ningen i rummet. En ljusstråle bestod sålunda inte av en
jämn ström av elektromagnetisk energi Vjtan av "ett regn"
av ljuskvanta, senare kallade fotoner.
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Atommodeller

Redan J Thomson föreslog (1898) en atommodell med
elektroner. Han kallade den för en "russinbulle"
("raisin-bun"), eftersom den angav att elektronerna var
punktvis utspridda i en sfär med jämnt fördelad positiv
laddning. År 1904 ändrade han denna så att elektronerna
förutsattes röra sig i en serie koncentriska skal. Även
andra modeller föreslogs tidigt. Den mest intressanta av
dem var den som föreslogs av den japanskle fysikern H
Nagaoka år 1904. Han jämförde atomen med planeten
Satumus, som är stabil genom attraktionen mellan den
tunga centralkroppen och de lättare kropparna i de
omgivande ringarna. Han sade: "The present case [the
atom] will evidently be approximately realized if we
replace these satellites by negative electrons and the
attracting centre by a positively charged particle".

Åren 1911-1912 kom Rutherford med sin atommodell,
grundad på studier vid hans laboratorium av av
a-partiklars spridning vid passage genom tunna
metallfolier under de närmast föregående åren, se
fiaur 6.

of
alpha

port/c/cs

Figur 6. Experiment vid Rutherfords laboratorium:
beskjutning av en tunn guldfolie med
a-partiklar från radium. Huvuddelen av
a-partiklarna passerar ostörda men några har
vikit av i kraftig vinkel, som om de stött på
något hårt. 7

Enligt Rutherfords modell finns i atomens centrum en
positivt laddad kärna av ringa utsträckning men med
huvuddelen av atomens massa. Runt denna kretsar - som i
ett planetsystem - så många elektroner (med vardera en
negativ elementarladdning) som svarar mot atomkärnans
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antal av positiva elementarladdningar. År 1913 förslog A
van den Broek att kärnladdningstalet (antalet positiva
laddningar i kärnan, lika med antalet elektroner omkring
kärnan) var lika med grundämnets atomnummer (ordningstal
i periodiska systemet), jfr isotopi ovan.

Niels Bohr (1885-1962, nobelpristagare 1922), en av
Rutherfords lärjungar, fann en svårighet med Rutherfords
atommodell. Elektronerna borde ständigt avge elektromag-
netisk strålning till omgivningen och därigenom efter
hand förlora rörelseenergi och falla in mot kärnan. Lös-
ningen såg Bohr år 1913 i att uppställa två postulat.

Enligt det första postulatet kan elektronerna existera i
ett antal banor på bestämda avstånd från atomkärnan -
"stationära tillstånd". I dessa avger elektronerna ingen
strålning (energi) och tar heler inte upp någon. Enligt
det andra postulatet kan en elektron under vissa förhål-
landen övergå från en bana till en annan och då ändras -
ökar eller minskar - dess energi med ett bestämt antal
energikvanta. Övergår t ex elektronen från en yttre
(energirikare) till en inre (energifattigare) bana avges
överskottsenergin i form av enfärgad ljusstralning. Änd-
ringen av atomens energi,är lika med energin hos det
ljuskvantum som utsänds.

Rutherford lyckades till sist tränga in i atomkärnan. År
1919 sände han en stråle med a-partiklar (heliumkärnor)
mot en behållare fylld med kväve och fann därvid att
vätekärnor med mycket hög hastighet kastades ut från
kväveatomerna.

Rutherford kunde så småningom förklara vad som hänt.
Högst en av ca 50 000 av de bombarderande a-partiklarna
(heliumkärnor med kärnladdningen 2 och massan 4) trängde
in i en kvävekärna (med laddningen 7 och massan 14),
varvid en instabil ny kärna bildades (fluorkärna med
laddningen 9 och massan 18). Fluorkärnan kastade
omgående ut en "proton" (vätekärna med laddningen 1 och
massan 1) och omvandlades till en syrekärna (med
laddningen 8 och massan 17, dvs kärnan av en ovanlig
syreisotop).

Rutherford hade genom att erhålla väte ur kväve för
första gången åstadkommit en omvandling av ett grundämne
till ett,annat - dvs de gamla alkemisternas dröm, se
figur 7.66

I det angivna förloppet bevaras såväl den elektriska
laddningens som massans (grovt sett) konstans. Men de
angivna massorna är inte exakta - det uppstår vid
kärnomvandlingar en liten förlust eller vinst i massa
och det är denna massändring som balanserargändringen av
de ingående partiklarnas energi (se nedan).
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Figur 7. "Den nya alkemin" - Rutherfords omvandling år
1919 av kväve till väte genom bestrålning av
kväve med a-partiklar. Undre index anger
atomkärnans kärnladdningstal (atomnummer,
ordningsnummer i periodiska systemet) och övre
index masstalet (atomvikten avrundad till
närmaste heltal, summan av antalet protoner och
neutroner i kärnan).

Kvant- och vågmekanik

Rutherfords och Bohrs atommodell - en "planetmodell" med
elektronerna i fasta banor runt atomkärnan som planeter-
na runt solen - var tilltalande enkel, men den visade
sig efter hand behäftad med många oklarheter. Hur atom-
kärnorna höll ihop var t ex ett mysterium. Trots det
fanns det under ett mer än ett decennium ingen rivalise-
rande, bättre modell.

Louis de Broglie (född 1892, nobelpristagare 1929)
föreslog år 1925 att, eftersom Einsten visat att
elektromagnetiska vågor kunde visa upp partikelegen-
skaper, så borde materiapartiklar som atomkärnor kunna
visa upp vågegenskaper. Till varje kropp 1 rörelse borde
finnas en våg - en "materievåg". Han byggde även upp en
modell för detta som efter hand fick experimentell
bekräftelse. Elektroner-visade sig ge vagfenomen år 1927
och atomkärnor år 1939.

Under 1920-talet utvecklades dels kvant(um)mekaniken av
Werner Heisenberg (1901-1976, nobelpristagare 1932),
dels "vågmekaniken" av Erwin Schrödinger (1887-1961).

Heisenberg bröt helt med den klassiska atomfysiken - han
avvisade alla fysiska modeller och sökte beskriva till-
gängliga experimentella fakta enbart genom matematiska
beskrivningar. Heisenberg är särskilt känd för sin
"osäkerhetsrelation". När man försöker studera oerhört
små mängder av materia så påverkar man den samtidigt.
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När man t ex söker bestämma läget av en elektron kring
en atomkärna så exakt som möjligt, t ex med hjälp av
kortvågig strålning, så ändras elektronens hastighet på
ett oförutsägbart sätt. Söker man å andra sidan bestämma
elektronens hastighet med hjälp av långvågig strålning
så blir dess läge osäkert bestämt, eftersom de långa
vågorna är längre än elektronen. Man kan alltså ei.sam-
tidigt mäta en partikels läge och dess hastighet.

Schrödinger å andra sidan byggde på grundval av de
Broglies idéer om materievågor upp en teori som sökte
beskriva de atomära förhållandena med hjälp av den
klassiska fysiken. Där man tidigare föreställt sig
elektronbanor kunde man enligt Schrödinger föreställa
sig vågtoppar och vågdalar för tätheten på elektronladd-
ningen. Max Born (1882-1970) visade dock att det inte
finns någon egentlig motsättning mellan Heisenbergs och
Schrödingers teorier.

Niels Bohr fick år 1920 ett eget forskningsinstitut,
"Institutt for teoretisk fysik", i Köpenhamn, som blev
ett centrum för atomfysiker och kvantfysiker, däriblamd
Heisenberg och Schrödinger. Bohr accepterade att
elementarpartiklarna i vissa fall uppför sig som
kroppar, i andra fall som vågor, och ansåg att man får
finna sig i att sunda förnuftet" inte kan fatta detta.
Han utvecklade därför sin "komplementaritetsprincip":
Två komplementära fenomen tillhör aspekter av vår
erfarenhet, vilka - fastän de ömsesidigt utesluter
varandra - likväl ar oumbärliga för en full redovisning
av vår erfarenhet.

Ernst Rutherford uttalade sig om utvecklingen med bl a
följande ord:

"Jag uppfostrades till att föreställa mig atomen som en
hård, trivsam figur, röd eller grå till färgen, allt
efter tycke och smak. Skall man förklara fakta, kan
emellertid atomen inte betraktas som ett materiellt
klot, utan snarare som ett slags vågrörelse av en
alldeles speciell typ. Den vågmekaniska teorin har, hur
underlig den än kan verka - och också är i vissa
avseenden - den märkliga fördelen att den fungerar, och
fungerar ända in i detaljerna, så att vi numera kan
förstå och förklara saker som förr i världen verkade
nästan helt omöjliga."

Däremot hade Rutherford och Einstein svårt att acceptera
Heisenbergs matematiska teorier och osäkerhetsprin-
cip. °

Einstein har dock skrivit följande om kvantfysiken:

"Är ljuset en våg eller en skur av fotoner? Är en elek-
tronstråle en skur av elementarpartiklar eller en våg?
Dessa fundamentala frågor tvingas på fysiken av experi-
menten. Då vi försöker besvara dem, måste vi sluta upp
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ned att beskriva atomistiska skeenden, såsom händelser i
tiden och rummet, vi måste avlägsna oss ännu mer från
det gamla mekaniska betrakltelsesättet. Kvantfysiken
formulerar lagar, som gälla grupper och inte individer.
Det är inte egenskaper utan sannolikheter som beskrivas
[...] lagar som styra sannolikheternas förändringar i
tiden (...1." /b

Einsteins ekvation bekräftas

Ar 1932 besköt J D Cockcroft och E T S Walton litiumoxid
med protoner (väteatomkärnor), varvid a-partiklar
(heliumkärnor) erhöl1s:

3Li
7 • 1H

1 > 2He
4 • 2He

4

Cockcroft och Watson visade nu att mass- och energiom-
sättningen vid denna omvandling följde Einsteins ekva-
tion, E * mc . Uttrycks energin (E) i miljoner elek-
tronvolt (Mev) och massan (m) i relativa atomvikter (dvs
med väteatomens atomvikt som enhet) blir Einsteins ekva-
tion: E • 931 m. Massan av ursprungliga partiklar är
8,0263 (7,0182 + 1,0081) och massan av bildade partiklar
är 8,0078 (2x4,0039). Skillnaden (massförlusten) är
0,0185. Multipliceras denna med 931 erhålls 17,2 Mev,
vilket stämmer med den vid omvandligen uppmätta frigjor-
da energin, dvs energin hos de frigjorda a-partiklaria.
År 1933 bekräftades Cockcrofts och Wilsons resultat av K
T Bainbridge. Efter 1932 har många kärnomvandlingsreak-
tioner studerats i detalj och varje gång har giltigheten
av Einsteins ekvation kunnat bekräftas.

Neutronen

I mitten av 1920-talet kände man fortfarande bara till
två beståndsdelar ("elementarpartiklar") i atomen: pro-
tonen (detta namn på den postivt laddade väteatomkärnan
föreslogs av Rutherford år 1920) och elektronen. För att
förklara tillgängliga experimentella fakta och uppställ-
da atommodeller sökte man dock efter ytterligare partik-
lar. Relationen mellan atomkärnornas laddningar och
deras massor visade att atomkärnorna ej kunde bestå av
enbart protoner utan dessutom måste innehålla något mer,
trollgen elektroner. En heliumkärna skulle med detta
synsätt bestå av 4 protoner och 2 elektroner. Rutherford
fann det dock otroligt att elektronerna skulle kunna
existera inne i kärnan och han antog därför att helium-
kärnan bstod av 2 protoner och 2 "neutroner", dvs par-
tiklar med nästan samma massa som protonen men oladdade:

"Under some conditions (...) it may be possible for an
electron to combine (...] closely with the H nucleus,
forming a kind of neutral doublet. Such an atom would
have very novel properties. Its external field would be
practically zero, except very close to the nucleus, and
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in consequence it should be able to move freely through
matter. ( ] it should enter readily the structure of
atoms, and may either unite with the nucleus or be
disintegrated by its intense field, resulting possibly
in the_escape of a charged H atom or an electron or
both."78

Walter Bothe (1891-1957, nobelpristagare 1954) och H
Becker bombarderade år 1930 lätta element som beryllium,
bor och litiura med a-partiklar och noterade då en starkt
genomträngande strålning. De trodde dock att det rörde
sig om y-strålning. Frederic Joliot-Curie (1900-1958,
nobelpristagare 1935) och Irene Curie (1897-1956, nobel-
pristagare 1935) konstaterade år 1932 att strålningen
förmådde slå ut protoner med stor hastighet ur väterika
ämnen som paraffin. Detta visade att det inte kunde röra
sig om /-strålning men makarna Curie kunde inte ge någon
tillfreusställande förklaring till fenomenet. James
Chadwick (1891-1974, nobelpristagare 1935) fann dock
samma år experimentellt att strålningen bestod av
oladdade partiklar och att deras massa var nästan den-
samma som hos protonen - han hade alltså påvisat neu-
tronens existens. Bothes, Beckers, och makarna Curies
resultat förklarade Chadwick på följande sätt: en
a-partikeln bildar tillsammans med en beryllium-kärna
först en kärna av en tyngre kolisotop, som sönderfaller
till en vanlig kolkärna under utsändande av en
neutron:

4Be
9 • 2He

4 - > 6C
1 3 - > 6C

1 2 • Qn
1

Efter det att Chadwicks upptäckt hade publicerats lär
Joliot-Curie ha sagt att han och hans fru sannolikt
skulle ha upptakt neutronen först om de bara hade läst
Rutherfords Bakerian-föredrag (se ovan).

Efter neutronens upptakt kunde atomernas sammansättning
förklaras på ett mycket enkelt sätt. Atomkärnan innehål-
ler så många positroner som dess atomnummer och lika
många elektroner finns utanför, runt kärnan. Atomkärnan
innehåller vidare ett antal neutroner; antalet protoner
och neutroner ger tillsammans masstalet (atomvikten
avrundad till närmaste heltal). För ett visst grundämne
(ett visst atomnumme) kan det finnas mer än ett antal
neutroner i atomkärnan, vilket ger upphov till olika
isotoper av grundämnet i fråga. Ar 1932 visade t ex
Harold Urey (1893-?, nobelpristagare 1934) att det finns
en tyngre, stabil isotop av väte - deuterium (D) med en
proton och en neutron i kärnan (senare har en ännu tyng-
re väteisotop upptäckts, tritium (T) med en proton och
två neutroner i kärnan; den är dock radioaktiv och över-
går under p-strålning i en heliumisotop). De flesta
grundämnen är en blandning av isotoper, vilket förklarar
att de flesta naturligt förekommande grundämnen inte har
hela atomvikter (se ovan). De flesta naturligt förekom-
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mande isotoper är stabila, men det finns åtskilliga
naturligt instabila (radioaktiva), däribland kalium-40,
som används för geologisk och kol-14 för arkeologisk
kronologisk datering med hjälp av radioaktivt sönder-
fall. Vid låga masstal har stabila isotoper ungefär
lika många protoner och neutroner i kärnan, vid höga
masstal är antalet neutroner ungefär 50 % större än
antalet protonern.

Positronen och antimateria

Paul Adrien Maurice Dirac (1902 -?, nobelpristagare år
1933) förutsade år 1928 som konsekvens av relativitets-
och kvantteorierna förekomsten av "antipartiklar", dvs
att varje elementarpartikel har en antipartikel med
samma massa men i övrigt motsatta egenskaper, som t ex
laddning och magnetism. Dirac förutsade år 1930 att
elektronen har en "antipartikel" med exakt samma
laddning som protonen och massa som elektronen - en
"positron". Dess existens bekräftades experimentellt av
Carl David Anderson (1905-?, nobelpristagare år 1936) år
1932 och det var han som.föreslog namnet positron för
den positiva elektronen.

Makarna Joliot-Curie bombarderade år 1933 aluminium, bor
och magnesium .ned a-partiklar och fann då förutom de nu
kända neutronerna även utstrålning av positroner. Den
t ex vid bestrålningen av aluminumatornen bildade
fosforisotopen omvandlades till en kiselisotop under
utsändande av positroner:

Fosforisotopen är radioaktiv och sönderfaller till en
stabil kiselisotop under utsändande av en positron. (S k
p-sönderfall sker under utsändande av en positron när
antalet protoner i den sönderfallande kärnan är "för
stort" i förhållande till antalet neutroner. I annat
fall utsändes en negativ elektron.) Makarna Curies
upptäckt innebar för övrigt att de åstadkommit det
första kända fallet av "konstgjord radioaktvitet". Dess
styrka avtog exponentiellt på samma sätt som vid det
naturliga radioaktiva sönderfallet. De visade således
att man kan framställa radioaktiva isotoper av grundäm-
nen, vilka i naturen bara förekommer som stabila isotop-
er. När de publicerade sin upptäckt i januari.1934
införde de det nya begreppet "radioisotoper".

När en positron träffar en elektron förintas båda och
det uppstår två fotoner av högenergisk n-strålning.
Fotonernas energi motsvarar de förintade partiklarnas
massa. Å andra sidan kan en en foton med tillräcklig
energi i närheten av en atomkärna övergå till ett par av
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en elektron och en positron. Man har på Diracs grund
förutsatt att det finns "antimateria", dvs materia
uppbyggd av antiprotoner, antineutroner och positiva
elektroner. Antimateria och materia förintar varandra
ömsesdigt. Antiprotonen upptäcktes så sent som år 1S55.
Om en antiproton och en proton kolliderar, förintas de,
varvid det uppstår ett antal mesoner (instabila elemen-
tarpartiklar med vilomassor mellan elektronens och pro-
tonens), vilka i sin tur sönderfaller till elektroner
och positroner. Dessutom utsänds fotoner (^-strålning)
och neutrinos (energirika elementarpartiklar med ladd-
ningen noll och vilomassan noll med mycket stark genom-
trängingsförmåga). När elektroner och positroner träffar
varandra förintas dessa under utsändande av fotoner.
Slutresultatet blir att all materia hos protonen och
antiprotonen övergår i strålning - en energiform (mate-
ria) har övergått till en annan (strålning).

Hannes Alfvén har beträffande materia-antimateria sagt:

"På den tiden då elektronen var upptäckt men inte posi-
tronen, restes från teoretisk och skall vi säga estetisk
eller filosofisk sida kravet på symmetri mellan positiv
och negativ laddning [ ] Upptäckten av positronen 1932
blev en trium för den estetisk-filosofiska aspekten av
fysiken. Vi vet från elementarpartikelfysiken att posi-
troner och antiprotoner 'existerar' i den meningen att
det går att framställa dem t.ex. i acceleratorer. Vi vet
att deras egenskaper är fullständigt symmetriska till
elektronens och protonens. Vi vet att med större experi-
mentell skicklighet än vad vi nu har skulle vi kunna
framställa antimateria med alla de komplicerade egenska-
per som materien har, vi skulle kunna bygga upp en full-
ständig 'spegelvärld' av antimateria. Vi vet alltså att
om antimateria existerar i någon del av vårt universum,
skulle det där kunna finnas en värld precis som vår
egen. Men vi har inte något bevis för att antimateria
existerar i realiteten."

Kärnklyvningen ("fissionen") upptäcks

Eftersom neutronen inte har någon laddning kan den - som
Rutherford förutsade redan år 1920 - lättare än t ex
a-partiklar och protoner tränga in i en atomkärna och
där åstadkomma reaktioner. Detta provades snart av många
forbkare, däribland Enrico Fermi (1901-1954, nobelpris-
tagare 1938) och hans medarbetare. De bombarderade sys-
tematiskt alla grundämnen och började med de lättaste.
Därvid bromsade de ner de ursprungligen snabba neutron-
ernas hastighel med hjälp av väterika ämnen (som paraf-
fin) och fann att de långsamma neutronerna lätt kunde
tränga in i atomkärnorna av de flesta ämnen.

När de nådde fram till uran (atomnummer 92) på våren
1934 fick de vid neutronbestrålningen fram minst fyra
till synes nya radiaoktiva ämnen och Fermi ansåg att två
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av dessa var grundämnen med högre atomnummer än uran
("transuraner" med atomnummer 93 och 94), vilka bildats
genom avgivande av p-partiklar. Liknande uppfattning kom
Otto Hahn (1879-1968, nobelpristagare 1944) och Lise
Meitner (1878-1968) fram till 1937.

Men när Otto Hahn och Fritz Strassmann (1902-?) år 1938
bestrålade uran med långsamma neutroner trodde de sig
bl a finna att tre nya isotoper av radium hade bildats.
De kom dock snart fram till att det i själva verket
rörde sig om tre bariuraisotoper, men de ansåg sig inte
kunna förklara detta resultat. I sin publikation skrev
de således: "Als Cheraiker mussten wir aus den kurz dar-
gelegten Versuchen das oben gebrachte Schema eigentlich
umbenennen und statt Ra [...] Ba einsetzen. Als der
Physik in gewisser Weise nahestehende 'Kernchemiker'
können wir uns zu diesem, allén bisherigen Erfahrungen
der Kernphysik widersprechenden, Sprung noch nicht
entschliessen."

Det blev Lise Meitner, då verksam vid KVAs forsknings-
institut för experimentell fysik vid Frescati, och
hennes systerson, Otto Robert Frisch (1904-1979, då
verksam vid Bohrs institut i Köpenhamn, som i januari
1939, vid ett besök i Kungälv i västra Sverige, tolkade
resultaten på rätt sätt. De byggde sin tankegång på
Bohrs "droppmodell" från 1936, enligt vilken en tung
atomkärna kan dela sig som en vätskedroppe i två nästan
lika stora delar:

"On account of their close packing and strong energy
exchange, the particles in a heavy nucleus would be
expected to move in a collective way which has some
resemblance to the movement of a liquid drop. If the
movement is made sufficiently violent by adding energy,
such a drop may divide itself into two smaller drops.
[ J It seems therefore possible that the uranium
nucleus has only small stability of form, and may, after
neutron capture, divide itself into two nuclei of
roughly equal size (...J These two nuclei will repel
each other and should gain a total kinetic energy of c.
200 Mev. [...] This amount of energy may actually be
expected to be available from the differences in packing
fraction between uranium and the elements in the middle
of the periodic system. The whole 'fission' process can
thus be described in an essentially classical way [—]
If one of the parts is an isotope of barium, the other
will be krypton (—-] "öö

Lise Meitner har senare förklarat varför de använde
ordet "fission" för att beteckna den nya kärnreaktionen:

"In view of the similarity of this process to cell
division weQcalled it (at Frisch's suggestion)
'fission '"**
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Meitner och Frisch förklarade således att en uranatom
efter upptagande av en neutron blir starkt instabil -
den elektrostatiska repulsionen mellan protonerna blir
starkare än de sammanhållande krafterna - och den klyvs
i två delar, den ena med 56 av uranatomens 92 protoner,
dvs en bariumatom, den andra en atom med resterande 36
protoner, dvs en atom av adelgasen krypton. Meitner och
Frisch uttalade också att toriura (atomnummer 90) kan
undergå fission på liknande sätt som uran. De påvisade
också att stora energimängder frigörs vid fissionen som
följd av skillnaden i massa mellan uranatomen och de vid
fissionen bildade atomerna, dvs i enlighet med Einsteins
ekvivalens mellan massa och energi. Den frigjorda ener-
gin, 200 Mev, vid klyvningen av en uranatom är ungefär
100 miljoner gånger större än.den energi som frigörs då
en atom väte brinner i syre.

Nu bör man lägga märke till att den kvinnliga forskaren
Ida (Täcke) Noddack (1896-?) redan 1934 förklarat sig
skeptisk till Fermis upptäckt av transuraner. Hon skrev
en uppsats, "On the Element 93", i vilken hon framförde
sin kritik:

"One may equally well accept, that in this new type of
nuclear disintegration brought about by neutrons,
important nuclear reactions take place other than those
hitherto observed by the action of protons and alpha
rays on atomic nuclei. It is conceivable that in the
bombardment of heavy nuclei with neutrons, these break
up into several large fragments, which are actually
isotopes of of known elements, but are not neighbors of
the irradiated elements."

I dag förefaller det uppseendeväckande att Noddacks
uppsats inte hade uppmärksammats av Fermi, Hahn och
Meitner m fl. Deborah Crawford påpekar t ex i sin
biografi över Meitner att denna och Noddack varit vänner
sedan de träffats på en föreläsning år 1925. Crawford
återger även Meitners negativa reaktion på Noddacks
tankegångar: "Ida Noddack 's suggestions had come at a
time when it was well-nigh impossible for Lise to listen
to any objective new-ideas in physics - let alone iHfi
new ideas at once".

Längre fram i biografin beskriver Crawford hur Meitner
reagerar när hon i december 1938 nås av Hahns brev med
uppgiften om att barium bildas vid neutronbeskjutningen
av uran:

"And now the words of someone else came to Lise (...)
Her friend Ida Noddack's challenge that she had so
quickly dismissed: 'Why won't anyone consider that
perhaps the bombardment of these nuclei causes them to
break apart into several pieces which are isotopes of
already known elements [••Q4 they need not be close
neighbors in the Table?'1'.
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Man kan därför med fog undra över varför Meitner inte
kom i håg eller inte nämnde Noddack i sitt brev till
Nature.

Likaså uppger Segré, en av Fermis medarbetare, att
Permis grupp fått sig tillsänt Noddacks uppsats men att
"they were.completely blind to the possibility of
fission".

Otto Hahn har senare berättat hur han och Meitner
uppfattade Noddacks förslag:

"Ida Noddack did suggest, to be sure, that we could not
be certain they were transuranic elements unless we
excluded all other elements of the periodic table as
possibilities, but this thought was considered to be
wholly incompatible with the laws of atomic physics. To
split heavy atomic nuclei into lighter ones was then
considered impossible."

Här faller osökt ett uttalande av Leo Szilard från 1946
på plats:

"Apparently between the years of 1935 and 1938 I went
through the process of becoming an expert, that is, a
man who knows what cannot be done. I have no apology to
offer and my only consolation is that I was in very good
company. For fission ought to have been discovered as
early as 1934."

Leo Szilard kommenterade också det förhållandet att att
Fermi fick sitt nobelpris för en felaktig upptäckt:

"The Swedish Academy has always been very anxious to
avoid awarding the Nobel Prize for advances which later
on might turn out to have been in error and therefore in
general it does not like to award the Nobel Prize for
results which are derived by means of theory rather tahn
by means of experiments. This is probably the reason why
the Swedish Academy preferred to give Fermi the Nobel
Prize for the discovery of transuranic elements rather
than for his beautiful theory of beta ray emission. But
unfortunately, thruth in science is a rather elusive
creature, and the principle of 'safety first' is not a
reliable guide for action in any field of human
endeavour. Fermi's transuranic elelements were further
investigated and were incorporated in a more and more
elaborate pattern on new radioactive elements by Hahn
and Meitner in Germany. This went on until the end of
1938 when suddenly the soap bubble burst and Hahn
himselfQdiscovered that he had been wrong all
along."97

Szilard tillägger dock:

"It seems to me we ought to thank God that the fission
of uranium was not discovered as it should have been, in
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1934 or in 1935. It is almost certain that if this
discovery had been made at that time, with Germany
planning for war and England and America being in the
frame of mind they were, the Germans would have found a
way to make a chain reaction and would have won the war
within a few weeks after they started it. Perhaps those
of us who missed this discovery 12 years ago, ought to
be considered as candidates for the next award of the
Nobel Prize for Peace."

Hahn och Strassmans uppsats i Naturwissenschaften samt
Meitner och Frischs förklarande brev till Nature åstad-
kom - inte minst genom Bohrs beskrivning av de senares
förklaring till fissionsprocessen vid en konferens i
teoretisk fysik den 26 januari 1939 i Washington - en
verklig "explosion" i den naturvetenskapliga världen och
bara under 1939 publicerades mer än 100 uppsatser kring
fission. *

Frigjorda neutroner möjliggör en kedjereaktion

Vid konferensen i Washington diskuterades möjligheten av
att neutroner frigörs vid fissionen av uran:

"At the meeting Bohr and Fermi discussed the problem of
fission, and in particular Fermi mentioned the possi-
bility that neutrons might be emitted during the pro-
cess. Although this was only a guess, its implication of
the possibility of a chain reaction was obvious."

Redan i september 1933 hade dock Leo Szilard (1898-1964)
kommit på tanken om att om ett ämne kunde klyvas av neu-
troner och därvid emitterade två neutroner så skulle man
i en tillräckligt stor massa av detta ämne kunna åstad-
komma en kedjereaktion, dvs åstadkomma en allt snabbare
produktion av neutroner och därmed allt snabbare kärn-
klyvning och frigörande av energi. Szilard såg redan vid
denna tidpunkt möjligheten av att åstadkomma ett fred-
ligt utnyttjande av atomenergin och dess bruk i atom-
bomber. Redan den 12 mars 1934 lämnade han in en patent-
ansökan till det brittiska patentverket som bl a avsåg
en nukleär kedjereaktion för frigörande av energi. Den
hade titeln "The Transmutation.gf Chemical Elements", en
ansökan som senare beviljades.

I ansökan står bl a:

""Pure neutron chains, in which the links of the chain
are formed by neutrons (...) Such chains are only
possible in the presence of a metastable element (...)
the mass of which (...) is sufficiently high to allow
its disintegration into its parts under liberation of
energy. Elements like uranium and thorium are examples
of such metastable elements [...]"
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Szilard,ansökte om motsvarande amerikanskt patent i mars
1935.1UJ

Man fann också snart att det verkligen frigjordes
neutroner vid fissionen av uran. Den 15 april 1939
rapporterade t ex Leo Szilard och Walter H Zinn i
Physical Review att det bildas ungefär två neutroner vid
urans fission. I samma nummer av tidsktiften angav H L
Anderson, E Fermi och H B Hanstein.antalet frigjorda
neutroner likaså till ungefär två.

Redan i början av 1939 fann man också att ca 0,75 % av
de producerade neutronerna var fördröjda någar sekunder
efter det att uranklyvningen ägt rum. Det är förekomsten
av dessa fördröjda neutroner som gör det möjligt att
överhuvud taget styra en kärnreaktor - förhindra uran-
klyvningsprocessen att accelerera ohejdat.

Naturligt förekommande uran innehåller huvudsakligen en
isotop med atomvikten 238 och endast ca 0,7 % av
isotopen med atomvikten 235. Bohr visade nu att det
endast var den senare isotopen som undergick fission.
Uran-238 absorberar neutroner utan att undergå fission.
Men det visades under våren 1940 av Louis A Turner (se
ovan) att därvid bildat uran-239 först sönderfaller till
neptunium-239 (atomnummer 93) under avgivande av p-
strålning. Neptunium 239 i sin tur övergår till pluto-
nium-239 (atomnumnier 94) också under avgivande av J3-
strålning. Turner påvisade att plutonium 239 kan undergå
fission på samma sätt som uran-235. Detta innebar att
man i princip kunde utnyttja allt-naturligt uran för
fission, inte bara 0,7 % av det.

Jakten på atomenergins utnyttjande börjar

I flera länder, däribland Tyskland, Frankrike, England,
Canada och USA, började man nästan omedelbart söka
verifiera de praktiska möjligheterna att åstadkomma
energiutvinning vid uranklyvning1ftdels för fredligt
bruk, dels för bombtillverkning. u /

För att åstadkomma effektiv fission i uran krävs
långsamma neutroner. Man insåg att det behövdes ett ämne
som modererade ursprungligen snabba neutroners hastighet
till lägre nivåer, dvs en "moderator". Detta kan
åstadkommas genom att neutronerna får kollidera med
atomer av lätta ämnen som väte, deuterium eller kol.
Tänkbara moderatorer var därför bl a vatten, tungt
vatten och grafit, vilka alla efter hand kom att provas
för ändamålet. "Oö

En annan viktig förutsättning, som klarlades under 1939
av Francis Perrin och S Fliigge var för sig var begreppet
"kritisk storlek" för en reaktor. Om uranmängden är för
liten kommer en för stor del av neutronerna att förloras
till omgivningen från reaktorns yta och kedjereaktionen
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dör ut (reaktorn är underkritisk). När uranmängden är
tillräckligt stor för att kompensera för neutronför-
lusterna, till omgivningen har reaktorn uppnått kritisk
storlek. y

Ytterligare en förutsättning, som klarlades av Szilard
och Fermi under 1939, var att man behövde placera uran
och moderator i ett gitter, dvs att placera uranet i
större sammanhållna mängder i moderatormaterialet. När-
varon av uran-238 orsakar nämligen att en del neutroner,
som inte hunnit modereras från sina ursprungligen höga
hastigheter till de låga hastigheter där de orsakar
klyvning av uran-235, fångas in av uran-238 (varvid
slutligen plutonium bildas) och därmed "stjäl" neutroner
från klyvningen av uran-235 så att reaktorn inte kan bli
kritisk.

Genom att separera uranet och moderatorn, t ex grafit,
på lämpligt sätt i ett gitter möjliggjorde man att fler
neutroner hann modereras till tillräckligt låg hastighet
i grafiten innan de kom in i uranet. Szilard hade i
slutet av 1939 arbetat ut en teori för kedjereaktionens
förlopp i ett uran-grafit-gitter. Detta arbete hölls
dock hemligt till efter andra världskrigets slut.

En annan möjlighet att öka möjligheten att få till stånd
en självunderhållande kedjereaktion i en uranreaktor
föreslogs av Frisch redan år 1940 i ett bidrag till
Annual Reports of the Chemical Society for 1939. Detta
förslag, som upprepades 1941 i de s k Maud-rapporterna,
gick helt enkelt Wt-iP̂  att höja halten av uran-235 genom
isotopseparation.

För att åstadkomma en atombomb, baserad på uran, är det
nödvändigt att använda nästan rent uran-235, vilket
förutsätter någon form av isotopseparation. En atombomb
kan dock även baseras på användning av i en uranreaktor
erhållet plutonium. Men detta måste först renframställas
ur det använda2uranbränslet genom omfattande kemiska
operationer.

I figur 8 visas schematiskt förloppen vid fission av
dels rent uran-235, som i en atombomb, dels av uran-235
i naturligt uran, som i en atomreaktor.

Den första reaktorn

Den 2 december 1942 lyckades i Chicago en arbetsgrupp
under ledning av Fermi starta den första atomreaktorn
för utvinning av atomenergi via en behärskad
kärnreaktion. Reaktorn innehöll uranmetall och grafit i
ett kubiskt gitter och neutronfödet reglerades med
stavar (control rods) av borstål, som abosrberar
neutroner mycket starkt. En teckning av reaktorn återges
i fiaur 9.
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Figur 8. Fission av dels rent uran-235 (a), dels
uran-235 i naturligt uran med användande av
moderator (b).

Figur 9. Tecknad skiss av den första kritiska atom-
reaktorn i Chicago, som den såg ut den 2
december 1942. 4
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Fermi har själv skildrat händelsen:

"Finally the day came when we were ready to run the
experiment. We gathered on a balcony about 10 feet above
the floor [—] Every precaution had been taken against
an accident. There were three sets of control rods in
the pile. One set was automatic. Another consisted of a
heavily weighted emergency safety held by a rope. Walter
Zinn was holding the rope ready to release it at the
least sign of trouble. The last rod left in the pile,
which acted as a starter, accelerator and brake for the
reaction, was the one handled by Weil. [ ) Finally, it
was time to remove the control rods. Slowly Weil started
to withdraw the main control rod. On the balcony, we
watched the indicators which measured the neutron count
and told us how rapidly the disintegration of the
uranium atoms under their neutron bombardment was
proceeding. [ ] At 2:30 Weil pulled out the control
rod in a series of measured adjustments. Shortly after,
the intensity shown by the indicators began to rise at
slow but ever-increasing rate. At this moment we knew
that the self-sustaining reaction was under way. The
event was not spectacular [...] But to us it meant that
release of atomic energy on a large scale wolud be only
a matter of time."

Här kan det vara på sin plats att påpeka att människan
inte var först med att starta en atomreaktor baserad på
uranklyvning. Naturen gjorde detta redan för omkring
2 000 miljoner år sedan i Gabon i Afrika.

Atombomber och atomkraft

Nästa steg i utvecklingen var att konstruera och uppföra
stora reaktorer för produktion av plutonium för till-
verkning av en typ av atombomber. Reaktorn i Chicago
hade en effekt av bara 0,2 kW. Nu gällde det att använda
reaktorer som hade en effekt av 1 000 kW eller mer,
vilka skulle kräva kraftig kylning för att inte bli
överhettade. Beslut om att uppföra sådana reaktorer hade
dock tagits redan under våren 1942 i förtröstan om att
det skulle visa sig möjligt att få en reaktor att funge-
ra. En luftkyld grafitmodererad reaktor om 1 000 kW
startades i november 1943 i Oak Ridge (se fiour 10) och
sedan flera vattenkylda reaktorer i.Hänförd, varav den
första startades i september 1944.

För tillverkning av en atombomb innehållande uran behöv-
des inga reaktorer men däremot anläggningar för anrik-
ning av innehållet av uran-235, eftersom endast denna
isotop kunde användas i en uranbomb. För detta ändamål
uppfördes isotopseparationsanläggningar baserade på tre
olika metoder: gasdiffusion, termisk diffusion och
elektromagnetisk separation. En fjärde metod - som under
kriget provades i Tyskland och som senare fått teknisk
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Figur 10. Skiss av den luftkylda uran-grafit-reaktorn i
Oak Ridge. Uranbränslet består av korta
aluminumklädda uranraetallcylindrar, ca 2,5 cm
i diameter, vilka under viss tid skjuts genom
1 248 horisc ntella cylindriska kanaler i
grafiten. l9~

ering, men den ansågs ingenjörsmässigt för svår att
tillämpa i stor skala under kriget.

Den vidare tekniska utvecklingen skall inte skildras
här. Sammanfattningsvis kan sägas att ansträngningarna
att få fram atombomber under kriget "lyckades" vad avser
kriget mot Japan. Däremot var kriget i Europa slut sedan
i början av maj 1945. Den första atombomben (en pluto-
niumbomb) detonerades i Alamagordo-öknen i New Mexico
den 16 juli 1945. En uranbomb fälldes därefter över
Hiroshima den 6 augusti och en plutonumbomb över Nagasa-
ki den.Q.augusti 1945. Den 14 augusti, kapitulerade
Japan.120

Förutom de nämnda reaktorerna, huvudsakligen avsedda för
produktion av plutonium, uppfördes ytterligare ett antal
reaktorer i USA, huvudsakligen för forskningsändamål. Av
dessa kan det vara värt att nämna den första tungvatten-
modererade reaktorn, som startades i maj 1944 i Argonne,
nära Chicago. Den hade en effekt av 250 kW. En schema-
tisk skiss av en tungvattenreaktor visas i figur 11.

Under den nu period som utgör ramen för denna uppsats
utvecklas däremot inga reaktorer för el- eller värme-
produktion, även om tankar på hur sådana skulle se ut
fanns. En tidig skiss av hur en elproducerande reaktor
skulle kunna se ut visas i figur 12.
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Reaktor

reglerstavar

varmt
tungt vatten

kallt
tungt vatten

Figur 11. Schematisk skiss av en tungvattenmodererad
reaktor. Det varma tunga vattnet-kyls i en
yttre krets med vanligt vatten.
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TIDIGA FÖRESTÄLLNINGAR I UTLANDET

Föreställningar om möjligheterna att frigöra och
utnyttja atomernas inneboende energi är i princip
tänkbara sedan radioaktiviteten upptäckts av Bequerel år
1897. Sedan Einstein år 1905 formulerat sin speciella
relativitetsteori, med dess konsekvens att materia kan
övergå i energi och tvärtom, är de så i än högre grad.

1897-1919

Redan år 1904 skriver Rutherford i sin bok Radio-
Act i vi ty;

"[...] the total energy emitted from 1 gram of radium
during its changes is about one million times greater
than that involved in any known molecular change. [ ]
Since other radio-elements only differ from radium in
the slowness of their change, the total heat emission
from uranium and thorium must be of a similar high order
of magnitude. There is thus reason to believe that an
enormous store of latent energy is resident in the atoms
of the radio-elements. [ ] The emission of this energy
does not disobey the law of the conservation of energy,
for it is only necessary to suppose that, when the
radio-active changes have ceased, the energy stored up
in the atoms of the final products is less than in the
original atoms of the radio-elements. [ ] There seems
to be no reasoon to suppose that the atomic energy of
all the elements is not of a similar high order of
magnitude. [ ] It has not so far been found possible
to alter in any way the rate of emission of energy from
the radio-elements. If it were ever found possible to
control at will the rate of disintegration of the
radio-elements, an enormous amount of energy could be
obtained from a small quantity of matter."

Rutherford skriver två år senare i en ny bok, Radio-
active Transformations, beträffande elektronen att massa
kanske är elektrisk till sin natur:

"If a charge of electricity in motion exactly simulates
the properties of mechanical mass, it is possible that
the mass of matter in general may be of electrical
nature in origin [...]."

Prederick Soddy håller vid universitetet i Glasgow i
början av 1908 en serie om sex experimentella
föreläsningar för en bildad allmänhet. I den bok, som
bygger på dessa föreläsningar och som utkommer året
efter betonar Soddy energins stora betydelse för
samhällsutvecklingen:
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"Last century will remain for ever memorable on account
of the development and establishment of the great
doctrine of energy [ ] that doctrine, which lies at
the root of all modern industry and enterprise [ ] I
cannot too plainly insist that available energy [...]
has a definite and real physical existence. [ ] Last
century civilisation may be said to have [...) entered
upon the control of an inheritance of energy stored up
by the sun in fuel during long ages of the past, and now
it is dissipating that inheritance as quickly as it can.
With the lightheartedness and iresponsibility of youth,
it is taking no thought of the future, but confidently
assumes that the supply of natural energy, upon which at
every turn it is now entirely dependant, will continue
indefinitely. Well! If it does not do so, new stores of
energy cannot be created to order, and there will be an
end to the age of energy in which we are living, and to
civilisation as we have come to understand it."

Soddy kommer även in på frågan om solens
energiutstrålning:

"Suppose, for example, our sun, instead of being
composed of the materials it is, which we know by the
spectroscope are practically the same as those of the
earth, were made of pure radium [ } the light and heat
that would be given out from such a sun would be of the
order of a million times greater thhan it actually is.
[ ] No wonder then that to account for the boundless
energy displayed everywhere in the starry heavens proved
a difficult problems for physicistys, aquainted with no
more energetic chemical process than the burning of
coal!"

Soddy säger på ett annat ställe i sin bok:

" 'All things flow' was one of the dogmas of ancient
philosophy, and in this, as in many others, the ancients
guessed truer than they knew. [ ] this new transforma-
tion scene on which the curtain of the twentieth century
has been rung up, beginning as it has done with the
transformation of the most fundamental and permanent of
the existences which physical science has recognised in
the past, extends beyond physical science and trans-
figures with new light some of the most fundamental and
permanent ideas which in one form or5another are deep-
rooted in the world's philosophies."

Soddy säger även:

"At first glance only, the material universe gives the
impression of a permanent and finished creation. In
reality the now familiar remorseless operation of slow,
continuous change moulds even 'the foundation-stones'
themselves. By this last step the doctrine of evolution
has become universal, embracing alike the animate and
inanimate worlds. But whereas in the former slight
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changes of environment effect the profoundest modifica-
tions, in the latter the controlling factors still
remain absolutely unknown. [ ] The reason why some
atoms are stable and others are not is a mystery we have
not yet begun to probe. Yet this question, to us only of
academic interest and possibly somewhat remote at that,
will, as we shall soon come to see, be one offilife and
death to the inheritors of our civilisation."

Soddy säger beträffande atomenergins storlek:

"I have alreadey reffered to the total amount of energy
evolved by radium during the course of its complete
change. It is about two million times as much energy as
is evolved from the same weight of coal in burning. The
energy evolved from uranium would be some fourteen per
cent greater than from the same weight of radium. [ ]
The energy in a ton of uranium would be sufficient to
light London for a year. The store of energy in uranium
would be worth a thousand times as much as the uranium
itself, if only it were under our control and could be
harnessed to do de world's work in the same way as
stored energy in coal has been harnessed an controlled.
[ ] The difficulty is (. . . J we cannot yet artifi-
cially accelerate or influence the rate of disintegra-
tion of an element, and therefore the energy in uranium
[...] is practically worthless. On the other hand, to
increase the natural rate, and to break down uranium or
any other element artificiallly, is simply transmuta-
tion. If we could accomplish the one we could the other.
These two great problems, at once the oldest and the
newest in science, are one. Transmutation of the
elements carries with it the power to unlock the
internal energy of matter, and the unlocking of the
internal stores of energy in matter would, strangely
enough, be infinetely the most_important and valuable
consequence of transmutation."

Soddy tror också att vetenskapen en dag skall kunna
möjliggöra detta:

"Looking backwards at the great things science had
already accomplished, and at the steady growth in power
and fruitfulness of scientific method, it could scarcely
be doubted that one day we should come to break down and
build up elements in the laboratory as we now break down
and build up compounds, and the pulses of the world then
throb with a new force, of a strenght as immeasurably
remowed from any we at present control as the in turn
are from the natural resources of the human savage."

Soddy kommer åter tillbaka till frågan varifrån solens
energi kommer:

"The question has frequently been discussed whether
transmutation, so impossible to us, is not actually
going on under the transcedental conditions obtaining in
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the sun and the stars. [ ] From the new point of view
it may be said at once that if it were so, many of the
difficulties previously experienced in accounting for
the enormous and incessant dissipation of_energy
throughout the universe would disappear."

Soddy säger:

"Radium has taught us that there is no limit to the
amount of energy in the world available to support life,
save only the limit imposed by the boundaries of
knowledge."

Men Soddy är inte bara den logiske och framtidsvisionäre
vetenskapsmannen - han behandlar även antika myter med
viss respekt:

"Some of the beliefs and legends which have come down to
us from antiquity are so universal and deep-rooted that
we are accustomed to consider them almost as old as the
race itself. One is tempted to inquire how far the
unsuspected aptness of some of these beliefs and sayings
to the point of view so recently disclosed is the result
of mere chance or coincidence, and how far it may be
evidence of a wholly unknown and unsuspected ancient
civilisation of which all other relic has disappeared.
I ] Can we not read into them some justification for
the belief that some former forgotten race of men
attained not only to the knowledge we have so recently
won, but also to the power that is not yet ours? [ ] A
race which could transmute matter would have little need
to earn its bread by the sweat of its brow. If we can
judge from what our engineers accomplish with their
comparatively restricted supplies of energy, such a race
could transform a desert continent, thaw the frozen
poles, and make the world smiling Garden of Eden.
Possibly they could explore outer realms of space,
emigrating to more favourable worlds as the superfluous
to-day emigrate to more favourable continents."

Men Soddy uttrycker här även en viss pessimism om
mänsklighetens förmåga att bära denna kunskap:

"One can see also that such dominance may well have been
short-lived. By a single mistake, the relative positions
of Nature and man servant and master would, as now,
become reversed, but with infintely more disastrous
consequences, so that even the whole world might be
plunged back again under the undisputed sway of Nature,
to begin once more its upward toilsome journey through
the ages. The legend of the Fall of.Man may indeed be
the story of such a past calamity."

Herbert George Wells (1866-1946) tog en akademisk,
naturvetenskaplig examen i London och ägnade sig
därefter åt att skriva många fantastiska romaner. I
dessa utmålar han människans framtidsperspektiv, varvid
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han i hög grad utnyttjar sina kunskaper i naturveten-
skap. Hans författarskap präglas även av hans sociala
samvete och medlemskap i Fabian Society med dess socia-
listiska reformsträvanden.

Redan år 1913 skriver H 6 Wells en bok, där han behand-
lar de framtida möjligheterna att använda atomenergin,
The World Set Free. Boken tillägnas Frederick Soddy's
"Interpretation of Radium" , vars elfte kapitel särskilt
omnämns som källa. Boken betecknas senare av Lewis
Mumford som en utopi: "[...] the quintessential Utopia
[...] Mr H G Wells, it is true has made more than one
(...) The Time Machine is his earliest and The.Vorld Set
Free may possibly be considered as his latest.

I Wells bok står inledningsvis:

"And we know now that the atom, that once we thought
hard and impenetrable, and indivisable [...] is really a
reservoir of immense energy. [ ] Slowly the uranium
changes into radium, the radium changes ... and so the
process goes on, giving out energy at every stage, until
at last we reach the last stage of all, which is, so far
as we can tell at present, lead. But we cannot hasten
it. [--] Why is the change gradual? [ ] Why this decay
by driblets; why not a decay en masse? [...] Suppose
presently we find it is possible to quicken that decay?
( ) Given that knowledge (...] mark what we should be
able to do! We should not only be able to use this
uranium and thorium; not only should we have a source of
power so potent that a man might carry in his hand the
energy to light a city for a year, fight a fleet of
battleships.or drive one of our giant liners across the
Atlantic;"14

Wells låter i sin bok huvudpersonen Holsten lösa
problemet;

"[...) the problem of inducing radio-acticvity in the
heavier elements and so tapping the internal energy of
atoms, was solved by a wonderful combination of induc-
tion, intuition and luck by Holsten so soon as the year
1933. ( 1 For twenty years after that, indeed, minor
difficulties prevented any striking practical applica-
tions of,.his success, but the essential thing was done
f 1"i • • • J

Men Wells låter Holsten känna tvekan inför sin upptäckt:

"He was oppressed, he was indeed scared, by his sense of
the immense consequences of his discovery. He had a
vague idea that night that he ought not to publish his
results, [...] that some secret association of wise men
should take care of his work [ . .. ] until the world was
riper for its practical application."
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Holsten kommer dock till en annan slutsats:

"It is not for me to reach out the consequences I cannot
foresee. ( ] If I were to burn all these papers,
before a score of years had passed some other man would
be doing this ..."

Så Wells låter Holsten offentliggöra sin upptäckt och
möjliggöra utvecklingen av atomenergin i stor skala:
"Holsten, before he died, was destined to see atomic
energy dominating every other source of power".

Men införandet av atomenergin blir inte utan problem. I
dess spår följer sociala katastrofer: kolgruvorna är
dömda att stängas, oljeinvesteringarna blir utan värde,.
miljoner kolgruvearbetare och andra arbetare blir
arbetslösa på grund av den nya kraftkällans större
effektivitet. Mark- och husvärden sjunker och det blir
panik på aktiebörserna. År 1955 har självmordsfrekvensen
fyrfaldigats och en väldig brottsvåg sveper över
världen. y

Wells skriver:

"The thing had come upon an unprepared humanity; it
seemed as though human society was to be smashed by its
own magnificent gains. For there had been no foresight
of these things. There had been no attempt anywhere even
to compute the probable dislocationa this flood of
inexpensive energy would produce in human affairs. The
world in these days was not really governed at all [.. . J
Government was [...] unseeing, unthinking, uncreative
[ ] progress went.on outside of and in spite of public
activities [...]."

Wells återger på annat ställe delar av innehållet ur en
fiktiv självbiografi, "Frederic Barnet's Wander Jahre",
tänkt publicerad år 1970. I denna framhålls bl a
atomenergins fördelar från miljösynpunkt:

"Barnet saw the [...] gradual cleansing of the London
atmosphere as the smoke-creating coal-fires gave place
to electric heating. ( ] London, under the Visible
Smoke Law, by which any production of visible smoke
(...) was punishable by a fine, had already ceased to be
the sombre smoke-darkened city of the Victorian time
f 1 "

Wells låter dock även Barnet uttrycka dystra slutsatser
beträffande människans förmåga att utnyttja vetenskap-
liga och tekniska framsteg på rätt sätt:

"I saw an immense selfishness, a monstrous disregard for
anything but pleasure and possession in all those people
above us, but I saw how inevitable that was, how
certainly if the richest had changed places with the
poorest, that things would have been the same. What else
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can happen when men use science and every new thing that
science gives and all their available intelligence and
energy to manufacture wealth and appliances, and leave
government and education to the rustling traditions of
hundreds of years ago? [ J Of course this famine
grabbing, this fierce dispossession of others must
follow from-such a disharmony between material and
training."

Wells låter till sist människans oförmåga att anpassa
sig till de nya förhållandena utmynna i ett världskrig:

"Perhaps the most dangerous of those outworn traditions
were the boundaries of the various "sovereign states",
and the conception of a general predominance in human
affairs on the part of some one particular state. [ ]
- it bored into the human brain like some grisly para-
site and filled it with disordered thoughts and violent
impulses. [ J The political ideas of the common man
were picked up haphazard, there was practically nothing
in such education as he was given that was ever intended
to fit him for citizenship [...] and it was therefore a
comparatively easy matter to fill his vacant mind with
the sounds and fury of exaperated suspicion an national
aggression. [ ] And people had been so long oppressed
by the threat of and preparationh for war that its arri-
val came with an effect of positive relief."

Världskriget inträffar i slutet av 1950-talet och i det
fälls atombomber Över de stora städerna:

"Por the whole world was flaring then into a monstrous
phase of destruction. Power after power about the armed
globe sought to anticipate attack by aggression. They
went to war in a delirium of panic, in order to use
their bombs first. [ J By the spring of 1959 from
nearly two hundred centres [. . . ] roared the unquenchable
crimson conflagrations of the atomic bombs [...]
industry was completely disorganized and every city,
every thickly populated area was starving or trebled on
the verge of starvation. Most of the capital cities of
the world were burning; millions of people had perished,
and over great areas government was at an end. [ ] And
now under the shock of the atomic bombs, the great
masses of population which had gathered into the
enormous dingy town centres of that period were
dispossessed and scattered disastrously over the
surrounding rural areas. [—] In some parts of the
world famine raged, and in many regions there was
plague.""

Wells beskriver även atombombernas radioaktiva följder:

"There are stories of puffs of luminous, radio-active
vapour drifting sometimes scores of miles from the bomb
centre and killing and scorching all they overtook.
(—] Such was the last state of Paris, and such on a
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larger scale was the condition of affairs in [. .. ] two
hundred an eighteen other centres of population or arma-
ment. Each was a flaming centre of radiant destruction
that only time could quench, that indeed in many instan-
ces time has still to quench. { ] In the map of nearly
every country of the world three or four or more red
circles, a score of miles in diameter, mark the position
of the dying atomic bombs and the death areas that men
have been forced to abandon around them."

Men Wells låter ändå atombombskriget medföra att männi-
skan förbättras och att en "världsrepublik" uppstår:

"The catastrophe of the atomic bombs which shook men out
of cities an business and economic relations shook them
also out of their old established habits of thought, and
out of the lightly held beliefs and prejudices that came
down to them from the past. [...] they were released
from old ties: for good or evil the were ready for new
associations. [ ] The moral shock of the atomic bombs
had been a profound one, and for a while the cunning
side of the human animal was overpowered by its sincere
realization of the vital necessity for reconstruction.
[ ] The new government early discovered the need of an
universal education to fit men to the great conceptions
of its universal rule. [ ] and everywhere these
schools taught the history of war and the consequences
and moral of the Last War; everywhere it was taught not
as a sentiment but as a matter of fact that the salva-
tion of the world from waste and contention was the
common duty and occupation of all men and women."

1919-1933

År 1919 har Rutherford lyckats åstadkomma den första
artificiella kärnsprängningen (se ovan). Samtidigt lider
Europa och särskilt Tyskland av brist på stenkol. Detta
ger upphov till förhoppningar om att man en dag skall
kunna utvinna atomenergi - förvandla materia till
energi. Hans Dominik, tysk ingenjör och senare science-
fiction-författare, skriver i juli 1920 en lång artikel
på detta tema i Berliner Tageblatt. I artikeln redogör
han för atomteorins utveckling under 1900-talet och
relativitetsteorins betydelse. Han anger att 1 g materia
har en inre energi som svarar mot 3 000 ton kol och
säger att Rutherfords krossande av atomen gör att vi nu
står inför början av en ny utveckling.

I anslutning till denna artikel ställer tidningen frågor
till sex av Berlins då mest kända vetenskapsmän om möj-
ligheterna att utvinna atomenergi. Albert Einstein
svarar med bl a följande (i engelsk översättning):

"It is not at all impossible that an enormous amount of
energy was released in Rutherford's experiment. It is
possible an not even unlikely that new sources of energy
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of a tremendous power can be found. However, this
consideration is not directly supported by the facts
known hitherto. It is very difficult to make prophecies,
but it is within the realm of possibility."

, Heinrich Rubens (1865-1922) svarar:

"The Englishman Wells has written a very nice novel
(...) He recieved his information from Soddy. It is
possible that one day such a discovery will be made."

Harold Nicolson (1886-1968) skriver 1932 boken Public
Faces. en framtidsroman med huvudhandlingen förlagd till
juni 1939.

Om bokens tillkomst skriver författaren själv i sin
dagbok i april 1932:

"Under de senaste dagarna har jag funderat på min bok.
[ ] Jag tror att det böra vara en dramatisk, eller
rent av romantisk roman. Som handlar om diplomati och
karaktär. [ ] En kvinnlig statssekreterare å la Hilda
Matheson. [ ] Figurerna börjar bli verkligare. Jane
Campbell - en sorts kombination av Hilda [Matheson] och
Gertrude Bell - kommer uppenbarligen att själv ta hand
om händelseutvecklingen. En dugande kvinna."

Författaren säger däremot ingenting om att han utnyttjar
atombomben i sin handling. Däremot tar Harold Nicolsons
son, Nigel Nicolson, upp detta i sin karakteristik av
romanen:

"Denna roman (...) var en satirisk skuldring av en poli-
tisk kris år 1939. { J Romanen var inte bara kolossalt
roande och avslöjade som ingen författare tidigare nå-
gonsin hade gjort vad som försiggick bakom diplomatins
kulisser, utan innehöll också en häpnadsväckande profe-
tia [...]: des förutsade till både namnet och gagnet
atombomben."

I romanen beskriver Nicolson hur det 1939 finns inte
bara en hemlig engelsk atombomb utvecklad utan även
raketdrivna överljudsplan, till och med stratosfäriska
överljudsplan. En diplomatisk kris utvecklas, där
England står mot de övriga stormakterna, Frankrike,
Tyskland, Ryssland och USA. På egen hand beslutar då den
engelske flygministern först att låta tio rakeflygplan
överflyga de övriga stormakternas huvudstäder och sedan
- söndagen den 5 juni 1939 - att fälla en atombomb i
västra Atlanten. Bomben transporteras till målområdet på
flygplanskryssaren Albatross och avlossas därifrån med
hjälp at ett raketplan:

"(...] a scarlet aeroplane slid away from the greased
platform of the Albatross, and screamed across the
western Atlantic. A glistening cylinder sprang into the
air, and with decreasing speed, circled down towards the
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indigo waters. [ ] The bomb itself was timed to
explode some five minutes after its release from the
rocket plane. It had been assumed, and incorrectly, that
the circumference of explosion would not be wider than
thirty miles."""

Men beräkningarna slår fel, bombens räckvid är inte 30
utan 70-80 miles, och som följd härav sänks en ameri-
kansk kryssare och en amerikansk lastbåt samt den egna
flygplanskryssaren och det egna raketplanet. Ännu värre
- undervattenssprängningen av atombomben åstadkommer en
jättelik tidvattensvåg som träffar de amerikanska stä-
derna Charleston, Myrtle Beach och Mount Pleasant, var-
vid 80 000 människor förlorar livet.

I syfte att bäst tjäna sitt land sänder på söndag kväll
en underordnad - men klassiskt bildad och intelligent -
tjänsteman i engelska UD på eget bevåg, via Reuters
telegrambyrå, ut en kommuniké i den engelska regeringens
namn. I kommunikén erkänns först att de inträffade
katastroferna beror på att en engelsk atombomb fällts
och att man underskattat dess verkningsradie. Därefter
fortsätter kommunikén:

"On learning of the disaster the British Government at
once issued orders that no rocket or other aeroplane
shall, in time of peace, carry any atomic bombs: all
existing stocks have been isolated in such a manner as
to render impossible the recurrence of any further acci-
dents. [ ] The British Government, moreover, recognis-
ing that these new and potent engines of destruction are
inimical to existing civilisation, are prepared (subject
to condition outlined below) to pledge themselves to
destroy within a period of six months their existing
stocks of atomic bombs and to manufacture no further
bombs in the future. They suggest for this purpose that
matter be referred to the twelfth Preparatory Disarma-
ment Conference which is to meet at Geneva on July 1
next. As a condition of their renouncement the British
Government would, however, insist that all other Powers
pledge themselves unreservedly to abandon all forms of
aerial and submarine warfare, and to suppress their
existing fleets of aeroplanes and submarines. Unless the
Powers signatory to the Protocol of the Eleventh Prepa-
ratory Disarmament Conference signify their acceptance
of this proposal not later than the 28th of the present
month, the British Government will reluctantly be.oblig-
ed to resort to progressive means of compulsion."

Nicolson låter de andra stormakterna omgående falla till
föga inför Englands ultimatum. (Den underordnade tjäns-
temannen utnämns för övrigt strax därefter till profes-
sor i grekisk historia vid universitetet i Leeds.) Man
bör notera att Nicolson aldrig berör möjligheten av att
utnyttja atomenergin för t ex kraft- och värmeprodukt-
ion, endast som militärt vapen.
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1933-1939

År 1933 har makarna Curie åstadkommit det första kända
exemplet på konstgjord radioaktivitet (se ovan).
Rutherford håller i september 1933 ett anförande inför
British association for the Advancement of Science. I en
sammanfattning av detta i Nature skriver referenten:

"One timely word of warning was issued to those who look
for sources of power in atomic transmutations - such
expectations are the merest moonshine."

Rutherford håller tre år senare ett föredrag oro "den nya
alkemien", i vilket han är fortsatt pessimistisk till
möjligheten att praktiskt utnyttja atomenergin:

"[...] so that on the whole far more energy is supplied
than is emitted as a result of the transformations.
(...) there is little hope of gaining useful energy from
the atoms by such a process. At first sight the extra-
ordinary efficiency of slow neutrons in causing trans-
formations in certain elements with large evolution of
energy seems promising in this respect, but we must bear
in mind that neutrons themselves can only be supplied as
the result of very inefficient processes of transforma-
tion. The outlokk for gaining useful energy from atoms
by artificial processes of transformation does not look
promising."

Här är det skäl att mer utförligt behandla Leo Szilards
föreställningar om atomenergins möjligheter och hans
insatser för att möjliggöra dess frigörande. Leo Szilard
(1898-1964) föddes i Ungern och började år 1916 vid den
ungerska tekniska högskolan men inkallades efter något
års studier till militärtjänst. Efter krigets slut reste
han år 1919 till Berlin, där han fortsatte sina studier
vid dess tekniska högskola. Men Szilard lockades mer och
mer av den rena fysiken och år 1921 flyttade han sina
studier till Berlins universitet, där han efter ett par
år blev fil dr. '

Szilard har karakteriserats som en genial människa med
vittomfattande intressen:

"The genius of Leo Szilard had many facets: a power of
foresight, bordering on the visionary, that enabled him
to comprehend the long-range consequences of a scienti-
fic discovery or of a social situation long before they
were imagined by even the most astute: an ingenuity of
approach and execution that led him to discover the most
unexpected, but direct, solutions to difficult problems:
a tenacity that prevented him from abandoning difficult
problems but forced him to return and return again,
devising new approaches at each attempt, and yet permit-
ting him to leave the details of the solution in other,
competent hands once the appropriate approach had been
found and the path charted; and an overriding sense of
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responsibility, toward his work, toward science, but
roost of all toward his fellow men."

I Berlin kommer Szilard tidigt (1921) i kontakt med
Albert Einstein. Tillsammans med denne uppfinner han och
utvecklar mellan 1927 och 1930 en elektromagnetisk pump
utan rörliga delar för pumpning av flytande metaller -
en metod som.får tillämpning långt senare i atomreaktor-
sammanhang .

Under de sista åren av 1920-talet blir Szilard intres-
serad av atomfysik och uppfinner då en cyklotron (tysk
patentansökan den 5 januari 1929) ett par år före Ernest
0 Lawrence (1901-1958, nobelpristagare 1939).

År 1932 diskuterar Szilard med Lise Meitner om att börja
arbeta med experimentell kärnfysik vid Kaiser-Wilhelm-
Institut fiir Cheraie. Men vid Hitlers maktövertagande i
januari 1933 beslutar sig Szilard för att lämna Tysk-
land, ett beslut som han verkställer kort tid efter
riksdagshusbranden i februari samma år. Szilard far
först till Wien men efter några månader vidare till
London. Efter att under någon tid ha varit verksam med
att organisera placering i England av tyska vetenskaps-
män som flytt undan Hitler, planerar.Szilard att övergå
till att forska inom biologiområdet. Men så blir det
inte och till det har Szilard lämnat följande intressan-
ta förklaring.

Szilard har under 1932 kommit att läsa H G Wells bok
"The World Set Free" (se ovan). Den gör ett starkt
intryck på honom även om han då inte ser den som något
annat än en roman. Men i september 1933 läser han i
tidningarna om att Ernst Rutherford sagt att den, som
talar om atomenergins frigörelse i industriella skala,
fantiserar (se ovan). Szilard säger att han stod och
tänkte på detta uttalande vid ett rött trafikljus och då
plötsligt greps av tanken på möjligheten av en nukleär
kedjereaktion:

"As I was waiting for the light to change and as the
light changed to green and I crossed the street, it
suddenly occurred to me that if we could find an element
which is split by neutrons and which would emit two
neutrons when it absorbed one. neutron, such an element,
if assembled in sufficiently large mass, could sustain a
nuclear chain reaction. I didn't see at the moment just
how one would go about finding such an element, or what
experiments would be needed, but the idea never left me.
In certain circumstances it might be possible to set up
a nuclear chain reacyion, liberate energy on an
industrial scale, and construct atomic bombs. The
thought that this might be in fact possible became a
sort of obsession with me. Soon thereafter, when the
discovery of artificial radioactivity by Joliot and
Mmme. Joliot was announced, I suddenly saw that the
tools were at hand to explore the possibility of such a
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chain reaction. I talked to a number of people about
this (...] but I couldn't evoke any enthusiasm."

I ett brev till Hugo Hirst, grundaren av the British
General Electric Co, den 17 mars 1934 skriver Szilard
bl a:

"As you are on holiday you might find pleasure in
reading a few pages out of a book by H. G. Wells which I
am sending you. I am certain you will find the first
three paragraphs of Chapter Te First (The New Source of
Energy, page 42) interesteing and amusing [...]. It is
remarkable that Wells should have written those pages in
1914. Of course, all this is moonshine, but I have
reason to believe that in so far as the industrial
applications of the present discoveries in physics are
concerned, the forecasts of the writers may prove to be
more accurate than the forecast of the scientists. The
physicists have conclusive arguments as to why we cannot
create at present new sources of energy for industrial
purposes^ I am not sure wether they do not miss the
point." 3

Szilard skriver sedan en promemoria den 28 juli 1934,
"Memorandum of Possible Industrial Applications Arising
out of a New Branch of Physics". Inledningsvis sägs där:

"It is possible to indicate methods which might be
successfully applied for the purpose of liberating
atomic energy. It is not possible to foretell with
certainty that these methods will be successfull, but
the experiments necessary for ascertaining this are
fairly simple and could be carried out on a small scale
in the university laboratories. Should such experiments
give favourable results, the production of energy and
its use for power production would be possible on such a
large scale and probably with so little cost that a sort
of industrial revolution could be expected; it appears
doubtful, for instance, wether coal mining or oil pro-
duction could survive after a couple of years."

Szilard söker snart patent på sin "uppfinning". Han
beskriver och motiverar detta med följande ord:

"In the spring of 1934 I had applied for a patent which
described the laws concerning such a chain reaction.
This was the first time, I think, that the concept of
critical mass was developed and that a chain reaction
was seriously discussed. Knowing what this would mean -
and I knew it because I had read H. G. Wells - I did not
want this patent become public. The only way to keep it
from becoming public was to assign it to the government.
So I assigned this patent to the British Admiralty."

Szilard möter ingen entusiasm hos sina vetenskapliga
kollegor. Han återger ett samtal med P M S Blackett,
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professor i fysik vid Londons universitet, där denne
bl a säger:

"Look, you will have no luck with such fantastic ideas
in England. Yes, perhaps in Russia. If a Russian physi-
cist went to the government and says, 'We must make a
chain reaction', they would give him all the money and
facilities he would need. But you won't get it in Eng-
land."46

Efter att förgäves ha försökt intressera andra fysiker
för sina idéer vänder Szilard sig till professor Chaim
Weizmann (som förutom att vara en erkänd kemist även är
sionistledare och 1948 blir staten Israels förste pre-
sident) . Weizmann tror på Szilard och försöker finna en
finansiär för de 2 000 pund som Szilard behöver för sina
experiment men han lyckas inte. Szilard kommenterar
detta senare:

"I have often thought since that time that if Weizman
hadn't failed me, almost certainly Germany would have
won the last war. For even though I was fully aware of
the implications and determined to try what I could to
keep the experiment a secret, it is almost certain that
in prewar England it would not have been possible to
keep such a discovery a secret, and that neither in
England nor in America would this development have been
pushed with the determination in which it would have
been pushed in Germany, which in 1935 was fully deter-
mined to rearm and go to war."

Sommaren 1934 utför Szilard tillsammans med en ung
engelsman, T A Chalmers, ett antal experiment, som bl a
leder till upptäckten av den s k Szilard-Chalmers-
effekten. Szilard blir därefter erbjuden ett docentsti-
pendium ("fellowship") i Oxford. Efter Hitlers inmarsch
i Rhenlandet beslutar han sig dock för att tillbringa
bara halva året i USA och efter Miinchen-pakten 1938 läm-
nar han England för gott och bosätter sig i USA.

1939-1945

I december 1938 har Szilard börjat tvivla på möjligheten
av att åstadkomma en nukleär kedjreaktion och beslutar
sig för att inte längre upprätthålla sin patentansökan.
Men innan han hinner dra den tillbaka nås han i januari
1939 av nyheten om Hahns och Strassmans upptäckt av
urans fission (förklarad av Meitner och Frisch). Han
beskriver sina känslor vid detta tillfälle så:

"When I heard this I saw immediately that these frag-
ments, being heavier than corresponds to their charge,
must emit neutrons, and if enough neutrons are emitted
in this fission process, then it should be, of course,
possible to sustain a chain reaction. All the things
which H. G. Wells predicted appeared suddenly real to
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me. [ J And at that time it was already clear, not
only to me but to many other people [.. . J that we were
at the threshold of another world war. And so it seemed
urgent [... ] to set up experiments which would show
wether in fact neutrons are emitted in the process of
uranium. I thought that if neutrons are in fact emitted
in fission, this fact should be kept secret from the
Germans. So I was very eager to contact Joliot and to
contact Fermi, the two.men who were most likely to think
of this possibility.•"

Szilard är nu helt inriktad på risken av att Hitler-
Tyskland skall kunna utveckla en atombomb och lägger
därför ner stora ansträngningar på att förhindra vidare
publicering av forskningsresultat rörande urans fission.
Fysiker i USA och England är beredda att medverka men
Joliot vägrar, varför publiceringen av forskningsrönen
fortsätter tills vidare.

Szilard nås också på våren-sommaren 1939 av nyheten att
Tyskland har infört exportförbud på uran (från erövrade
Tjeckoslovakiska gruvor). Szilard befarar att Belgien,
som utvinner uran från gruvor i Kongo, skall sälja detta
till Tyskland. Han vet att Einstein - som han samarbetat
med i Berlin - känner den belgiska drottningen och kom-
mer därför på tanken att be honom skriva ett varnande
brev till henne. Vid ett möte tidigt på sommaren 1939 -
då Einstein för första gången får höra om möjligheten av
en nukleär kedjereaktion - förklarar sig Einstein villig
att på något sätt medverka men anser att ett brev i
stället bör riktas till en belgisk minister som han kän-
ner. Han dikterar även ett utkast till ett brev till
denne. Detta skall dock underställas State Department
för godkännande.

Efter ytterligare sonderingar beslutas dock att Einstein
i stället skall skriva ett brev till USAs president,
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Szilard skriver
två utkast till detta brev - ett längre och ett kortare.
("We did not know just how many words one could put in a
letter whick a President is supposed to read.") Einstein
föredrog den längre versionen och det blir den som sänds
- daterat den 2 augusti 1939. I brevet till president
Roosevelt står:

"Some recent work by E Fermi and L Szilard, which has
been communicated to me in a manuscript, leads me to
expect that the element uranium may be turned into a new
and important source of energy in the immediate future.
[—] This new phenomenon would also lead to the
construction of bombs, and it is conceivable - though
much less certain - that extremely powerful bombs of a
new type may thus be constructed. A single bomb of this
type, carried by boat and exploded in a port, might very
well destroy the whole port toghether with some of the
surrounding territory. [ ] I understand that Germany
has actually stopped the sale of uranium from the
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Czechoslovakian mines which she has taken over. That she
should have taken such early action might perhaps be
understood on the ground that the son of the German
Under-Secretary of State, von Weizsäcker, is attached to
the Kaiser-Wilhelm-institut in Berlin where some5of the
American work on uranium is now being repeated."

Som följd av Einsteins brev tillsätter president
Roosevelt en "Uranium Committee", som har ett första
möte den 21 oktober 1939, varvid diskussionen "more or
less" förs på basis av en PM från Szilard.

I slutet av 1939 och början av 1940 har Szilard arbetat
ut en teori för hur en nukleär kedjereaktion skall kunna
erhållas i ett systenuinnehållande naturligt uran med
grafit som moderator. Det är med ett sådant system
som Fermi slutligen den 2 december 1942 lyckas visa att
en kedjereaktion i uran är möjlig (se ovan).

Szilards närmaste insats blir i planeringen av högef-
fektsreaktorer för produktion av plutonium, avsett för
atombomstillverkning.

Hans fortsatta insatser framgår av följande ord av
Bernard T Feld, professor i fysik vid MIT:

"Szilard foretold and investigated the engineering prob-
lems associated with most of the reactor systems that
have since been seriously considered or successfully
utilized for power purposes [ . . . ] In addition he placed
very high priority on the problem of breeding - of
designing a reactor that would produce at least one
nucleus of a fissile element [... ] for each nucleus
consumed in fission. The idea of a fast neutron breeder
reactor was first suggested by Szilard [ •.. ] on January
8, 1943.1>:>ö

Szilard sökte och fick patent på många grundläggande
uppfinningar inom atomenergiområdet. Han överlät de
patenträttigheter han hade före sin anställning i den
amerikanska staten (den 1 november 1940) på denna för
endast "$15,417.60, an amount equal to the expenses that
he incurred in connection with the development of these
inventions (...) and to compensate him for the time
during which he worked on these inventions without a
salary or other finamcial consideration". Szilard och
Fermi fick tillsammans det första patentet på en
kärnreaktor den 19 maj 1955. '

Under de sista åren av andra världskriget - när Szilard
är övertygad om att kriget mot Tyskland i praktiken
redan är vunnet - verkar han för att atombomben aldrig
skall komma att användas. Han skriver t ex i mars 1945
ett dokument, i vilket han förutsäger risken för en
internationell kapprustning på atombombsområdet och även
diskuterar användningen av interkontinentala raketer.
Einstein ger Szilard den 25 mars 1945 ett introduktions-



52

brev till Roosevelt för att5gzilard skall få framföra
sina synpunkter till denne. Efter Roosevelts död den
12 april 1945 överlämnas brevet till Truman som lät
James F Byrnes (1879-1972), Roosevelts utrikespolitiske
rådgivare och Trumans blivande utrikesminister. Byrnes
tar emot Szilard, Harold Urey och Walter Bartky den 28
maj 1945. Mötet - som inte utfaller väl - har beskrivits
med bl a följande ord:

" Byrnes [... ] has been variously reported as adopting
the attitude that the bomb was a nice thing to have on
your hip when you met the Russians, and as chiefly
concerned about how to justify the expenditure of two
billion dollars. The three men who called on him at
Spartanburg found that he did not know about the
potential use of atomic energy for power, and they spent
most of their time talking about that. There was little
time to discuss either the memorandum which Dr. Szilard
left with him or the idea which Dr. Szilard had more
recently adopted, that the interests of peace might be
best served and an arms race avoided by not using the
bomb against Japan, keeping it secret and lettinggthe
Russians think that our work had not succeeeded."

I ett föredrag som Szilard håller 1946 säger han bl a:

"The first use of plutonium, as you know, was in the
form of a bomb which destroyed a city. [ ] With the
production of plutonium carried out on an industrial
scale during the war, the dream of the alchemists came
true [ ] But while the first successfull alchemist was
undoubtedly God, I sometimes wonder whether the second
successfull alchemist may not have been the Devil
himself." u

UTVECKLINGEN I EUROPA 1939-1945

Ovan har främst skildrats hur Szilard i viktiga avseen-
den kom att påverka föreställningarna i USA om atomener-
gins utnyttjande för både militära och fredliga ändamål.
Men vad händer på dessa områden i Europa sedan uranklyv-
ningen upptäckts och förklarats vid årsskiftet 1938/
1939? Detta redovisas i det följande.

Tyskland

Även i Tyskland diskuteras 1939 möjligheten av att fram-
ställa en atombomb. Hahn och Strassmann fruktar en sådan
utveckling men lugnas av sin uppfattning att det bör1ta
minst 20 år innan en sådan skall kunna framställas.

Redan den 24 april 1939 informerar den tyske fysikern
Paul Harteck den tyska armens materielverk om att det
kan vara möjligt att framställa en atombomb och säger
därvid: "Das Land, das als erstes Gebrauch davon macht,
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besitzt gegeniiber den anderen eine nicht mer einzuholen-
de Uberlegenheit". Vid krigsutbrottet tar därför mate-
rielverket Kaiser-Wilhelm-Institutet för fysik i Berlin-
Dahlem "under sina vingars skugga". Den dåvarande in-
stitutchefen, holländaren Petrus Debye (nobelpristagare
år 1936), lämnar då i protest Tyskland och far till
USA.62

Sommaren 1939 författar Heisenberg en skrivelse, som bär
rubriken "Die Möglichkeit der technischen Energiegewinn-
ung aus der Uranspaltung", i vilken står bl a:

"Die von Hahn und Strassmann entdeckten Spaltungsprozes-
se an Uran können [...J auch zur Energieerzeugung im
grossen verwendet werden. Die sicherste Methode zur Her-
stellung einer hierzu geeigneten Maschine besteht in
Anreicherung des Isotops Uran 235. Je welter die An-
reicherung getrieben wird, desto kleiner känn die
Maschine gebaut werden [...] - etwa ein Kubikmeter [...]
Sie ist ferner die einzige Methode, um Explosivstoffe um
mehrere Zehnpotenzen iibertreffen. Zur Energieerzeugung
känn man aber auch das normale Uran ohne Anreicherung
von Uran 235 benutzen, wenn man Uran mit einer anderen
Substanz verbindet, die die Neutronen von Uran verlang-
samt, ohne sie zu absorbieren. Wasser eignet sich hierzu
nicht, dagegen erfiillen nach den bisher vorliegenden
Daten Schweres Wasser und ganz reine Kohle diesen
Zweck.""

På grund av en feluppskattning av renheten hos en utvald
grafit (vilket leder till för stor uppmätt neutronab-
sorption) utdömer man detta materiel som moderator.
Valet faller i stället på tungt vatten, som kan fram-
ställas vid Norsk Hydro i det av Tyskland sedan april
1940 ockuperade Norge. Uran har man tillgång till, dels
från uranfyndigheterna i Sankt Joachimsthal i det av
tyskarna också ockuperade Tjeckoslovakien, dels i Bel-
gien lagrad uranoxid, erhållen som biprodukt från utvin-
ningen av radium. Den tyska firman Degussa lyckas också
framställa uranmetall som är ren nog för reaktorändamål.
Däremot lyckas man inte under kriget utveckla någon fun-
gerande isotcpseparationsmetod även om man utvecklar en
ultracentrifugmetod rätt långt.

Man tvingas alltså i Tyskland att satsa på användningen
av naturligt uran och tungt vatten för byggande av atom-
reaktorer. Man drabbas dock av flera motgångar. Våren
1942 uppstår självantändning i metalliskt uran i en stor
experimentuppställning i Leipzig, innehållande 750 kg
uran och 220 1 tungt vatten. Intresset från den tyska
statsledningen är litet. Det finns heller ingen ledande
vetenskapsman med goda organisatoriska egenskaper och
förmåga att entusiasmera £in omgivning. Tungvattenpro-
duktionen i Norge och transporterna därifrån skadas
svårt av luftangrepp och norska motståndsmäns insatser.
Ända till krigsslutet pågår dock de tyska reaktorexperi-
mentcn, i Berlin-Dahlem, i ett "bunkerlaboratorium", så
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sent som i februari 1945, Reaktorexperiment pågår även i
ett bergrum i den lilla staden Haigerloch i Wiirtemberg
och i källaren till en gammal skola i Stadtilm i Thu-
ringen.

I mars-april 1945 upphör den tyska atomforskningen helt
att fungera. Dels bombas viktiga anläggningar sönder,
dels ockuperas de av de framträngande allierade trup-
perna. I slutet av april sprängs t ex anläggningen i
Haigerloch av amerikanska ingenjörssoldater. Dessförin-
nan har dock de tyska vetenskapsmännen och teknikerna,
däribland Karl Wirtz, gömt undan uranet (i en potatis-
åker) och det tunga vattnet (i bensinfat i e:. gammal
kvarn).66

Att inte Tyskland på allvar satsar på att utveckla en
atombomb under kriget förklarar Winnacker och Wirtz:

"Fiir die meisten der deutschen Kernphysiker hatte sich
die Frage, ob Bau einer solchen Bombe öder nicht, in der
Praxis noch gar nicht gestelit. Die politischen und
militärische Fiihrung des Reiches, vor allem Hitler
selbst, besassen nur begrentzte Vorstellungen von der
kernphysikalischen Entwicklung (...) Schon allein die
Tatsache, dass ein grosser Teil dieser Leistungen von
jiidischen Wissenschaftlern erbracht worden war, geniigte
den Machthabern, die Kernphysik suspekt zu machen.

I april 1945 tas Otto Hahn, Werner Heisenberg, Max von
Laue m fl av de tyska vetenskapsmännen med kunskaper
inom kärnfysik och kärnkemi i förvar av de allierade och
förs till interneringsläger i England. Där får de den 6
augusti 1945 reda på att en amerikansk atombomb har
bringats att fungera i kriget mot Japan. Beskedet om
denna händelse orsakar djup sinnesrörelse och till och
med självmordstankar hos Hahn, vars upptäckt ligger till
grund för atombombens uteckling. Men några månader sena-
re, den 16 november 1945, kan Heisenberg visa honom en
mer glädjande nyhet i tidningen -gQtto Hahn har till-
delats 1944 års nobelpris i kemi.

Det bör tilläggas att Hahn - liksom Strasmann - under
kriget nästan enbart har sysslat med rent vetenskapliga
undersökningar av fissionsprodukterna och deras
sönderfall. Resultaten omfattar omkring 100-olika
fissionsprodukter publiceras år 1946 i USA.

Frankrike

I Frankrike anser man hösten 1939 det vara svårt att
framställa en atombomb medan man däremot anser det
möjligt att utveckla atomenergi för kraftproduktion.
Franska tekniker tror t ex att man inom några få år
skall kunna driva en u-båt med atomenergi.
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De franska forskarna, H von Halban, F Joliot, L Kowarski
och F J Perrin, koncentrerar sina insater på ett reak-
torkoncept med uranoxid som bränsle och tungt vatten som
moderator. De söker äevn patent på sina forskningsresul-
tat och lämnar totalt in fem patentansökningar i Frank-
rike samt några motsvarande ansökningar även i andra
länder, därav fyra i England, Den franska regeringen
lyckas också våren 1940 förvärva Norsk Hydros hela lager
av tungt vatten (185 kg), ett ^99er som också den tyska
regeringen försöker få tag på.

Men händelserna under andra världskriget, som börjar den
1 september 1939, medför Frankrikes kapitulation gent-
emot Tyskland på försommaren 1940, vilket leder till att
Halban och Kowarski på sommaren 1940 flyr till England -
medförande det tunga vattnet.

I England fortsätter de franska forskarna att lämna in
patentansökningar. England via dess Depatrtment of
Scientific and Industrial Resewarch (DSIR) förvärvar
rätten till dessa. Man har stora förhoppningar på det
framtida kommersiella värdet av patentansökningarna, som
kallas "the goldfish pool", men det skall senare.visa
sig att de är utan egentligt kommersiellt värde.

I januari 1943 flyttar de franska forskarna till Kanada,
där de deltar i de engelsk-kanadensiska arbetena på
tungvattenreaktorer i Chalk River. I.början av 1946
återvänder de sedan till Frankrike.

England

Redan under 1939 har vetenskapsmän på olika håll i
England börjat undersöka möjligheterna av att utnyttja
atomenergin praktiskt - för kraft- ochgVärmeproduktion
eller för att åstadkomma en atombomb.

Georg P Thomson (1892-?, nobelpristagare 1937) och
William L Bragg (1890-?, nobelpristagare 1915) kommer
således till uppfattningen:

"[...] that there were was something like an even chance
that if a sufficiently large mass of uranium were
composed it would be a source of heat and power almost
inconceivably greater than anything yet known. There was
also a chance, though a good deal less probable, that it
might have~an explosive quality of extraordimnary
potency."

Winston Churchill (1874-1965, premiärminister i England
1940-1945 och 1951-1955, nobelpristagare i litteratur
1953) skriver i sitt verk om andra världskrigets
historia:
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"I feared that Hitler might try a bluff about some novel
[...] secret weapon [.. . 1 From time to time Professor
Lindemann had talked to me about atomic energy, I there-
fore asked him to let me know how things stood in this
sphere, and after a conversation I wrote the following
letter to Kingsley Wood [...]""

I brevet till Wood skriver Churchill bl a:

"Some weeks ago one of the Sunday papers splashed the
story of the immense amount of energy which might be
released from uranium by the recently discovered chain
of processes which take place when this particular type
of atom is split by neutrons. ( J There are indica-
tions that tales will be deliberately circulated when
international tension becomes acute about the adaption
of this process to produce some terrible new secret
explosive, capable of wiping out London. Attempts will
no doubt be made by the Fifth Column to induce us by
means of this threat to accept another surrender. For
this reason it is imperative to state the true position.

First, the best authorities hold that only a minor con-
stituent of uranium is effective in these processes, and
that it will be necessary to extract this before large-
scale results are possible, this will be a matter of
many years. Secondly, the chain process can take place
only if the uranium is concentrated in a large mass. As
soon as the energy develops, it will explode with a mild
detonation before any really violent effects can be pr-
oduced- It might be as good as our present-day explo-
sives, but it is unlikely to produce anything very much
more dangerous. [ ] For all these reasons the fear
that ths new discovery has provided the Nazis with some
sinister, new secret explosive with which to destroy
their enemies is clearly without foundation."

Den skepsis som lyser fram ur Churchills brev - inspire-
rad av Lindemann - är nästan förhärskande i England vid
denna tid. Det är till och med tal om att avbryta pågå-
ende experiment med uran därför att vetenskapsmännen
behövs till mer angelägna uppgifter i krigsansträngning-
arna. Men en vändpunkt kommer i slutet av april 1940.
Otto Frisch (elev till Bohr) och Rudolph Peierls lämnar
då en kort men viktig rapport, känd som "The Frisch-
Peierls Memorandum". Där står bl a:

"Bohr has put forward strong arguments for the sugges-
tion that the fission observed with slow neutrons is to
be ascribed to the rare isotope U, and that this
isotope has, on the whole, a muchggreater fission proba-
bility than the common isotope U. Effective methods
for the separation of isotopes hive been developed
recently (..jlgThis permits, in principle the use of
nearly pure U in such a bomb (...) We have discuss-
ed this possibility-and comne to the conclusion that a
moderate amount of U would indeed constitute an
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235extremely efficient explosive. The behaviour of u
under bombardment with fast neutrons [... ] it can be
concluded that almost every collision produces fission
(...) so that a considerable part of the energy is libe-
rated before the reaction gets stopped on account of the
expansion of the material. ( J and one might think of
about 1 kg as a suitable size for the bomb. [ ] Once
assembled, the bomb would explode within a second or
less, since one neutron is sufficient to start the reac-
tion and there are several neutrons passing through the
bomb in every secon, from the cosmic radiation."

I rapporten diskuteras även den vid explosionen frigjor-
da radioaktiviteten:

"In addition to the destructive effect of the explosion
itself, the whole material of the bomb would be trans-
formed into a highly radioactive state. (...) the radia-
tions would be fatal to living beings even a long time
after the explosion. The fission of uranium results in
the formation of a great number of active bodies with
periods between, roughly speaking, a second and a year.
The resulting radiation is found to decay in such a way
that the intensity is about inversely proportional to
the time. Even one day after the explosion the radiation
will correspond to a power expenditure of the order of
1 000 kW, or to the radiation of a hundred tons of
radium. ( ) If 1 % of the active material sticks to
the debris in the vicinity of the explosion and if the
debris is spread over an area of, say, a square mile,
any person entering this area would be in serious
danger, even several days after the explosion.. ( ]
Effective protection is hardly possible. { ) The
irradiation is not felt until hours later when it may be
too late. Therefore it would be very important to have
an organisation which determines the exact extent of the
danger area, by means of ionisation measurements, so
that people can be warned from entering it."

Som följd av Frisch-Peierls memorandum konstitueras ome-
delbart en liten underkommitté (med täcknamnet "the MAUD
Committee) till den redan existerande kommittén för
"Scientific Survey of Air Warfare^och uranforskningen
fortsätter nu på verkligt allvar.

Redan i juli 1941 är Maud-kommittén klar med sina rap-
porter, en beträffande användningen av uran till en bomb
och en beträffande användningen av uran som kraftkälla.
I "bombrapporten" sägs bl a:

"As we proceeded we became more and more convinced that
release of atomic energy on a large scale is possible
and that conditions can be chosen which would make it a
very powerful weapon of war. We have now reached the
conclusion that it will be possible to make an effective
uranium bomb which, containing some 25 lb of active
material, would be equivalent as regards destructive
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effect to 1,800 tons of T.N.T. and would make places
near to where the bomb exploded dangerous to human life
for a long period. [ J As regards the time required
(...) estimate that the material for the first bomb
could be ready by the end of 1943. [ J Even if the war
should end before the bombs are ready the effort would
not be wasted, except in the unlikely event of complete
disarmament, since no nation would care to risk being
caught 0without a weapon of such decisive possibili-
ties." 8 2

I "kraftrapporten" sägs bl a:

"If, however, we wish to use the atomic energy as a
prime mover, that is as a substitute for coal or oil in
the production of power [ J The problem is to find an
arrangement which will give a release of atomic energy
with ordinary uranium, either as metal or preferably in
a compound [ ] it can be done by mixing uranium oxide
in suitable proportions with a substance known as heavy
water. [ ] It will be necessary to provide means of
controlling the process and preventing an explosion,
which though not violent enough to have much military
value would wreck the apparatus and the building. The
rate at which power can be generated is in fact limited
by the rate at which it can be taken away in the form of
heat, either in steam or some other cooling material.
Such a plant would produce radio-active effects of
enormous intensity and the greatest care would have to
be taken to shield the workers. It is clear that the
scheme requires a long term development and we do not
consider that it is worth serious consideration from the
point of view of the present war. [ ] A uranium boiler
for 10,000 kW would weigh probably about 5 tons, apart
from the material required for protection against the
radio-active effects, which would have a considerable
weight. [ ] As a source of energy the uranium boiler
should be cheaper than coal or oil, more particularly
when one takes into account the cost of transport, which
would be reduced enormously."

I en bilaga med ett yttrande från Imperial Chemical
Industries Limited (ICI) står intressant nog:

"There must always be a very close relation between the
exploitation of nuclear energy for military explosive
purposes and for power production in peace and war. The
development of one will have a considerable effect on
the development of the other. The use of nuclear energy
for power production may effect the distribution of
Industry over the whole world because the source of
energygWill be so much more easily transportable
[ . .. J

Det bör noteras att Henry Tizard, rektor för Imperial
College of Science and Technology, är skeptisk till
atomenergins kommersiella möjligheter. Han påpekar att
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kostnaden för kol bara är en liten del av den totala
kostnaden för den producerade elektriciteten och att
byta kol mot uran som bränsle därför inte kan medföra
någon större kostnadssänkning.

Maud-rapporterna granskas under september månad 1941 av
Defence Services Panel of the Scientific Advisory
Committee. I panelens rapport av den 25 september lämnas
bl a följande sammanfattande rekommendationer:

"The Power Project [... ] We regard this as a long term
project. [...] The matter should not be allowed to fall
into the hands of private interests but should be
pursued in close collaboration with the Canadian and
United States Governments. [ ]

The Bomb Project [... ] we are satisfied that the
development of the uranium bomb sholud be regarded as a
project of the very highest importance. [ ] The
estimates before us of the time required to bring to
fruition varied from two to five years. We expect that
the lower estimate will be found to be too short. [ ]
There are strong technical arguments for considering
that one pilot plant and the full-scale separation plant
should be assembled in Canada, the necessary componenets
being manufactured in the United States."

Lord Cherwell (tidigare professor Lindemann) sänder i
slutet av augusti 1941 en promemoria till Churchill, i
vilket han skriver:

"People who are working on these problems consider the
odds are 10 to 1 on success within two years. I would
not bet more than 2 to 1 against or even money. But I am
quite clear that we must go forward. It would be unfor-
givable if we let the Germans develop a process ahead of
us by means of which the could defeat us in war org7
reverse the verdict after they had been defeated."

Churchill sänder Cherwells promemoria till försvars-
grenscheferna med följande kommentar: "Although person-
ally I am quite content with the existing explosives, I
feel we must not stand in the path of improvement, and
therefore I think that action should be taken in the
sense proposed by Lord Cherwell: and that the Cabinet
Minister responsible should be Sir John Anderson."

Som medhjälpare till John Anderson utses Wallace Akers,
forskningsdirektör vid ICI. Anderson och Akers väljer
kodnamnet»"Tube Alloys" för både bomb- och kraftpro-
jekten. ö*

England och USA har redan under 1940 kommit överens om
att utbyta vetenskaplig och teknisk information. Maud-
rapporterna väcker stort intresse hos Vannevar Bush,
ordförande i Office of Scientific Research and
Development (OSRD), och James B Conant, ordförande i
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National Defense Research Committee (NDRC), som lyder
under OSRD. Den 9 oktober 1941 konfererar Bush med
president Roosevelt och vicepresident Henry A Wallace
och refererar för dem innehållet i Maud-rapporterna. Som
följd av denna konferens får Bush bemyndigande att
närmare undersöka möjligheterna av att ta fram en
atombomb och kostnaden härför. Bush har redan i april
1941 begärt en granskning av det pågående uranforsk-
ningsprogrammet av en kommitté inom National Academy of
Sciences. Denna blir klar i november 1941 och bekräftar
i huvudsak Maud-rapportens slutsatser. Bush sänder den
27 november denna rapport till Roosevelt och underrättar
denne om att han avvaktar instruktioner innan han star-
tar ett konkret program för att utveckla en atombomb.
Den 6 december 1941 anfaller Japan Pearl Harbor och USA
befinner sig därmed i krig. Den 19 januari 1942 återsän-
der Roosevelt rapporten med beskedet: "OK - returned-- I
think you had best keep this in your own safe FDR".

Arbetet bedrivs till en början inom OSRD Section on
Uranium (S-1). Men snart får armén ta över ansvaret för
konstruktion och uppförande av de stora anläggningarna
samt anskaffande av material och platsval under det att
S-1 behåller ansvaret för utvecklingen i tidigare led.
Den 23 september 1942 utnämns general Leslie R Groves
till chef för armens del av atombomsprojektet - the
Manhattan Engineer District (MED).

Efter USAs inträde i världskriget, i december 1941 ökar
informationsutbytet med England på atomenergiområdet.
Den 19 juni möts Churchill och Roosevelt och de blir
muntligt överens om att som likaberättigade dela på alla
erhållna resultat. Men i och med att Groves den 23
september 1942 blir chef för MED minskas USAs intresse
för samarbetet med England. De amerikanska insatserna är
nu tio gånger större än de engelska. Under en lång tid
förs bittra diskussioner mellan Åkers, Conant och
Groves. Diskussioner förs även mellan Churchill och
Roosevelt vid flera tillfällen utan att omfattningen av
informationsutbytet kan definieras på ett klart sätt.
Till sist löses frågan genom att Churchill och Roosevelt
den 19 augusti 1943 undertecknar det s k Queebec-avtal-
et, "Artides of Agreement Governing Collaboration bet-
ween the Authorities ofgthe U.S.A. and the U.K. in the
matter of Tube Alloys".

I detta står bl a:

"It is agreed between us
First, that we will never use this agency against each
other.
Secondly, that we will not use it against third parties

without each other's consent
Thirdly, that we will not either of us communicate any
information about Tube Alloys to thid parties except by
mutual consent.
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Fourthly, that in view of the heavy burden of produc-
tion falling upon the United States as the result of a
wise division of war effort, the British Government
recognise that any post-war advantages of an industrial
and commercial character shall be dealt with as between
the United States and Great Britain on terms to be
specified by the President of the United States to the
Prime Minister of Great Britain. The Prime Minister
expressly disclaims any interest in these industrial and
commercial aspects beyond what may be considered by the
President of the United States to be fair and just in
harmony with the economic welfare of the world."

I en femte paragraf beskrivs de arrangemang som skall
vidtagas för att åstadkomma ett effektivt informations-
utbyte, främst geom tillsättandet i Washington av en
Combined Policy Committee. Som en följd av avtalet kom-
mer brittiska vetenskapsmän till Los Alamos; till sist
är de fler än 20.

Även om Churchill i Queebec-avtalet har tvingats vara
återhållsam när det gäller den fredliga användningen av
atomenergin är han inte främmande för att söka förbättra
villkoren. Den 18 september 1944 diskuterar Churchill
och Roosevelt på nytt atomenergifrågan. I ett aide-
mémoire från detta möte står det bl a: "Full collabora-
tion between the United States and the British Govern-
ment in developing Tube Alloys for military and commer-
cial purposes should conntinue after the defeat of Japan
unless until terminated by joint agreement".

1945-1947

Hur utvecklas nu - efter andra världskrigets slut -
föreställningarna i utlandet om atomenergins möjligheter
- särskilt på det fredliga området? Uppfattningarna är
visserligen delade men ett bra svar på frågan kan man
finna i den bok som Selig Hecht, professor i biofysik
vid Columbia University, ger ut detta år 1947. Boken,
Explaining the Atom, sätts t ex mycket högt av Einstein.
I bokenms epilog, "The Future", är Hecht rätt skeptisk
till atomenergins möjligheter på kort sikt:

"Scientists know that in spite of all the ballyhoo about
the progress of science during the war, there was rela-
tively little fundamental achievement. The story in this
book shows that even in the atomic energy what was
accomplished during the war may be considered as a large
and extensive footnote to the history of the scientific
understanding of matter and energy. The basic facts were
known before the war. [—] With regard to atomic energy
[ ] We all prefer fissionable materials to be used for
peaceful purposes. Too much, however should not be made
of the rosy future that atomic energy can give us. Power
installations do not spend much on the coal that supp-
lies the energy. Less than 10 per cent of the price of
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electricity depends upon the cost of coal. Thus even if
coal were supplied for nothing, the costs of electricity
and power would still not be very different from what
they are at present. Atomic energy for industrial pur-
poses is therefore a conveniance. Piles for production
can be built in inaccessible places, remote from rail-
roads and from transmission lines. It is best not to
speculate about this."

Men sedan understryker han atomenergins betydelse på
längre sikt:

"A wonderful tool has ben made available, and vast
stores of energy have been opened that can keep us going
perhaps even after coal and oil reserves have been
exhausted. It is significant to remember that ultimately
the energy from coal, oil and water power is atomic
energy. Water power comes from the sun's heat; coal and
olil are only the remains of ancient plants that grew by
the light of sun. The light and heat of the sun are ours
from the atomic transformation of hydogen into helium.
Now we need no longer use green plants alone to capture
the atomic enetrgy released in the sun;_we can release
it orselves by the fission of uranium."

Men Hecht slutar i tvivel över människans förmåga att
använda atomenergin för enbart fredliga syften:

"All this, however, is idle speculation and fancy dream-
ing so long as the threat of war hangs upon us. Man
really has his fate in his hands. If he can put into the
practice of world relations the same honesty, the same
courage, the same intellect, and the same drive that
have gone into science and the accumulation of knowled-
ge, then the future will indeed be a happy one. If he
cannot, then anyone can envision the hell that may be on
the earth. The menace of total destruction, the horror
of partial survival, the distortion of the daily life
that the new weapons envisage may easily convert an
uncertain political and economic environment into what
Castiglioni calls a 'collective anguish' comparable to
the tenth century's terror of the world's end. Only the
conviction of just and stable peace, the removal of fear
and tension (...) can make a world in which atomic
energy can be properly used. [ ] If the advent of
atomic energy succeeds in making us acutely aware of the
need for a legal world order, it will have been good, in
spite of its horrid face at Hiroshima. I hope the future
will see it as good."
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TIDIGA FÖRESTÄLLNINGAR I SVERIGE1

1897-1919

I augusti 1903 skriver ingenjör John Landin i Teknisk
Tidskrift om att helium oavbrutet genereras från radium
8om en av slutprodukterna vid dess desintegration. Detta
sägs visa "att kemiens subatomistiska tid är kommen,
d v s att den har att räkna med reaktioner inom själfva
atomerna, mellan smådelar ännu mindre än dessa".

Ingenting sägs emellertid här om energiavgivningen vid
radiums sönderfall. Redan i december samma år skriver
dock samme författare om de radioaktiva ämnena: "Inför
dessas 'strålningar' och värmealstring utan känd energi-
källa (...) står man alltjämt som ett frågetecken".

År 1905 redogör Landin för Rutherfords och Soddys
"desintegrationsteori". Därvid skriver han:

"Någon förändring av atomens kemiska eller fysiska egen-
skaper synes ej inträda före själfva explosionsögon-
blicket, då den plötsligt utan något förebud flyger i
stycken, och den energi, som funnits magasinerad i dess
inre struktur, frigöres i och med strukturens förstöran-
de. Radioaktiviteten hämtar sålunda sitt energiförråd
från en hittills okänd källa - den latenta energi, som
är associerad med atomens byggnad, atomstrukturen. Och
denna energi är af en helt annan och mycket högre stor-
leksordning än dem, naturvetenskapen hittills känt
f 1 "

År 1907 refererar Landin ett föredrag av Otto Hahn
(senare upptäckare av urans klyvning med neutroner), i
vilket denne säger att radioaktiviteten synes vara en
all materia tillkommande egenskap. Han refererar samtid-
igt även ett föredrag av M Levin, i vilket denne fram-
håller betydelsen av den radioaktiva energin för för-
klaringen av solens strålning.

Under de följande - mer än tio - åren berörs inte fråg-
an om energiutvecklingen vid det radioaktiva sönderfal-
let i Teknisk Tidskrift . Intresset är nu helt koncen-
trerat på radiums betydelse för medicinsk behandling av
människor.

1919-1933

Ansgar Roth (1879-?) skriver år 1924 i Svenska Dagbla-
dets årsbok under rubriken "Atomens kärna - materiens
energimättade verkstad":
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"Försöker man [...] tränga till djupet, in i atomkärnans
innandöme, träffar man där en värld, nära nog lika
främmande och otillgänglig för våra sinnesorgan som 'das
Ding an sich'. { J de radioaktiva fenomenen (...)
Någon möjlighet att påskynda processen och på så sätt
exploatera radiums oerhörda energikälla för mänskliga
syften torde knappast finnas. Sir Ernest Rutherford, den
främste kännaren av dessa fenomen, betvivlar numer den
{...] omhuldade föreställningen, att även de inaktiva
ämnenas atomkärnor inrymma kolossala fonder av latent
energi. Dessa ämnens energi är troligen sedan länge
förbrukad, bortslösad i rymden-och kanske uppsugen av
Vintergatans kosmiska töcken."

År 1925 skriver dock Roth:

"En ny enligt förutvarande tidsbegrepp nästan outtömlig
fond av energi levereras av materien själv, vars minsta
byggnadsstenar antas vara av elektrisk art. Om den mate-
riella massan är en form av energi, så är det tänkbart,
att denna förintas vid strålningen, d v s övergår i en
energetiskt sett ny existensform. Denna med Einsteins
tankebanor besläktade uppfattning har under det gångna
året fått ett starkt stöd [ ] Solens slösaktiga lev-
nadssätt, hittills en gåta för astrofysikerna, får
härmed en förklaring. När inkomsterna icke räcka till,
så får man ta av kapitalet. Solen har god råd; ehuru den
i varje sekund förlorar fyra millioner ton i vikt,
dröjer det dock i 150 milliarder år, innan dess massa
minskas med en procent!"

1933-1939

John Tandberg (1896-?) skriver i november 1938 om årets
nobelpris i fysik som tilldelats Enrico Fermi för hans
påvisande av nya radioaktiva grundämnen, framställda
genom neutronbestrålning av bl a uran. Tandberg avslutar
sin artikel med följande ord:

"Liksom upptäckten av röntgenstrålar och radium i slutet
av förra seklet visade sig inleda en ny epok inom fysik-
en, kan man redan nu konstatera, att nästa epok har bör-
jat med upptäckten av neutronen och dess exempellösa
reaktionsförmåga. Nu är man på god väg att tränga in i
atomernas inre och finna de lagbundenheter, som materien
till sitt innersta väsen är underkastad, och härmed är
även, i stort sett, ett nytt kapitel av mänsklighetens
kulturhistoria påbörjad. Måtte vi även visa oss mogna
att rätt begagna våra nya, rika resurser. Om det kommer
en dag, då vi kunna tekniskt framställa godtyckliga
mängder neutron-materia, blir det måhända av samma
skickelsedigra betydelse som denftdag i en grå forntid,
då vi lärde oss behärska elden."

I februari 1939 skriver Tandberg beträffande den nyupp-
täckta klyvningen av uranatomer med neutroner bl a:
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"En omständighet i samband med den stora atomklyvningen
är av allvarligt intresse: enorma energimängder fri-
göras!. Man tror sig kunna räkna med, att när den tunga
uranatomen spricker i 2 stycken, repellera dessa varand-
ra, och den kinetiska energi, som sålunda frigöres och
övergår i värme [ ) Räkna vi efter hur stor värmemängd
som sålunda skulle skulle frigöras per g neutronmateria,
som helt reagerar med uran, får vi det enorma värdet
5 000 000 ton-kalorier - Vad skulle det kunna bli av
detta? Det är fruktansvärda möjligheter."

Roth skriver i sin redogörelse för den fysikaliska
forskningens framsteg under 1939 beträffande "Uran-
bomben: en skrämmande möjlighet":

"En av Hahns medarbetare, dr S. Fliigge, räknade ut att
ett block av en kubikmeter uranoxid (UgOg) med en
vikt av cirka fyra ton skulle, om det på en gång explo-
derade, utveckla en energi som räckte till för att
slunga en kubikkilometer vatten (med en vikt av en
billion kilogram) upp till en höjd av 27 kilometer i
stratosfräen, allt under loppet av en hundradels sekund!
[ ] Uranium har tre isotoper med atomvikterna 238, 235
och 234, och enligt Bohr är det endast de relativt säll-
synta atomerna med vikten 235 (aktinouranium) som äro
explosiva. [ ) Men om detta inte vore riktigt eller om
man bleve i stånd att isolera den ifrågavarande isotop-
en, så skulle man visserligen kunna tillverka en "atom-
bomb" eller bygga en uraniummaskin med enastående kapa-
citet (...) och utnyttja den frigjorda energien i form
av värme. 'Queen Mary', världens största fartyg (80 773
ton), som förbrukar 6 300 ton olja för en resa över
Atlanten, skulle, om den i stället drevs med uranium,
endast behöva en kvantitet av 3,6 kilogram av detta
bränsle."1"

Vid Ingenjörsvetenskapsakderaiens (IVA) högtidssamankomst
den 24 oktober 1939, tar IVAs preses, kommerserådet Axel
F Enström, i sitt anförande om den teknisk-vetenskapliga
forskningens utveckling även upp den nyupptäckta uran-
klyvningen och säger då:

"Härigenom har frågan om möjligheten att för praktiskt
bruk kunna frigöra de fantastiskt stora energimängder,
som rymmas inom atombyggnaden, åter fått aktualitet, och
diskussioner pågår som bäst, huruvida det är tänkbart
att uranium, sedan sprängningen en gång blivit initier-
ad, skall kunna fortsätta med självgenerativt bombarde-
mang, fortsätta att 'brinna'. Om denna process kunde
förverkligas, skulle ur 1 kg uran alstras 20 miljoner
kWh [ ) Kanske man om ytterligare tjugu år hunnit ett
stycke på vägen att använda uranium- eller andra atom-
kärnor som.'bränsle' liksom man nu använder
stenkol

I maj 1940 kommenteras Enström uttalande i tidskriften
IVA med bl a följande ord:
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"Vid akademiens högtidssamankomst i höstas [ ] påpeka-
des, att man här skymtade en möjlighet till ett tekniskt
nyttiggörande av de enorma energimängder, som ligga
fängslade i atomvärlden. { ] Redan nu, ett halvt år
senare, uppges att den amerikanska forskningen skridit
vidare mot nyssnämnda mål, och att vissa resultat av
åtminstone principiell betydelse skulle vara uppnådda.
Huru nu än den närmare granskningen av dessa sensa-
tionella meddelanden kommer att utfalla, lär det väl i
alla händelser taga sin tid, innan man kommer denna nya
bränslefråga in på livet, innan sålunda 'bensin- och
oljeepoken' kommer att eventuellt avlösas av en annan,
karakteriserad av ett nytt och ännu mera generellt
bränsle. Huru som helst, så innebär detta jämte många
andra redan dokumenterade forskningsresultat i nutiden
ett bekräftande av den gamla erfarenheten om krigets
egenskap att stimulera den tekniska utvecklingen. [ ]
Det förra världskriget gav fart åt utvecklingen av
motorismen, flyget och radion liksom av den syntetiska
kemitekniken."

I sitt anförande vid IVAs högtidssamanträde den 24
oktober 1940 säger Enström bl a:

"För ett år sedan väckte sprängningen av uranatomen i
distinkta delar uppseende. [ J Man tyckte sig här
kunna spåra ett uppslag till det ivrigt åtrådda målet
att utnyttja de mäktiga atomenergimängderna för praktisk
användning. Något längre på den vägen har man ännu icke
kommit, men det är av intresse att anteckna att frågan
icke blivit avförd från dagordningen. Den har i varje.
fall icke blivit satt i klass med perpetuum mobile."

Hans Pettersson (1888-1966, håller under vintern
1940-1941 en serie radioföredrag under rubriken "Från
atomkärnans explosion till universums". I dessa säger
han beträffande den nyligen upptäckta uranklyvningen
bl a:14

"Viktigt är, dels att vid detta sönderfall en energi-
mängd frigöres, som är flera tiotal gånger större än den
radium vid sitt sönderfall utvecklar. Vidare att därvid
två till fyra nya neutroner frigöras, vilka själva äro i
stånd att spjälka nya urankärnor. Detta tycks öppna per-
spektiv mot en atomspjälkning en gros, därvid både anta-
let kluvna urankärnor och den frigjorda kärnenergin
skulle lavinartat tillväxa genom något som liknar kemis-
ternas kedjereaktioner. Möjligheten att åstadkomma en
atommaskin liksom risken för ett slags atombomber med
jättelika, varje fantasi överträffande verkningar före-
finnes sålunda åtminstone teoretiskt. (—] Alkemister-
nas dröm: att göra guld, att förvandla ett nästan värde-
löst grundämne till ett värdefullt, har i nutiden för-
lorat i betydelse inför den ojämförligt mycket bety-
delsefullare uppgiften att utnyttja de energimängder som
slumra i atomkärnans inre. Ännu sa länge ter sig denna
uppgift olöslig. Men vad vi människor måhända aldrig



skola rå med, att frigöra atomkärnornas energiskatter i
stor skala, det måtte av allt att döma ha lyckats för
stjärnorna. I deras till tiotals millioner grader
upphettade inre ske säkerligen nuklearkemiska processer,
vilkas energirikedomar stjärnorna använder till ett
hejdlöst slöseri med strålande ljus och värme, som
pågått i milliarder år."

Pettersson berättar därefter om hur i "unga" stjärnor,
s k röda jättestjärnor med en temperatur omkring en
miljon grader, reaktioner mellan lätta och tunga
vätekärnor (protoner och deuteroner) ger upphov till
bildning av lätta heliumkärnor. Den därvid uppträdande
massförlusten yttrar sig som energiutveckling, vilken
efter hand leder till att stjärnans temperatur stiger.
Vid en temperatur av mellan 3 och 7 miljoner grader
börjar nya kärnreaktioner att uppträda. Vätekärnor
reagerar med litium, beryllium- och borkärnor, varvid
även här helium bildas. När temperaturen stigit till ca
20 miljoner grader inträder ytterligare nya kärnreak-
tioner, varvid kolatomen spelar rollen av katalysator.
Summareaktionen innebär att fyra vätekärnor samman-
smälter till en normal heliumatora. Energiutvecklingen
vid sammansmätlning av 4 gram väte till helium motsvarar
- i elektrisk energi - 750 000 kWh. Denna reaktion anses
vara den som förlöper i vår sol och svarar för dess
energiutstrålning. Temperaturen kommer att stiga ytter-
ligare och om ca 10 miljarder år kan temperaturen vara
kanske 30 miljoner grader och solen stråla bortåt 100
gånger starkare än nu. Men då kommer livet på jorden för
länge sedan att ha utslocknat.

Torsten Gustafson (1904-198?), professor i fysik i Lund
och ledamot av Atomkommittén (samt god vän till Niels
Bohr), skriver år 1942 följande:

"[...] upptäckten i januari 1939 av en enormt energirik
atomkärnprocess, den så kallade kärnklyvningen [ ]
kunde man hysa förhoppningar om möjligheten att finna
nya, oerhört rika energikällor till samhällets tjänst.
Men det skymtade också den fruktansvärda möjligheten att
konstruera en bomb, som var tio millioner gånger
starkare än en med vanliga sprängämnen laddad bomb. I
denna situation var det omöjligt för fysikern att stoppa
utforskningen av kärnklyvningen. Han skulle visserligen
under en kortare, särskilt kritisk period kunn avstå
från att utvidga sina kunskaper om detta område av
naturen [ ] Men han måste av ren självbevarelsedrift
utreda huruvida en sådan explosionseffekt kunde
framkallas eller inte, för att ha möjlighet att bekämpa
det onda, om några amoraliska element inom samhället
eller statsledningarna lyckades konstruera ett dvlikt
vapen för att med terror tillvälla sig makten."

Lise Meitner, bosatt i Sverige sedan 1938, är oroad
under andra världskriget för att atombomben skall bli
verklighet. Hon berättar om detta senare::
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nI should not like to end this account without stating
how much I hoped that the newly-discovered source of
energy would be used only for peaceful purposes. During
the war, I used to say to my Stockholm friend, Oscar
Klein: "I hope they will not succeed in making an atomic
bomb, but I fear they will'. My fears were^ustified,
and look at the state of the world today!"

1945-1947

Efter det att två atombomber i augusti 1945 fällts över
Hiroshima och Nagasaki - den första bomben exploderade
den 16 juli 1945 i Alamogordo i New Mexico - blir frågan
om atomenergins utnyttjande åter dagsaktuell.

IVAs VD skriver den 30 augusti 1945 under rubriken
"Atomenergins epok" en "streckare" i Svenska Dagbladet,
i vilken han bl a yttrar:

"Skrällen i Almagordo, N.M., den 16 juli kommer säker-
ligen att eka genom seklerna. För första gången hade det
lyckats att avsiktligt och i stor skala lösgöra atom-
energien, denna fantastiska energikälla, som enligt
nyare teorier håller hela det kosmiska strålningsfältet
igång och därigenom också är källan till allt liv på vår
jord. Denna får ju tillfälligtvis mottaga en nästan
försvinnande ringa del av den energi vår egen lilla sol
slösande vräker ut i världsrymden som biprodukt av kärn-
reaktionerna i dess inre. För första gången har männi-
skan öppnat på kranen till jordens egen atomiska energi-
reservoar. Mänskligt snille har lösgjort en jätte med
övermänskliga krafter - frågan är nu, om han skall kunna
tämjas eller om han till straff kommer att frigöra
människosläktet eller åtminstone förvandla dess rester
till skräckslagna grottmänniskor. [ ] När människan
först började tillgodogöra sig elden, var det för att
värma och lysa sig och för att bättre kunna bereda sin
mat. När atomenergien lössläppts, är det för att sprida
död och förstörelse i en omfattning som hittills blott
kunnat anas. Skal denna våldsamma kraft kunna tämjas
liksom elden? ( ] Hur än atomenergiens framtid kommer
att te sig, så kvarstår det faktum, att världen här fått
skåda ett samarbete av vetenskap och industri, av de
mest avancerade forskare och de mest drivna praktiska
konstruktörer av hittills aldrig skådade mått. Knallen i
Almagordo bör ha givit oss alla en väckelse, särskilt
dem som trott, att vetenskapens resurser voro uttömda
och att den tekniska utvecklingen redan nått sitt slut-
skede. Det bör minna oss om att människan endast genom
samverkan kan förvärva övermänskliga krafter. Den kommer
också att visa, att människan endast genom god vilja kan
undgå att förinta sig sjäiv med de krafter hennes inge-
nium frigör."
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Veländer säger i sitt anförande vid IVAs högtidssaman-
komst den 24 oktober 1945 under rubriken "Atomenergiens
frigörande":

"Det har med rätta sagts, att ingen teknisk-vetenskaplig
tillämpning av jämförbar betydelse framkommit ända sedan
den dag, då människan först lärde sig använda elden för
nyttiga ändamål. Jag tänker då mindre på atombomben
såsom förstörelseverktyg än på att människan här för
första gången lyckats planmässigt frigöra atomenergi i
stor skala och på de fantastiska perspektiv, som
därigenom öppnats för en fredlig tillämpning av denna
energiens urkälla. [---] Vilka praktiska möjligheter
[...] är det omöjligt att nu överskåda, men säkert är,
frånsett explosionsrisken, att den häftiga radioaktiva
strålningen och den enormt höga temperaturen, som vid
verklig kärnsprängning måste räknas i miljontals grader,
komma att erbjuda stora problem vid ingenjörsmässig
tillämpning. [ ) Dock är tillgodogörandet av donna
energikälla så intimt förknippat med militära frågor av
hittills aldrig skådade dimensioner att de politiska och
psykologiska svårigheterna kanske komma att bli mer
hindrande än de tekniska och vetenskapliga. Oberoende
härav bör frågans rent ingenjörsvetenskapliga aspekter
noggrannt studeras, särskilt i vårt kolfattiga land.
Säkert är att det makalöst välorganiserade forsknings-
arbete, som kulminerade i atombomben kommerqatt ge
oanade impulser åt teknikens alla grenar."

Roth skriver i Svenska Dagbladets årsbok för samma år om
"Atomenergiens frigörelse", varvid han bl a yttrar:

"År 1945 kommer att gå till historien såsom det år då
människorna för första gången lärde sig att frigöra och
utnyttja någon nämnvärd del av den i atomkärnorna bundna
energien. Visserligen hade den engelske nobelpristagaren
lord Rutherford redan 1919 lyckats spränga sönder atom-
kärnor. Men projektilerna var härvid de vid spontana
radioaktiva processer utslungade partiklarna, och den
frigjorda energien var ytterst obetydlig i förhållande
till kärnans totala energiförråd. [ ] Ett gram av ett
ämne vilket som helst skulle, om det kunde helt och
hållet omvandlas till energi, ge [...] 25 miljoner kilo-
wattimmar. Om värdet av 1 kWh uppskattas till 4 öre,
skulle det till energi förvandlade grammet således vara
värt jämnt en miljon kronor. Den totala produktionen av
elektrisk kraft i Sverige uppgick under år 1944 till
12,4 miljarder kWh, motsvarande den latenta energien i
ett halvt kilogram materia."

I slutet av 1945 tillsätts "Atomkommittén". Om bakgrund-
en till detta berättar Tage Erlander (1901-198?, eckle-
siastikminister 1945, statsminister 1946-1969) i sin
självbiografi, 1940-1949;

"Min främsta kontakt bland naturvetarna var alltjämt
Torsten Gustafson och genom honom nobelpristagaren Niels
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Bohr. Ända sedan 1941 hade Torsten Gustafson sporadiskt
diskuterat med mig de problem, som hade samband med
kärnkraftens frigörelse. [ ] Då atombomben sprängts i
augusti 1945, talade Truman om de stora möjligheterna
att utvinna fredlig atomenergi. Niels Bohr tryckte
starkt på att Sverige hade stora möjligheter att göra en
insats genom sitt industriella, särskilt metallurgiska,
kunnande. Han pekade också på att i Billingen fanns
världens största någorlunda tillgängliga urantillgångar.
Han, liksom de svenska vetenskapsmännen, förordade
starkt en omfattande och snabb insats av forskning. En
atomkommitté borde inrättas med kraftig, civil och fram-
för allt vetenskaplig besättning. Samtidigt var det
klart att man måste noga överväga atomvapnets verkningar
och skydd mot detta. Om allt deta förde jag många och
intensiva samtal med vänner och kolleger både i och
utanför regeringen. Ur dem växte fram beslutet att till-
sätta den s. k. atomkommittén. Det skedde i december
1945. Ordförande i den blev Malte Jacobson och i kommit-
tén ingick ett antal forskare och tekniker samt en mili-
tär. [...] Det gällde främst att inom landet utröna våra
förutsättningar.och möjligheter att praktiskt utnyttja
atomenergien."

Erlander lämnar ytterligare motiv till Sveriges tidiga
satsning på atomenergiforskningen i en följande del av
sin självbiografi:

"Sveriges ställning var unik: ett högindustrialiserat
land utan egna energikällor med undantag för vattenkraf-
ten. Men denna skulle snart vara utbyggd. En ökad an-
vändning av olja och kol tedde sig inte lockande. Den
skulle göra oss beroende av utlandet och skulle smutsa
ner naturen och hota vår hälsa. Kärnfysikerna anvisade
en utväg: atomklyvningen frigjorde oanade energimängder.
I alla världens industriländer undersökte man dessa nya
möjligheter. Det var självfallet att även vi i Sverige
ville pröva om-atomkraften kunde lösa våra framtida
energibehov."

Sigvard Eklund (född 1911), forskningschef vid AB Atom-
energi 1950-1961 och generalsekreterare vid Internatio-
nella atomenergiorganet i Wien (IAEA) 1961-1981, skrev
1989 "Några erinringar från utvecklingen av atomenergi i
Sverige". Där skriver han beträffande tillkomsten av
Atomkommittén:

"Kort efter det de två första atombomberna fällts begär-
de den svenske överbefälhavaren upplysningar om den tek-
niska och vetenskapliga bakgrunden till de nya vapnen.
Det var naturligt att uppdraget gavs till Försvarets
forskningsanstalt (FOA) [...] Ordförande i styrelsen för
FOA var dåvarande professorn i teleteknik vid Tekniska
Högskolan [...] som hösten 1945 föreslog regeringen att
en atomkommitté skulle utses med uppgift att utarbeta
förslag till lämpliga åtgärder för att-främja utnyttjan-
det av den nya energikällan i Sverige.
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Utredningsdirektiven av den 23 november 1945 innehåller
bl a:

"För naturvetenskapens män har sedan länge atomenergiens
tillgodogörande framstått som det stora målet - ett mål,
som dock mången så sent som för några år sedan fann
vanskligt att överhuvudtaget nå. En lösning av detta
svåra problem synes nu kunna skönjas. [ ] För forsk-
ningen gäller det främst att finna lämpliga metoder för
tillgodogörande av atomkraften för fredliga ändamål.
[—] En organisatorisk grundval för denna målbundna
forskning måste sålunda tillskapas och samtidigt lämpli-
ga åtgärder vidtagas i syfte att tillföra atomforskning-
en ett tillräckligt antal forskare med möjlighet att
göra en insats för atomenergiens tillgodogörane. Möjli-
gen kan det visa sig lämpligt att inrätta ett särskilt
institut för verksamhetens handhavande i samarbete med
andra forskningsorgan."

I Atomkommitténs första betänkande lämnas följande all-
männa synpunkter:

"Betydelsen ur energiförsörjningssynpunkt av de gjorda
upptäckterna har i vårt land liksom annorstädes varit
föremål för livlig diskussion, varvid skilda uppfatt-
ningar gjort sig gällande. Det har å ena sidan helt all-
mänt framhållits, att energien är det grundläggande i
allt skeende och att de energimängder, som genom atom-
energiens frigörande i stor skala kunna bli tillgängli-
ga, därför skulle komma att medföra ett nytt uppsving på
den materiella kulturens område jämförbart med det som
åstadkoms genom ångmaskinens införande. Å andra sidan
har det framhållits, att det ännu så länge ingalunda
förefinnes någon brist på energi i världen. Fossila
bränslen finnas ännu i så stora mängder, att de även med
den alltmera stegrade förbrukningen torde räcka i hund-
ratals år. Under sådana förhållanden skulle det, menar
man, endast vara fråga om huruvida en uranstapel kan
avge värme till lägre pris än vad fallet är med det
värme, som alstras vid förbränning av stenkol eller
olja, och detta synes i varje fall på utvecklingens
nuvarande ståndpunkt icke vara fallet. [ ] Det torde
framgå av det här gjorda referatet av atomenergifrågans
läge i nuvarande stund, att ett utnyttjande av de nya
upptäckterna för energiproduktion för industri och lik-
nande ändamål icke kan väntas i någon revolutionerande
omfattning under den närmaste tiden. Ännu så länge har
något sådant utnyttjande så vitt känt är överhuvud taget
icke ägt rum."ZD

Atomkommittén refererar även vissa officiella uttalanden
av "de främsta forskarna inom och administratörerna av
den amerikanska atomforskningsorganisationen" för att ge
en bild av vad dessa väntar sig av den kommande utveck-
lingen.
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Profesor Harold Urey (1893-?, nobelpristagare 1934) hör
till de mest pessimistiska:

"Jag tror inte, att den fredliga användningen av atom-
energien har en betydelse för oss som nation och inte
heller för den övriga världen, jämförbar med problemet
att undvika användningen av atombomber. Jag tor, att vi
mycket väl kunde avstå från utvecklandet av atomenergien
för industriella ändamål, om detta - såsom fallet,kanske
är - kunde underlätta kontrollen av atombomben."

Irving Langmuir (1881-1957, nobelpristagare 1932) ger
uttryck för en nyanserad uppfattning:

"Mycket av diskussionen rörande värdet för mänskligheten
av atomenergien har baserats på tanken att sådan energi
skull ersätta kol och olja som industriella energikäll-
or. Jag tror, att det är en tämligen ointressant fråga.
Även om kol eller olja inte kostade något alls som brän-
sle skulle det inte ha någon så stor inverkan på vår
civilisation; vi skulle inte använda våra bilar så värst
mycket mera och våra elektricitetsräkningar skulle inte
skäras ned så mycket, som de redan gjort de senaste 15
åren genom de förbättringar som gjorts inom energipro-
duktionen. Den största vinning, som kommer att tillfalla
mänskligheten från våra framsteg på kärnreaktionernas
område, är snarare att vänta genom dess indirekta verk-
ningar på vetenskapens utveckling. Vi kunna nu vänta en
rad av stora upptäckter inom biologi, kemi och fysik.
Genom dessa fördjupade kunskaper kunna vi tänkas få
bättre medel att bota sjukdomar t. ex. kräfta [ J Möj-
ligheten att erhålla stora energimängder ur atomkärnorna
eliminerar för evigt faran för uttömmandet av kol- eller
oljeförråden, men detta har.iu intet intresse ännu på
något århundrade eller så."

Arthur H Compton (1882-1962, nobelpristagare 1927) är
mer optimistisk:

"Jag tror, att man måste ta i betraktande, att om tio
eller i varje fall om tjugu år atomenergiindustrin
kommer att höra till de industrier, som röra sig med en
miljard dollars per år. Med detta i minnet vore det
fullt försvarligt, om vi investerade en avsevärd del av
landets resurser i den forskning och utveckling, som kan
göra en sådan industri effektiv. Jag skulle antaga, att
det vore en förnuftig uppskattning att insätta åtminsto-
ne 50 eller 100 miljoner dollars per år under de närmas-
te 10-15 åren på ett program för att utveckla en fredlig
industri, " ^

I Atomkommitténs första betänkande föreslås ett totalt
anslag till atomenergiforskning under budgetåret 1946/47
på ca 2 miljoner kronor. I dess andra betänkande i april
1947 föreslås bildandet av ett halvstatligt aktiebolag
med statlig majoritet. Aktiebolaget Atomenergi - som det
föreslås heta - skall ha som ändamål att:
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"[...] efterforska och utvinna för atomenergiens ut-
nyttjande nödvändiga grundmaterial, att bygga experi-
mentstaplar för atomenergiens utnyttjande, att senare i
större skala bygga staplar för utnyttjande av atomenergi
i forskningens och näringslivets tjänst samt att driva i
samband med nämnda verksamhet stående-forskning ävensom
industriell och kommersiell rörelse."

Vid IVAs högtidssamankomst den 24 oktober 1946 håller
Ragnar Liljeblad (1885-?) ett föredrag.med "Synpunkter
på atomenergiens fredliga användning:

"En ganska vanlig uppfattning bland allmänheten är nog
den, att eftersom energien är det grundläggande element-
et i vår moderna materiella civilisation och denna i
kärnenergiens form eventuellt skulle kunna erhållas
nästan gratis, måste detta betyda en enorm omvälvning av
våra levnadsförhållanden och möjliggöra en väsentligt
ökad levnadsstandard. Det är lätt att se att sådana för-
hoppningar är föga mer än rena fantasier. [ ] Den i
fysikalisk mening 'oordnade' atomenergien kan där den ej
användes som sprängmedel knappast tänkas utnyttjad annat
än som värmekälla i likhet med den kemiska energien i
kol och olja. Skall den användas för framställning av
högförädlad energi, får den alltså begagna sig av samma
metoder som nu brukas för utnyttjande av kolets och
oljans energi. I ett större elektriskt ångkraftverk med
tillhörande distributionsanläggning utgör emellertid
bränslet och de därmed direkt förbundna kostnaderna ej
mer än 10 till 25 % av de totala kostnaderna. Även om
dessa kostnader kunde helt elimineras, skulle detta
alltså ej betyda någon verklig revolution.

Liljeblad fortsätter:

"Jag har hittills försökt finna den yttersta vinst,
vilken man skulle kunna uppnå under förutsättning att
kärnenergien kunde erhållas praktiskt taget gratis.
Ingenting talar emellertid hittills för att så skulle
kunna bli fallet. Av intresse är att i ett konkret fall
jämföra ekonomien av kolenergi och atomenergi med
utgångspunkt från sannolika kostnader i båda fallen.
(...) Som framgår (...) är en konkurrens från atom-
kraftens sida ned kol fullt möjlig. (---) Ett stort
frågetecken är emellertid tillgången på uran. De hit-
tills kända tillgångarna av sådan art att en bearbetning
alls är tänkbar är så små, att de ej ens tillnärmelsevis
motsvara samma energiinnehåll som de kända koltillgång-
arna. Hittills har uran framställts ur mycket rik malm
(—] En större efterfrågan på metallen skulle tvinga
till bearbetning även av mycket fattiga fyndigheter, och
som alltid måste då priset komma att bestämmas av fram-
ställningskostnaden från de sämsta bearbetade fyndighet-
erna. ( ) Sannolikt är därför att atomkraften kommer
attt reserveras för områden, fattiga på fossila bränslen
och vattenkraft, och dit transportkostnaderna för bräns-
let blir mycket höga. Det är också möjligt att atomener-
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gien i första hand kommer att användas för ren uppvärm-
ning från stora centraler, då detta problem tekniskt
sett innebär vida mindre svårigheter, bl. a. därför att
temperaturen på milan och kylmediet kan hållas lägre.

Liljeblad tar även upp möjligheten att använda atomener-
gin för framdrivning av transportmedel:

"Förefanns ej de stora svårigheterna att åstadkomma
skydd för den radioaktiva strålningen, skulle atomener-
gien naturligtvis vara särskilt lämpad för traktionära
ändamål. Som förhållandet ligger till, kommer vikten av
skyddsanordningarna att bli så hög, att det torde vara
helt omöjligt att tänka sig atomenergien som drivmedel
för bilar. (---) Däremot är det nog möjligt att tänka
sig atomenergien som drivmedel för fartyg och eventuellt
även - ehuru skyddsproblemet där blir utomordentligt
svårt att lösa - för mycket stora flygplan."

När det gäller andra tillämpningar sägs:

"Till slut vill jag nämna några ord om kärnenergiens
användning på ett helt annat område. Det gäller fram-
ställning av billiga radioaktiva isotoper, som erhållas
som biprodukter i milorna. Dessa kommer säkerligen att
spela den största roll för medicinen, biologien och
kemien liksom för vetenskapens utveckling i allmänhet.
Det är kanske så att detta område för oss åtminstone
till en början kommer att få en större betydelse än den
egentliga energiproduktionen, ehuru detta problem till
följd av sina stora mått kommer att ligga i förgrunden i
diskussionen."

Vid IVAs högtidssamankomst den 24 oktober 1947 uttalar
Veländer under rubriken "Atomkraft":

"Efter de första mer eller mindre fantastiska gissning-
arna beträffande atomenergiens möjligheter i fråga om
elektrisk kraftalstring ha funderingarna på detta område
börjat anta mera verklighetsbetonade påroportioner. J.
Robert OPPENHEIMER uttalade sig i en rapport till Atomic
Energy Commission (...) i våras, att man kan vänta sig
kraftalstring ur atomenergi om 5 år försöksvis, om 10-20
år för speciella ändamål och om 30-50 år i praktisk
stordrift. Vid akademiens högtidsdag i fjol påvisade
LILJEBLAD, hurusom atombränslet icke kan medföra någon
revolutionerande förändring i prissättnigen för elekt-
risk energi. Frågan var nyligen uppe för diskussion vid
Världskraftkonferensens sektionsmöte i Haag i september.
[—J Det framhölls emellertid i diskussionen, att siff-
rorna för atomkraften måste bli baserade på rena upp-
skattningar, intill dess man om ett par år får drift-
resultat från de försöksanläggningar som nu uppföras.
(—] För Sveriges del torde intresset mindre ligga på
det rena kraftområdet, ty trots all tillfällig kraft-
brist står det ju klart, att vårt land har tillräckligt
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med vattenkraft för att tillfredsställa behovet av
belysning, drivkraft och högvärdiga värmeändamål. Det är
när man kommer in på de verkligt stora värmeförbrukarna
som atomkraften kan medföra en omvälvning."

Men Veländer påpekar:

"Den enda praktiskt nyttiga tillämpning som atomreaktorn
ännu fått är för tillverkning av radioaktiva isotoper.
För det första har tillgången på alla dessa radioaktiva
ämnen med ett slag sänkt kostnaden för medicinsk strål-
ningsbehandling, som hittills skett så gott som uteslut-
ande med radiumpreparat, till en obetydlighet, och häri-
genom vidgat möjligheten för en alltmera vidsträckt
användning av detta kampmedel mot cancer och vissa andra
sjukdomar, samtidigt som den stora sorteringen av isoto-
per med olika strålningstyp öppnat vida fält för en mera
differentierad behandling. För det andra har möjligheten
att använda märkta atomer inom forskningen utvidgats i
oerhörd grad, och man ser redan utvecklingslinjer, som
leda till rutinmässig användning inom tekniken av sådana
indikatorämnen."

Atomkommitténs förslag accepteras av statsmakterna. I
november 1947 hålls konstituerande bolagsstämma och i
januari 1948 inregistreras Aktiebolaget Atomenergi.
Efter de första nio åren har antalet anställda ökat till
ca 500. Ungefär 100 miljoner kronor har använts för
bolagets forsknings- och utvecklingsarbete under denna
tid.
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DE TIDIGA FÖRESTÄLLNINGARNA I KONTRAST NOT DEN FAKTISKA
UTVECKLINGEN

Hur stämmer nu de tidiga föreställningarna om atom-
energins användning i olika avseenden med den faktiska
utvecklingen? Vi skall i det följande göra en avstämning
och därvid främst beakta det fredliga utnyttjandet av
atomenergin.

TIDPUNKTEN FÖR ATOMENERGINS FRIGÖRELSE

Förutsägelserna kring när atomenergin kommer att frigör-
as har visat sig vara överraskande riktiga i många fall.

Wells låter t ex den grundläggande upptäckten inträffa
år 1933, vilket ar samma år som makarna Joliot-Curie
lyckas åstadkomma konstgjord radioaktivitet för första
gången och inte mer än sex år innan fissionen upptäcks.
De första tillämpningarna i kraftverk kommer 1953, vil-
ket kan jämföras med den första reaktorns start år 1942
och starten av de två kraftproducerande reaktorprototyp-
erna - "Shippingport" år 1957 och "Dresden" år 1960 samt
den första kommersiella reaktorn, "Oyster Creek", år
1963, samtliga i USA. Däremot låter Wells atombomben
inte explodera förrän i slutet av 1950-talet, vilket är
något mer än 10 år senare än i verkligheten.

Nicolson å andra sidan låter den första atombomben bri-
sera redan sommaren 1939, två månader före andra världs-
krigets utbrott och sex år före den första atombombens
användning.

Efter fissionsprocessens upptäckt vid årsskiftet
1938/1939 blir förutsägelserna mer verklighetsförankrade
- utan att därför nödvändigtvis bli bättre när det
gäller tidpunkterna för viktiga genombrott i atomener-
gins användning.

Hahn anser t ex år 1939 att det bör ta minst 20 år innan
en atombomb kan framställas. Även de franska forskarna
bedömer samma år det vara svårt att framställa en atom-
bomb men anser å andra sidan att en atomenergidriven
u-båt kan bli verklighet inom några få år.

I England görs i Maud-kommitténs rapporter i juli 1941
den bedömningen att en atombomb, baserad på uran-235,
skulle kunna vara klar redan i slutet av 1943. Den
kommitté som i september 1941 utvärderar Maud-rapport-
erna anser att det bör ta minst två och sannolikt upp
till fem år att framställa en atombomb, dvs den skulle
troligen kunna bringas att exploderas omkring 1945,
vilket visar sig stämma väl.
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I Sverige lämnas - enligt det här redovisade underlaget
- inga tidiga förutsägelser om när atomenergin skulle
kunna frigöras. Atomkommittén refererar dock 1945 ett
antal förutsägelser av framstående amerikanska forskare
och administratörer. En av dessa, Arthur Compton, anser
att atomenergiindustrin bör kunna omsätta fem miljarder
kronor per år inom 10-20 år. IVAs VD, Edy Veländer,
återger 1947 ett uttalande av Robert Oppenheimer samma
år, enligt vilket man bör vänta sig försöksvis kraft-
alstring ur atomenergi om 5 år, om 10-20 år för speciel-
la ändamål och om 30-50 år i praktisk stordrift.

Comptons och Oppenheimers bedömningar stämmer rätt väl
överens med den faktiska utvecklingen. I Sverige togs
t ex den första värme- och kraftalstrande reaktorn,
R 3-Agesta, i drift 1963 och det första kommersiella
kärnkraftverket, Oskarshamn 1, i drift 1972.

TEKNISKT UTFÖRANDE

Innan fissionen upptäcktes var det självfallet svårt att
bilda sig en uppfattning om hur utvinningen av atomener-
gi rent tekniskt skulle kunna gå till. Det framgår t ex
av Wells och Nicholsons beskrivningar.

Wells skriver:

"[...] the problem of inducing radio-activity in the
heavier elements was solved (...) by Holsten [ ) He
set up atomic disintegration in a minute particle of
bismuth; it exploded with great violence into a heavy
gas of extreme radio-activity, which disintegrated in
its turn in the course of seven days ( ] the last
result of this rapid release of energy was gold."

Wells "tekniska lösning" är alltså en explosionsartad
sönderdelning av vismut, varvid man även erhåller guld
som biprodukt! Efter 20 år blir denna lösning "kommersi-
ell" för användning i elektriska kraftstationer! form av
en "Holsten-Roberts engine", vars utförande inte närmare
förklaras - utom att den bygger på sönderdelning av bly
och även den med guld som biprodukt. Strax därefter
kommer en "Dass-Tata engine" fram som kraftkälla i bilar
och flygplan. Inte heller denna maskins utförande för-
klaras - utom att den bygger på den ursprungliga upp-
täckten av explosiv sönderdelning av vismut. Sedan föl-
jer en "American Kemp engine, diferring widely in prin-
ciple but equally practicable" och en "Krupp-Erlanger"-
maskin, vilkas funktionssätt heller inte förklaras.

När det gäller atombombens konstruktion skriver Wells:

"[...J the three atomic bombs, that would continue to
explode indefinitely (...) Carolinium, their essential
substance ( ] the bomb-thrower lifted the big atomic
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bomb [...] a black sphere two feet in diameter. Between
its handles was a little celluloid stud [...] to bite in
order to let the air in upon the inducive."

Wells talar här om ett nytt explosivt ämne "Carolinium"
som undergår explosioner under obegränsad tid, även om
explosionernas kraftgminskar konstant och leder till
"döende atombomber". Det måste också vara en stark
och modig "bombkastare" som skall orka med att lyfta den
stora atombomben över kanten på flygplanets sittbrunn
och starta den genom att bita av en "säkring".

Nicolson, som skriver sin bok 19 år senare, är inte
mycket tydligare. Om principen för atomenergins utnytt-
jande skriver Nicolson :

"Mr. James Livingstone [...] had, in the summer of 1935,
discovered a unique deposit of ore (...) in the Persian
Gulf. [ ] It was averred that Deposit A might produce
in large quantities an element so unstable that beside
it radium would be as dull as lead; an element [...]
that as soon as it was reduced to its pure state must
transmute itself, as radium transmutes itself into lead,
but with infinetely more violence; in fact with an ex-
plosion that would destroy all matter within a consider-
able range and send on waves that would exterminate all
life over an indefinite area.".

Nicolsons princip för frigörandet av atomenergin påmin-
ner i viss mån om den som Wells presenterat 19 år tidi-
gare. Nicholson tar dock aldrig upp användningen av
atomenergin för kraft- och värmeproduktion utan endast
till atombomber.

När det gäller atombombens utförande talar Nicolson om
"A glistening cylinder. [ J The bomb itself was timed
to explode some five minutes after its release from the
rocket plane." Bombfällningstekniken är nu mer avan-
cerad, men vi får inte veta mycket om atombombens konst-
ruktion.

Efter upptäckten och förklaringen av fissionsprocessen
1939 går utvecklingen snabbt som framgår av redogörelsen
i de föregående kapitlen. Principerna för framställning
av såväl atombomber som utvinning av el och värme i
reaktorer kommer fram redan under 1939 och 1940. Den
första reaktorn fungerar redan i december 1942 och i
juli 1945 exploderar den första atombomben.

Reaktorutveckling

Både i Tyskland, Frankrike, England och USA är de första
reaktorkoncepten baserade på användning av naturligt
uran (i metall- eller oxidform) som bränsle och tungt
vatten som moderator (även som kylmedel för att föra
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bort utvecklad värme). Bristen på tungt vatten medför
dock att man i USA i stället använder grafit som mode-
rator.

Båda reaktorkoncepten leder till framgång: Den första
grafitmodererade reaktorn blir kritisk i Chicago den 2
december 1942 och den första tungvattenmodererade reak-
torn (CP-3) i Argonne, nära Chicago, i maj 1944.

Såväl grafit- som tungvattenmodererade reaktorer har
senare byggts i många länder, i Sverige t ex tre tung-
vattenreaktorer.

Redan i april 1940 har man dock kommit till den uppfatt-
ningen att en höjning av naturligt urans halt av uran-
235 genom isotopanrikning skulle göra det möjligt att
använda vanligt vatten som moderator. Denna^uppfattning
anges även i Maud-rapporterna i juli 1941.

I dag dominerar också den lättvattenmodererade reaktorn
med lätt anrikat uran på marknaden. Den finns i två
typer, dels som tryckvattenreaktor (PWR), dels som kok-
vattenreaktor (BWR). I Sverige finns tre reaktorer av
PWR-typ och.nio av BWR-typ (och inga andra kommersiella
reaktorer).

I flera länder har man dock - tidigare - föredragit
andra typer av reaktorer. I England valde man t ex att
satsa på stora grafitmodererade reaktorer med naturligt
uran som bränsle och koldioxid som kylmedel ("Magnox"-
typ). Senare uppfördes en mer avancerad typ av denna
("AGR") - fortfarande med grafit som moderator och kol-
dioxid som kylmedel men med lätt anrikat uran som bräns-
le. Senare har man dock ä v e n uppfört en lättvatten-
reaktor av PWR-typ.

I Sovjet startades den första reaktorn år 1946. Den var
liksom den första reaktorn i USA grafitmodererad och med
uran som bränsle. Världens första kärnkraftverk starta-
des i Obninsk år 1954. Det innehöll en grafitmodererad
reaktor med vattenkylning av bränslekanalerna ("tryck-
tubsreaktor"). Man har därefter i steg utvecklat allt
större trycktubsreaktorer. De på 1 500 MWe är världens
största reaktorer.

Reaktorsäkerhet

Risken för reaktorolyckor i olika avseenden upptar ingen
stor roll i det underlagsmaterial som här studerats.
Redan i Maud-rapporterna i juli 1941 påpekas dock:

"It will be necessary to provide means of controlling
the process and preventing an explosion, which though
not violent enough to have much military value would
wreck the apparatus and the building. [—] Such a plant
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would produce radio-active effects of enormous intensity
and the greatest care would have to be taken to shield
the workers [. .. ] the material required for protection
against the radio-active effects, which would have a
considerable weight."

Som bl a framgår av inledningen till denna uppsats har
några reaktorolyckor av olika dignitet inträffat. Den
senaste och allvarligaste, den i Tjernobyl, inträffade i
en reaktortyp som har flera mycket allvarliga säkerhets-
tekniska problem. Användning av grafit är t ex särskilt
riskabel vid användning av vatten som kylmedel. Om skad-
or inträffar på trycktuben så att vatten och ånga kommer
i kontakt med grafiten bildas kolmonoxid och vätgas, som
båda - liksom grafiten själv - är brännbara i kontakt
med luft. Skador på bränslet och efterföljande skador på
trycktubsväggen kan uppstå genom onormal effekthöjning.
Den grafitmodererade ryska reaktorn har en inbyggd benä-
genhet att själv öka sin effekt vid bristande kylning
och därmed orsaka skador på bränsle och trycktuber. Det
var detta som hände vid reaktorn i Tjernobyl och den
direkta orsaken var ett ansvarslöst utfört experiment,
där man bl a satte viktiga säkerhetssystem ur funktion -
för att kunna genomföra experimentet.

Den ryska reaktortypen uppfyller alltså inte de grund-
läggande krav som redan 1941 ställdes i Maud-rapporter-
na.

Det bör tilläggas att en olycka av det slag som inträf-
fade i Tjernobyl inte kan inträffa i de svenska reaktor-
erna. Frånsett alla andra skillnader - t ex frånvaro av
grafit, att det finns snabbstoppssystem, vattensprink-
ling i händelse av aktivitetsläckage, reaktorinneslut-
ning och filtrering av eventuella utsläpp från reaktorn
- beror detta på att effekten ej kan rusa i höjden vid
bristande kylning. Effekten sjunker i stället.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Redan Soddy tar år 1908 upp olika användningar av atom-
energin. Men han gör det via en omväg. Han tar upp tan-
ken på "försvunna civilisationer", som kan ha löst fråg-
an om hur atomenergins skall frigöras. Då kan de, säger
han, göra om öknarna, smälta polarisarna och göra hela
världen till en Edens lustgård samt företa färder till
yttre rymden.

Wells ser inga begränsningar för atomenergins använd-
ning:

"Holsten, before he died, was destined to see atomic
energy dominating every other source of power [ ] its
first general use was to replace the steam engine in



81

electrical generating stations. (...) Hard upon the
appearance of this came automobiles, aeroplanes, water-
planes and suchlike mobile purposes. ( ] the Dass-Tata
engine (...] made the heavy alcohol-driven automobile of
the time ridiculous in appearance as well as preposter-
ously costly. ( 1 The railroads paid enormous premiums
for priority in the delivery of atomic traction engines
(...) atomic smelting (...) and the revolutionary chea-
pening of both materials and electricity made the entire
reconstruction of buildings a matter merely dependant
upon ^reorganization of the methods of the builder

År 1939 anser franska forskare att atomenergin kan ut-
vecklas för kraftproduktion och att den skall kunna
driva en u-båt inom några få år.

En av Hahns medarbetare, S Fliigge, räknar år 1939 ut att
världens då största fartyg, "Queen Mary", - om hon drevs
med atomenergi - bara skulle förbruka 3,6 kg uran i
stället för 6 300 ton olja för en resa över SAtlanten.

Langmuir betonar år 1945 eller 1946, liksom Hecht år
1947 att atomenergin framför allt behövs på längre sikt
när kol- och oljereserverna tagit slut.

Liljeblad anser år 1946 att det kommer att vara möjligt
att använda atomenergin som drivmedel för fartyg men
knappast möjligt för flygplan och omöjligt för bilar. I
de senare fallen beror detta på svårigheten att åstad-
komma skydd mot den radioaktiva strålningen.

Läget ^ör atomenergins användning i dag är att den näs-
tan uteslutande används för produktion av elkraft. I
tabell 1 visas produktionen av kärnkraft, dels för värl-
den för helhet, dels i några av de ledande kärnkraftlän-
derna .

Även om omfattningen av kärnkraftproduktionen i världen
är nog så imponerande så har atomenergin - ännu inte -
fått så revolutionerande användning som många föreställ-
de sig på ett tidigt stadium. Man bör också notera den
halvering av antalet reaktorer under byggande som skett
mellan 1984 och 1989, troligen bl a en följd av Tjerno-
byl-olyckan.

När det gäller transporter så används atomdrift för
u-båtar i stor omfattning. Den första atomenergidrivna
u-båten var "Nautilus", som sjösattes i USA år 1954 och
särskilt blev känd för sin färd under isen kring Nordpo-
len år 1957. I rask takt sjösattes därefter ytterligare
ett stort antal atomdrivna u-båtar av attacktyp och där-
till några missilbärande u-båtar av Polaris-typ.
Även andra länders mariner har anskaffat atomdrivna
u-båtar.
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Tabell 1. Produktionen av kärnkrafL i hela världen och några av de
största kärnkraftländerna år 1989 (SQm jämförelse lämnas
även uppgifter för världen år 1984)

Land

Belgien

Finland

Frankrike

Sverige

Schweiz

USA

Världen
år 1989

Världen
år 1984

I drift

Antal Effekt
MW

7

4

55

12

5

1 10

426

345

5 500

2 310

52 588

9 817

2 952

98 331

318 271

219 718

Under

Antal

0

0

9

0

0

4
*

96

180

byggande

Effekt
MW

0

0

12 245

0

0

4 284

78 907

163 448

Elproduktion

TWhe

39

18

289

63

22

529

1 855

1 175

%

61

35

75

45

42

19

-

13

Drifttid

år

93

43

543

147

73

1 371

5 201

3 467

Av dessa byggs 26 i Sovjet, 12 i Japan, 8 i Tjeckoslovakien, 7
i Indien, 5 i Rumänien och 5 i Östtyskland.

Däremot har atomdrift för civila fartyg inte blivit av
någon större omfattning. År 1975 var t ex det tyska
lastfartyget "Otto Hann" om 17 000 ton, byggt år 1968
och drivet.av en lättvattenreaktor av PWR-typ, ensamt i
sitt slag. Det kan nämnas att Sovjet har byggt
atomenergidrivna isbrytare.

I USA lade man mellan 1953 och 1958 ner ca tre miljarder
kronor på utveckling av ett atomdrivet flygplan. Projek-
tet lades definitivt ner år 1961, dels beroende på tek-
niska misslyckanden i reaktorutvecklingen, dels med hän-
syn till den starka radioaktiva strålning som besätt-
ningen skulle ha blivit utsatt för även under normala
förhållanden. Därtill kom farhågorna för vad som skulle
hända med reaktorn och dess radioaktivitet vid en flyg-
planskrasch.

Den fredliga användningen av atomenergin har alltså i
praktiken kommit att begränsas till "att koka vatten"
som någon litet spetsigt uttryckt det. (Här har inte
beaktats andra viktiga användningar av atomenrgin, som
t ex framställning av medicinska och andra isotoper,
materialprovning etc.)
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ATOMENERGINS EKONOMI

För Wells betyder användningen av atomenergi en omvälv-
ande kostnadssänkning:

"(...] by the autumn of 1954 a gigantic replacement of
industrial methods and machinery was in progress all
about the habitable globe. Small wonder was this when
the cost (...) of atomic engines, is compared with that
of the power they superseded."

Även Szilard är starkt optimistisk om atomenergins låga
kostnad. Han skriver t ex i juli 1934:

"It is possible to indicate methods which might be
successfully applied for the purpose of liberating
atomic energy [ ] the production of energy and its use
for power production would be possible on such a large
scale and probably with so little cost that a sort of
industrial revolution could be expected; it appears
doubtful, for instance, wether coal mining or oil
production could survive after a couple of years,"

I Maud-rapporterna i juli 1941 sägs:

"As a source of energy the uranium boiler should te
cheaper than coal or oil, more particularly when one
takes into account the cost of transport, which would be
reduced enormously."

Men Henry Tizard är vid samma tidpunkt skeptisk och
framhåller att kostnaden för kol bara är en liten del av
den totala kostnaden för den producerade elektriciteten
och att byta kol mot uran som bränsle därför inte kan
medföra någon större kostnadssänkning.

Samma uppfattning framför Hecht sex år senare:

"Too much, however should not be made of the rosy future
that atomic energy can give us. Power installations do
not spend much on the coal that supplies the energy.
Less than 10 per cent of the price of electricity
depends upon the cost of coal. Thus even if coal were
supplied for nothing, the costs of ellectricity and
power would still be not very different from what they
are at present."

Denna "realistiska" uppfattning om priset på elkraft
producerad med hjälp av atomreaktorer synes vara för-
härskande bland initierade personer. Liknande synpunkter
framförs således av den svenska Atomkommittén och mycket
starkt av Liljeblad vid IVAs högtidssamnakomst den 24
oktober 1946:

"Den i fysikalisk mening 'oordnade' atomenergin (...)
kan knappast tänkas utnyttjad annat än som värmekälla i
lihet med den kemiska energien i kol och olja. ( ] I
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ett större elektriskt ångkraftver med tillhörande dis-
tributionsanläggning utgör emellertid bränslet och de
därmed direkt förbundna kostnaderna ej mer än 10 till
25 % av de totala kostnaderna. Även om dessa kostnader
kunde helt eleimineras, skulle detta alltså ej betyda
någon verklig revolution."

Frågan om atomenergins - kärnkraftens - "verkliga" kost-
nader har varit och är även nu en mycket stor tvistefrå-
ga.

I IVAs studie av Sveriges framtida energisystem, Energi
och ekonomi, som kom år 1985, anges den beräknade pro-
duktionskostnaden för elektricitet från nya verk till 18
öre/kWh för kärnkraftverk att jämföras med 12-17 öre för
vattenkraftverk, 18 öre för kolkraftvärmeverk och 25 öre
för kolkondenskraftverk.

Hans Blix, generaldirektör vid IAEA, redovisade år 1986
en kostnadsjämförelse mellan kolkraft och kärnkraft i
några olika länder år 1983. Enligt denna var kostnaden
för kolkraft i Frankrike 75 % högre jämfört med kärn-
kraft, i Tyskland 64 %, i Storbritannien 43 %, i-Sverige
33 %. I USA var kostnaden praktiskt taget lika.

Man kan alltså konstatera att en realistisk uppfattning
om atomenergins kostnad presenterades redan 1941 i Eng-
land - en uppfattning som upprepades under de följande
åren i såväl USA som Sverige. De fantasifulla föreställ-
ningar som presenterades mellan 1913 och 1934 saknar
däremot helt verklighetsförankring.

SOCIALA FÖRÄNDRINGAR

Redan i början av 1900-talet talade man om de möjliga
sociala effekterna av atomenergins frigörande och detta
är sedan ett bestående tema. Därvid uttrycker man ofta
tvivel om människans förmåga att kunna hantera atomener-
gins frigörande på ett ansvarsfullt sätt.

Soddy betonar år 1908 energins stora betydelse för sam-
hällsutvecklingen och oroas av sin generations slösak-
tiga och ansvarslösa utnyttjande av de fossila bräns-
lena:

"With the lightheartedness and irresonsibility of youth,
it is taking no thought of the future, but confidently
assumes that the supply of natural energy, upon which at
every turn it is entirely dependant, will continue inde-
finitely. Well! If it does not do so, new stores of
energy cannot be created to order, and there will b an
end to the age of energy, in which we are living, and to
civilisation as we have come to understand it."
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Soddy tror dock att atomenergin en dag kommer att fri-
göras av vetenskapsmännen. Samtidigt är han pesimistisk
om människans förmåga att ansvarsfullt kunna hantera
denna kunskap:

"By a single mistake, the relative positions of Nature
and man servant and master would, as now, become rever-
sed, but with infinitely more disastrous consequences,
so that even the whole world might be plunged back again
under the undisputed sway of Nature [...]. The legend of
the Fall of Man may indeed be the story of such a past
calamity."

Wells skriver år 1913 att de sociala följderna av inför-
andet av den billiga atomenergin blir svåra. I dess spår
följer sociala katastrofer: kolgruvorna är dömda att
stängas, oljeinvesteringarna blir utan värde, miljoner
kolgruvearbetare och andra arbetare blir arbetslösa på
grund av den nya kraftkällans större effektivitet. Mark-
och husvärden sjunker och det blir panik på aktiebörser-
na. År 1955 har självmordsfrekvensen fyrfaldigats och en
väldig brottsvåg sveper över världen.

Wells skyller dessa följder på människans - och särskilt
politikernas - bristande förutseende: "The world in
these days was not really governed att all (...) Govern-
ment was (...) unseeing, unthinking, uncreative."

Men Wells låter ändå de sociala följderna av det atom-
bomskrig som utbryter bli positiva: "The new government
early discovered the need of an universal education
( ) and everywhere these schools taught the history of
war and the consequences and moral of the Last War (...)
that the salvation of the world from waste and conten-
tion was the common duty and occupation of all men and
women".

Nicolson låter likaså användandet av atombomben medföra
positiva effekter - världsfreden räddas och alla stater
förbinder sig att aldrig föra någon form av luft- och
u-båtskrig och att skrota sina militära flygplan och
u-båtar.

Szilard liknar år 1934 frigörelsen av den billiga atom-
energin för fredliga ändamål vid en ny "industriell
revolution" och betvivlar - liksom tidigare Wells - att
utvinning av kol och olja kan överleva mer än ett par
år.

Hecht uttrycker år 1947 den uppfattningen att atomener-
gins stora betydelse ligger i att människan på lång sikt
därmed har en energikälla att ta till (för att bevara
sin civilisation) när kolet och oljan tar slut.

Men även Hecht uttrycker tvivel på människans förmåga
att hantera atomenergin på rätt sätt och fruktar för ett
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atombombskrig: "If he cannot, then anyone can envision
the hell that may be on the earth. The menace of total
destruction, the horror of partial survival, the distor-
tion of the daily life that the new weapons envisage

Även i Sverige är fruktan stor efter atombombens använ-
dande i början av augusti 1945. Samma månad skriver t ex
IVAs VD i en understreckare i Svenska Dagbladet:

"Mänskligt snille har lösgjort en jätte med Övermänskli-
ga krafter - frågan är nu, om han skall kunna tämjas
eller om han till straff kommer att frigöra människo-
släktet eller åtminstone förvandla dess rester till
skräckslagna grottmänniskor. [ ] Det bör minna oss om
att människan endast genoro samverkan kan förvärva över-
mänskliga krafter. (...) att människan endast genom god
vilja kan undgå att förinta sig själv med de krafter
hennes ingenium frigör."

Atomkommittén är i sitt första betänkande år 1946 mycket
återhållsam beträffande atomenergins inverkan:

"Det torde framgå (...) att ett utnyttjande av de nya
upptäckterna för energiproduktion för industri och lik-
nande ändamål icke kan väntas i någon revolutionerande
omfattninhg under den närmaste tiden. Ännu så länge har
något sådant utnyttjande så vitt kant är överhuvud taget
icke ägt rum."

Många trycker också på att den viktigaste följden för
samhället av atomenergins frigörande kanske ligger på
helt andra områden än energiförsörjningens. Irving
Langmuir säger t ex år 1945 (?):

"Den största vinning, som kommer att tillfalla mänsk-
ligheten från våra framsteg på kärnreaktionernas område,
är snarare att vänta genom dess indirekta verkningar på
vetenskapens utveckling. Vi kunna nu vänta en rad av
stora upptäckter inom biologi, kemi och fysik. Genom
dessa fördjupade kunskaper kunna vi tänkas få bättre
medel att bota sjukdomar t. ex. kräfta ( ]."

Ser man nu till hur atomenergin i verkligheten har för-
ändrat vårt samhälle finner vi att Wells och Szilards
spådomar om en våldsam omdaning - en andra industriell
revolution - inte alls gått i uppfyllelse. Atomenergin
används ju huvudsakligen i form av elektricitet från
stora kraftverk och användaren märker inte hur elektri-
citeten är producerad - annat än möjligen på priset. Där
är skillnaden i produktionskostnad - i nya kraftverk,
som visats ovan - dock inte så stor mellan kraft från
uran och kraft från fossila beränslen.

Den största förändringen av de svenska samhället ligger
snarare på det psykologiska planet - rädslan för kärnva-
penkrig och stora reaktorolyckor.
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Vidare finns det en kommande "omvänd" inverkan av atom-
energin på samhället och det är om befintliga kärnkraft-
verk avvecklas i enlighet med hittills fattade beslut.
Den ökning av kraftpriset detta väntas medföra påverkar
Sveriges industriella konkurrensförmåga och landets
totala ekonomi - och därmed samhällsförhållandena -
under en lång tid framöver.

INVERKAN PÅ MILJÖ OCH HÄLSA

Atomenergin påverkar vår miljö och hälsa på mer än ett
sätt. Genom att elektricitet produceras ur uran minskar
användningen av fossila bränslen och därmed utsläpp från
förbränningen av dessa (kväve- och svaveloxider) som ger
försurning, koldioxid som ökar växthuseffekten m m). A
andra sidan finns risken för radioaktiva utsläpp från
driften_av reaktorer och från dess radioaktiva
avfall/4

Redan Wells framhåller atomenergins positiva miljöpåver-
kan: "Barnet saw the (...) gradual cleansing of the Lon-
don atmosphere as the smoke-creating coal-fires gave
place to electric heating."

Redan här kan det vara intressant att ställa detta citat
mot ett uttalande av Tage Eländer beträffande varför han
tillsatte Atomkommittén år 1946:

"Sveriges ställning var unik: ett högindustrialiserat
land utan egna energikällor med undantag för vattenkraf-
ten. Men denna skulle snart vara utbyggd. En ökad an-
vändning av olja och kol tedde sig inte lockande. Den
skulle göra oss beroende av utlandet och skulle smutsa
ner naturen och hota vår hälsa. Kärnfysikerna anvisade
en utväg: atomklyvningen frigjorde oanade energimäng-
der."

Wells tar även upp den radioaktiva strålningen (från
atombomber): "There are stories of puffs of luminous,
radio-active vapour drifting sometimes scores of miles
from the bomb centre and killing and scorching all they
overtook."

Men under seklets första decennier har man uppenbarligen
en ambivalent inställning till radium, radioaktivitet
och röntgenstrålning.

Som framgår av not 5 till "Tidiga föreställningar i
Sverige" betraktade man således radioaktiviteten under
1910-talet som "hälsobringande". Mineralvattenfabrikerna
tävlade om att ha "den högsta naturliga radioaktivitet-
en" i sitt vatten. Man framställde "konstgjort" radioak-
tivt vatten genom att lösa radon (från ett radiumprepa-
rat) i vanligt vatten. Vid Sabbatsbergs sjukhus inrätta-
des ett "inhalatorium", där patienterna kunde inanadas
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hälsobringande radon. Man till och med saluförde radio-
aktiva "dietiska" preparat, t ex med radiumföreningar
försatt barnmjöl "för befrämjande av ämnesomsättningen".

Strax därefter började man dock iaktta vissa försiktig-
hetsmått. Vid Radiuminstitutet i Paris använder man t ex
år 1922 t ex blyskivor för att "utestänga de farliga
strålarna".

Crawford berättar i sin bok om Lise Meitner några exemp-
el på kärnfysikernas och kärnkemisternas inställning
till radioaktiviteten under 1900-talets första decen-
nier. Både Marie Curie och hennes dotter, Irene Joliot-
Curie, dog i leukemi som sannolikt var orsakad av deras
oförsiktiga kontakt med radioaktiviteten. I kemiska
institutet vid Berlins Universitet arbetade Otto Hahn
och Lise Meitner åren 1908-1912 med radioaktiva ämnen
utan några som helst försiktighetsåtgärder. År 1912
flyttade de dock till ett nytt institut, uppkallat efter
kejsar Wilhelm II, där det var möjligt att vidta vissa
försikrighetsåtgärder. Hahn och Meitner började t ex
förvara de radioaktiva preparaten i täckta blyskålar.
Men Hahn skriver ändå om denna tid: "we used a prepa-
ration equivalent in radiation intensity to 300 milli-
grams of radium, without any lead shielding, whatever!"
Crawford berättar även att professor Giesel, som skaffa-
de de radioaktiva preparaten till Hahn och Meitner, dog
år 1927 som följd av en strålningskancer på sitt vänstra
pekfinger.

Frisch och Peierls tar i sin promemoria i april 1940 upp
den vid fission av uran, t ex vid en atombomsexplosion,
förväntade starka frigöringen av radioaktivitet:

"The fission of uranium results in the formation of a
great number of active bodies with periods between,
roughly speaking, a second and a year. The resulting
radiation is found to decay in such a way that the
intensity is about inversely proportional to the time.
Even one day after the explosion the radiation will
correspond to [...] the radiation of a hundred tons of
radium. [—) Effective protection is hardly possible.
[ ] The irradiation is not felt until hours later when
it may be too late. Therefore it would be very important
to have an organisation which determines the exact ex-
tent of the danger area, by means of ionisation measu-
rements, so that people can be warned from entering it."

I Maud-rapporterna i juli 1941 sägs det beträffande
driften av en atomreaktor (den första startade inte
förrän mer än två år senare):

"Such a plant would produce radio-active effects of
enormous intensity and the greatest care would have to
be taken to shield the workers."
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Atomenergins "miljövänlighet" fortsatte att vara ett
argument för naturskyddsintresserade som t ex ville
förhindra utbyggnad av vattenkraft i tidigare orörda
vatten. Men med den uppblossande debatten i början
av 1970-talet om det högaktiva kärnkraftsavfallets
risker förändrades denna inställning.

Hur är läget i dag när det gäller atomenergins miljö-
och hälsopåverkan? Ja, det är "låst" i den meningen att
"kärnkraftsvänner" och "kärnkraftsmotståndare" har svårt
att acceptera varandras argument. De förra framhåller
kärnkraftens "miljövänlighet", dvs att användningen av
kärnkraft minskar användningen av fossila bränslen och
därmed utsläpp av försurande och temperaturhöjande m m
ämnen. De senare anser att riskerna för reaktorolyckor
och riskerna för att radioaktiva ämnen skall spridas på
ett farligt satt från dessa och från förvaringen av hög-
aktivt avfall samt effekterna på människor och natur av
sådan spridning är för stora för att kunna accepteras.
(Här bortses från frågan om kärnkraftens ekonomi, som
också är omtvistad.)

Utan att ta ställning i denna tvist kan man dock konsta-
tera att kärnreaktioner och radioaktiv strålning är en
naturlig företeelse. Energin i vårt solsystem kommer
ytterst från de kärnreaktioner - fusion av väte till
helium - som sker i solens massa och därav följande
utstrålning av energi. Det är denna "atomenergi" som har
givit upphov till lagren av kol och olja och den stän-
diga bildningen av växter och vattenkraft på planeten
Jorden.

När Jorden en gång skapades för knappt fem miljarder år
sedan var halterna av radioaktiva ämnen mycket högre än
nu. Under årmiljardernas lopp har kortlivade ämnen för-
svunnit och långlivade minskat starkt i mängd. Av uran-
235 fanns t ex ursprungligen 17 % i naturligt uran mot
nu endast 0,7 %.

Naturliga kärnreaktorer, baserade på naturligt uran och
vanligt vatten som moderator, fanns för 1,7-1,9 miljar-
der år sedan, dvs långt innan det ens fanns några
ryggradsdjur (dessa kom för ca 500 miljoner år sedan)
och ännu längre innan människan kom (de äldsta för ca 3
miljoner år sedan; dagens människotyp för knappt 50 000
år sedan).

Alla levande organismer {människor, djur och växter) har
alltsedan livets uppkomst i dess olika former varit
utsatta för den joniserande strålningen från rymden och
från de radioaktiva ämnen på vår jord. I vår egen kropp
finns de naturligt radioaktiva isotoperna kol-14 och
kalium-40. I en vuxen människa sönderfaller varje sekund
ungefär 3 000 atomer av vardera kalium-40 och kol-14 per
sekund. Denna invärtes strålning ger oss ungefär 20 % av
den naturliga bestrålning som vi totalt får. Ungefär
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lika mycket kommer från rymden och hälften eller mer
från marken, Vi får även strålning från intaget av
dricksvatten och föda.

Man har inte konstaterat några skadliga effekter av den
naturliga bakgrundsstrålningen, som för övrigt varierar
i storlek mellan olika platser på vår jord. Däremot dör
vi, om vi t ex inom loppet av några minuter får en 100
gånger så stor dos som bakgrundsstrålningen. En 10
gånger så stor dos är inte dödlig men medför en risk på
1-2 % att vi skall få kancer inom 10-40 år. Arvsanlagen
påverkas av joniserande strålning. Men fram till 1980
hade ingen ökning skett av ärftliga effekter hos barnen
tiil de föräldrar som utsattes för atombombsstrålning år
1945. Alla människor bär för övrigt på skadliga arvsan-
lag som uppstått hos våra förfäder och föräldrar. En
stråldos på tre gånger bakgrundsstrålningen ökar mängden
skadliga arvsanlag med ungefär lika många procent, dvs
rätt obetydligt. Den stora källan till kancer hos
människan är maten vi äter, tobaken vi röker samt våra
sexual- och andra levnadsvanor. UV-strålning, joniseran-
de strålning och radon i bostäder bidrar med totalt ca
5 %.

Vi ser således att man redan i de tidiga föreställning-
arna om atomenergins användning uppmärksammade både dess
positiva miljöpåverkan och riskerna med de vid kärnklyv-
ningen bildade, starkt radioaktiva, avfallsprodukterna.
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NATURVETENSKAPENS ANSVAR FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Naturvetenskapens - den naturvetenskaplige forskarens -
ansvar för samhällsutvecklingen är ett tema som ofta
återkommer i samband med studiet av atomenergins utveck-
ling. Samtidigt diskuteras också ofta frågan om den
naturvetenskaplige forskarens ansvar mot den egna natio-
nen i krig eller i en diktatur.

Låt oss se på hur vetenskapens och vetensk? mannens
ansvar kan se ut under olika föhållanden.

UNDER "NORMALA" FREDSFÖRHÅLLANDEN

Under normala, fredliga förhållas a hävdar vetenskapen
kraven på frihet i val av stud? ..-••̂jekt och att helt
öppet kunna lämna informatior . .. uppnådda resultat.

Hannes Alfven skriver t ex 1»64 under rubriken "Hur
naturvetenskapoen arbetar".

"Naturvetenskapens mål är i första hand att tillfreds-
ställa den mänskliga nyfikenheten genom att utröna, hur
världen omkring oss ser ut, att bringa ordning och reda
i vårt kaos av erfarenheter och iakttagelser. Det är
sant, att vad vi lär oss om naturen också gör det möj-
ligt för oss att utnyttja den, behärska den, men man
förstår mycket litet av vetenskapens väsen, om man utgår
från att detta är dess primära mål. [ ] För att ta ett
[. ..] exempel så stod kärnfysiken i hög grad i förgrund-
en under tiden mellan de två världskrigen. Det var detta
arbete, som skapade de vetenskapliga förutsättningarna
för atombomben, men ingen av dem, som utförde-arbetet,
gjorde det med tanke på ett sådant resultat."

Einstein skriver 1935:

"Det finns två sätt på vilka vetenskapen ingriper i män-
niskans tillvaro. Det första känna alla till: Vetenskap-
en har frambragt direkta, och till och med i än högre
grad indirekta, hjälpmedel som fullkomligt revolutione-
rat människans materiella liv. Det andra sättet har med
uppfostran att göra - det påverkar själen. Även om det
vid ytligt betraktande förefaller mindre påtagligt, är
det inte mindre genomgripande än det förstnäranad sättet.
[—) Å andra sidan har teknologien - eller den tillämp-
ade vetenskapen - ställt mänskligheten inför mycket all-
varliga problem. Själva människosläktets fortbestånd är
beroende av att dessa problem bli lösta på ett till-
fredsställande sätt. [—] Teknologien har också (...)
skapat nya och utomordentligt verksamma förstörelseme-
del, som i händerna på folk som kräva obegränsad hand-
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lingsfrihet bli ett hot mot mänsklighetens trygghet och
rent av mot dess fortbestånd."

Einstein blir i mars 1954 tillfrågad om sin uppfatttning
om den verkliga innebörden i begreppet "akademisk fri-
het". Einstein svarar då:

"By academic freedom I understand the right to search
for the truth and to publish and teach what one holds to
be true. [ ] It is evident that any restriction of
academic freedom serves to restrain the dissemination of
knowledge, thereby impeding rational judgment and
action."

I januari 1951 skriver Einstein beträffande dilemmat för
en (samtida) vetenskapsman, vars upptäckter används för
destruktiva syften: "The line of demarcation does not
lie between scientists and non-scientists, but between
responsible, honest people and the others."

Ibland känner forskare behov av att försvara vetenskapen
mot dem som anser att naturvetenskapen är destruktiv
till sin natur. Arthur H Compton skriver t ex 1956:

"Precise figures cannot be obtained, but it can be
reliably stated that the number of people throughout the
world whose lives have been saved by the use of X rays
and radium is roughly equal [...] to the many millions
of soldiers who were killed in both the two great wars.
This is a striking fact to remember when people speak of
the destructiveness of science. It was the same science
of atomic physics that-gave us the bomb which also gave
us X rays and radium."

Men finns det då inte situationer när man kan eller
måste ge avkall på kravet på vetenskapens frihet och
totala öppenhet?

I sin 1913 skrivna bok låter Wells huvudpersonen Hol-
sten, som löser problemet med att frigöra atomenergin,
se de ofantliga följderna av sin upptäckt och känna tve-
kan. Skall han kanske låta bli att offentliggöra sina
resultat? Nej, hans slutsats blir: "It is not for me to
reach out the consequences I cannot foresee. I am a
part, not a whole; I am a little instrument in the
armory of Change. If I were to burn all these papers,
before a score of years had passed some other man would
be doing this ..."

Holstens tvekan inför att offentliggöra sin upptäckt
ligger i hans bristande tilltro till människornas - och
särskilt politikernas - förmåga att hantera upptäckten
på ett ansvarsfullt sätt. Wells uttrycker denna uppfatt-
ning så:

"The world in these days was not really governed at all
(...) Government was (...J unseeing, unthinking, uncrea-
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tive [ ] progress went on outside of and in spite of
public activities [ ] "What else can happen when men
use science and every new thing that science gives and
all their available intelligence and energy to manufac-
ture wealth and appliances, and leave government and ed-
ucation to the rustling traditions of hundreds of years
ago?"

"The political ideas of the common man were picked up
haphazard, there was practically nothing in such educa-
tion as he was given that was ever intended to fit him
for citizenship [. . . ] and it was therefore a comparati-
vely easy matter to fill his vacant mind with the sounds
and fury of exasperated suspicion and national aggres-
sion. "

De sista orden förefaller närmast profetiska - de stäm-
mer väl in på Hitlers och nazismens seger i Tyskland.

I FÖRSTA VÄRLDSKRIGETS TYSKLAND

Sir Humphrey Davy (1778-1829) lär en gång ha sagt:
"Governments may be at war, scientists are not". Men
i första världskriget i varje fall ser de tyska veten-
skapsmännen som högsta mål att segra över fienden.
Fritz Haber utvecklar bl a sprängämnen, stridsgaser och
gasmasker för den tyska krigföringen.

Hösten 1915 är Lise Meitner närvarande när Haber blir
upprörd över vad Ernst Rutherford har sagt om honom.
Rutherford har - med anledning av tyskarnas användning
av klor som stridsgas sagt: "[...] scientists have a
moral reponsibility to consider the way in which their
discoveries are put to use". Men Haber ser användningen
av klorgas som ett motvapen - engelsmännen har redan
tidigare utvecklat senapsgas, även om de inte ännu har
satt in den i kriget. Haber anser vidare att Rutherford
har fel: "If you know the enemy has the means of making
a weaponpyou do not sit back and hope that he will not
use it."9

Haber tillägger dessutom:

"And ... if Rutherford wanted to question a sceientist's
moral responsibility, why had he, Haber, never heard him
accuse the scientist who has been responsible for more
deaths by explosions in wars than any other single man -
Alfred Nobel! [ ] Now, Rutherford knew how Nobel made
his nine million dollar fortune that made the Nobel Pri-
zes; yet in 1908 Rutherford accepted som $40,000 of that
money; and while standing virtually with the check in
his hand praised the life and legacy of this great bene-
factor. [—] Finally. If a scientist is obliged to have
a sense of moral responsibility then it must be toward
his own country in time of war. I don't think I have the
right to say which weapons I will make and which I will



not. Any weapon that can help end the war itself at the
earliest date, and save my own countrymen's.lives, I
will labor with all my efforts to produce!"

I EN DIKTATUR

I Tyskland under Hitlers herravälde mellan 1933 och 1945
hade vetenskapen och dess utövare en mycket svår situa-
tion. Hitlers uppfattning om naturvetenskapsmännens roll
i den tyska samhällsutvecklingen var alldels speciell.

Hitlers inställning till naturvetenskapen framgår bl a
av vad han skriver redan den 3 januari 1921 i Volkischer
Beobachter.-

"Wissenschaft, einst unseres Volkes grösster Stolz wird
heute gelehrt durch Hebräer, denen im giinstigsten Fall
diese Wissenschaft nur Mittel ist zu ihrem eigenen
Zweck, zum häufigsten aber Mittel zur bewussten planmäs-
sigen Vergiftung unserer Volksseele und dadurch zur Her-
beifuhruno des inneren Zusammenbruchs unseres
Volkes."

Men det fanns antisemitiska tyska fysiker redan före
Hitlers inträde på den politiska arenan. Philipp Lenard
(1862-1947, nobelpristagare 1905) är en av de mest kända
och som oförbehållsamt ansluter sig till nationalsocia-
lismen. Han uttalar aldrig namnet på judiska forskare -
skriver dem på sin höjd på svarta tavlan. I hans bok om
stora naturforskare saknas också helt judiska veten-
skapsmän: "weil diese seiner Meinung nach immer nur
'plump unfruchtbar" in der Wissenschaft gewesen seien."
I Volkischer Beobachter skriver han lovord över Hitlers
fördrivande av de judiska forskarna och tillägger: "Es
hat durchaus nichts zu sägen dass die Gegangenen auch
Nobelpreise besassen." Av nobelpristagarna i fysik mel-
lan 1901 och 1980 lämnade också inte mindre än 12 tysk-
ar, däribland Einstein, sitt land under Hitler-tiden.
Det kan tilläggas att Fermi, italiensk nobelpristagare
år 1938 och vars fru var judinna, beslöt att inte åter-
vända till Mussolinis Italien efter att i december,. 1938
ha besökt Stockholm. Han reste i stället till USA.

I ett brev till en vän, Paul Ehrenfest, skriver Einstein
i april 1933:

"I have come to regard development in Germany in the
following way. A small group of pathological demagogues
was able to capture and exploit the support of a popula-
tion which is completely uneducated politically. [ — ]
This is why I.felt absolutely necessary to do what I
could l...]."1*

Einstein skriver sedan i maj 1933 till en annan trogen
vän, Max von Laue, som trots allt stannat kvar efter
Hitlers maktövetagande:
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"I do not share your view that the scientist should
observe silence in political matters, i. e. human
affairs in the broader sense. The situation in Germany
shows wither such restraint will lead: to the surrender
of leadership, without any resistance, to those who are
blind or irresponsible. Does not such restraint signify
a lack of responsibility?"

I det första världskriget hade de tyska vetenskapsmännen
och framför allt Haber - "gaskrigets fader" - helhjärtat
engagerat sig i den tyska krigföringen (se nedan). Som
jude blir han omgående av de nya makthavarna i Tyskland
utstött. Max Planck uppvaktar därför Hitler den 16 maj
1933 och intervenerar för Habers räkning. Nen Hitler är
oböjlig:

"Aber die Juden sind alle Kommunisten, und diese sind
meine Feinde, gegen sie geht raein Kampf. [ ] desbalb
muss ich gegen alle Juden gleichmässig vorgehen."

Vid en liknande uppvaktning som Karl Bosch (1874-1940)
gör bagatelliserar Hitler värdet av de tyska fysikernas
och kemisternas betydelse för Tysklands framtid: "Dann
arbeiten.vier einmal hundert Jahre ohne Physik und
Chemie."lb

Hitler befordrar på alla områden - även naturvetenskap-
ens - en kamp alla mot alla. Det anser han leda till att
de lämpligaste (dvs starkaste) kommer till ledningen av
de olika verksamheterna. Fcr Hitler är en professor bara
"en människa med skygglappar". Snart har också den
tyska vetenskapspolitiken sjunkit ner till "en bananre-
publiks nivå".

I en promemoria med rubriken "Abwendung einer schweren
Gefahr fiir den Nchwuchs and deutschen Physikern" skriver
Ludwig Prandtl (1875-?) till Herman Göring den 28 april
1941 :

"Es dreht sich kurz darum, dass eine Gruppe von Physik-
ern, die leider das Ohr des Fuhrers besitzt, gegen die
theoretische Physik wiitet und die verdientesten theoret-
ischen Physiker verunglimpft, ganz untragbare Besetzung-
en der Lehrstiihle durchzusetzen versteht usw,, und zwar
mit der Begriindung, dass die möderne theoretische Physik
eine jiidische Mache ware, die.man nicht nchnell genug
auszutilgen ... habenwurde."

ATOMENERGINS UTVECKLING I TYSKLAND UNDER ANDRA
VÄRLDSKRIGET

Werner Heisenberg är den ledande mannen för utvecklingen
av atomenergi i Tyskland under andra världskriget och
driver själv utvecklingen vid Kaiser Wilhelm institutet
för kemi i Berlin. Heisenberg är dock Bohrs "älsklings-
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lärjunge" sedan sin vistelse hos honom i Köpenhamn från
omkring år 1920 och detta kominer att prägla hans arbete
i Hitlers Tyskland.

Vid ett besök hos Bohr år 1920 kom för övrigt Lise Meit-
ner att höra Heisenberg säga till Bohr: "You can't cal-
culate both the position and velocity of every particle
in the universe at the same time; and I can't help it if
it does give Einstein a headache!". Heisenberg räddade
vid denna tidpunkt Bohr från att drunkna och det skulle
inte vara sista gången han kom att rädda Bohr från en
hotande livsfara.

Bohr fick fortsatta sin verksamhet även efter tyskarnas
ockupation av Danmark i april 1940 - Heisenberg och and-
ra tyska vetenskapsmän hade intervenerat för honom. År
1940 kom Heisenberg till Bohr för att höra dennes upp-
fattning om atomenergins möjligheter som vapen, kraft-
reaktor och drivkraft till u-båtar. Heisenberg sade att
Hitler misstrodde komplicerade vapen som raketer - efter
Paris erövring hade han t ex förklarat att den "onödiga"
raketforskningen i Peenemiinde skulle läggas ner.

Heisenberg har beskrivit situationen år 1941 så:

"Die Physiker können entscheiden ob sie Atombomben mach-
en öder nicht, indem sie nämlich einfach ihren Regierung
entweder diesen Aufwand als ungeheuerlich hoch und damit
unnötig öder unverniinftig darstellen, öder das Ziel,
näralich die Atombombe, als ungeheuer wichtig, daher den
Aufwand vertretbar."

Heisenberg va* J detta läge tveksam till hur han skulle
göra. I sept'»* 2r 1941 uppsökte han därför Bohr i Köpen-
hamn. Men Be * c-åg i den tidigare lärjungen en företrä-
dare för Hi* . i Tyskland och Heisenberg kunde inte tal:
fritt - han ' SJie beskyllas för landsförräderi om han
talade oför-i. .c.igt. Bohr fattade därför inte vad Heisen-
berg i de t> ka fysikernas namn ville föreslå honom - en
Överenskomna -,;.e mellan fysikerna i hela världen att inte
arbeta på v' vecklandet av atombomben! Bohr ville eller
kunde inte crstå vart Hisenberg syftade - for Bohr stod
det nämlic •> ..klart att man med alla medel måste segra
över Hitlé.-.

Vid en förciragning den 4 juni 1942 inför den tyske
rustningsm>,nistern Albert Speer och höga företrädare för
krigsmaktet: sade Heisenberg att en atombombs kärna inte
behövde var» större än en "ananas". Men han tillade att
alla förfaranden att framställa atombomben var oerhört
kostsamma och att det skulle ta många år med en enorm
teknisk insats för att lyckas med uppgiften. Som följd
av föredragningen beslöt Speer att låta atomforsknings-
programmet fortsätta som dittills och inte accelere-
ras.
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Elisabeth Heisenberg har återberättat ett samtal som hon
förde med sin man några månader efter mötet med Speer:

"Mache dir keine Sorge. Wir werden keine Atombombe
machen. Die Entwicklung einer Bombe ist ein rieseiges
Projekt. Es würde wahrscheinlich Jahre dauern. Und da
kommt uns ein erlass Hitlers zu Hilfe, dass kein Projekt
in Angriff genommen werden dürfte, dessen Entwicklung
länger als ein halbes Jahr dauert."

Âr 1943 kom det till en brytning mellan Tyskland och den
danska regeringen och tyskarna beslöt då att ta över
Bohrs institut. Men Heisenberg reste till Köpenhamn och
räddade Bohrs verksamhet. Bohr flydde senare til Sverige
när han fick reda på att tyskarna avsåg att arrestera
honom i samband med de stora arresteringarn av danska
judar. Bohr flög sedan iKett Mosquito-plan till England
och därifrån till USA. b

Något märkligt är att makthavarna i Hitler-Tyskland inte
sökte hindra Hahn m fl att publicera vetenskapliga
rapporter om fission. Dessa fick fortsätta att
publiceras under kriget - trots att det inte
publicerades några motsvarande rapporter i utländska
vetenskapliga tidningar! Hitler var uppenbarligen-helt
okunnig om deras värde för atombombsutvecklingen.

Otto Hahn skrev 1943 till Meitner i Stockholm att Hitler
lät inkalla flera tusen vetenskapsmän till armen. Detta
visade enligt Hahn hur Hitler-regimen värderade de tyska
vetenskapsmanens. Han skrev också att Heisenberg m fl
rapporterat till Hitler att arbetet på en kraftalstrande
uranreaktor skulle utvecklas före en atombomb men också
att en rektor kanske inte skulle kunna vara färdig
förrän efter kriget. Meitner meddelade därför Oskar
Klein att hon inte trodde att det skulle komma fram
någon atombomb i Tyskland.

Efter beskedet om fällandet av de första atombomberna
över Japan i augusti 1945 fick Meitner i slutet av 1945
ett brev från Otto Hahn, som sade att han övervägde
självmord, men Meitner trodde inte det: "No. Hähnchen
will not commit suicide because he is a thinker, not a
doer. He always hesitates - and the hesitation will save
his life." Meitner funderar på om hon själv har något
ansvar för utvecklandet av atombomben. Men hon erinrar
sig Habers ord under första världskriget: "With this
thinking nothing would ewer get invented. This is
against the very spirit of science!".

Efter de allierades "omhändertagande" av Hahn och
Heisenberg tillsammans med ett stort antal andra
forskare i april 1945 interneras de i England på en
egendom, Farm Hall, nära Cambridge. Där avlyssnas hela
tiden deras samtal, skrivs ut och översätts till
engelska. När Heisneberg och de övriga den 6 augusti via
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BBCs nyhetsutsändning får reda på att en atombomb har
fällts mot Japan är deras reaktion först misstro, sedan
förvåning. Hahn yttrar bl a: "If the Americans have an
uranium bomb bomb then you're all second-raters. Poor
old Heisenberg. Weizsäcker anser: "I think it's dreadful
of the Americans to have done it. I think it is madness
on their part. Heisenberg invänder då: "One can't say
that. One could equally well say. "That's the quickest
way of ending the war'". Weizsäcker söker förklara
varför tyskarna inte har lyckats ta fram en atombomb: "I
believe the reason we didn't do it was because all the
physicists didn't want to do it, on principles. If we
had all wanted Germany to win the war we could have
succeeded." Hahn invänder: "Idon't believe that, but I
am thankful we didn't succeed."

UTVECKLINGEN AV ATOMBOMBEN I USA OCH ENGLAND

Leo Szilard har, som han själv understryker, tagit
starkt intryck av Wells. Det är därför inte märkligt att
han, när han år 1934 söker patent på sin upptäckt av den
nukleära kärnreaktionens princip, känner samma tvekan
som Holsten: "Knowing what this would mean - and I knew
because I had read H.G.Wells - I aid not want this
patent to become public."

När Szilard 1939 blir underrättad om Hahns upptäckt av
uranklyvningen och Meitners förklaring till denna, är
hans första tanke att en atombomb i Hitlers händer vore
någonting fruktansvärt. Han söker därför omdelbart
förhindra att Hitler-Tyskland får del av några forsk-
ningsresultat på fissionsområdet i USA, England och
Frankrike. Han gör dessutom allt för att söka få till
stånd en utveckling av atombomben i USA - för att före-
komma Hitler.

Å andra sidan - när Szilard under de sista åren av andra
världskriget blir övertygad om att kriget mot Tyskland i
praktiken redan är vunnet - verkar han för att atombomb-
en aldrig skall komma till användning.

Maud-kommittén uttryckte 1941 den uppfattningen att det
inte gjorde någonting om man inte hann utveckla atombom-
ben under det pågående kriget: "Even if the war should
end before the bombs are ready the effort would not be
wasted, except in the unlikely event of complete disarm-
ament, since no nation would care to risk being caught
without a weapon of such decisive possibilities."

Torsten Gustafson ger i Sverige 1942 utryck för liknande
uppfattningar:

"Men det skymtade också den fruktansvärda möjligheten
att konstruera en bomb, som var tio millioner gånger
starkare än en med vanliga sprängämnen laddad bomb. I
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denna situation var det omöjligt för fysikern att stoppa
utforskningen av kärnklyvningen. Han skulle visserligen
under en kortare, särskilt kritisk period kunna avstå
från att utvidga sina kunskaper om detta område av natu-
ren [ ] Men han måste av ren självbevarelsedrift utre-
da huruvida en sådan explosionseffekt kunde framkallas
eller inte, för att ha möjlighet att bekämpa det onda,
om några amoraliska element inom samhället eller stats-
ledningarna lyckades konstruera ett dylikt vapen för att
med terror tillvälla sig makten."

När arbetet på atombomben började i USA var det av fruk-
tan för att Hitler skulle komma först och vad det skulle
innebära för världen. Men efter den lyckade invasionen i
Normandie i juni 1944 stod det alltmer klart att Tysk-
land snart skulle ha förlorat kriget - och enligt er-
hållna underrättelser arbetade tyskarna inte på allvar
med att utveckla en atombomb. Denna uppfattning för-
stärktes av händelserna under under våren 1945. Därför
började många av de inblandade forskarna att fråga sig
och andra om man inte kunde vinna kriget utan att behöva
fälla någon atombomb.

Vid Metallurgical Laboratory vid Chicagos universitet,
dit arbetet på atombomben ursprungligen koncentrerades,
röstade den 12 juli 1945, fyra dagar före den först
atombomben exploderade-i Alamagordo, 156 forskare på
fyra olika alternativ:

"Which of the following five procedures comes closest to
your choice as to the way in which any new weapons that
we may develop should be usd in the Japanese war:

1 . Use them in the manner that is from the military
point of view most effective in bringing about prompt
Japanese surrender at minimum human cost to our armed
forces.

2. Give a military demonstration in Japan to be fol-
lowed by renewed opportunity for surrender before full
use of the weapon is employed.

3. Give an experimental demonstration in this country,
with representatives of Japan present; followed by a new
opportunity for surrender before full use of the weapon
is employed.
4. Withhold military use of the weapons, but make pub-

lic experimental demonstration of their effectiveness.
5. Maintain as secret as possible all developments of

our new weapons and refrain from using them in this
war."

Resultatet av omröstningen blev att 23 % röstade för
förfarande nr 1, 46 % för nr 2, 26 % för nr 3, 11 % för
nr 4 och 2 % för nummer 5, dvs 87 % röstade för att
atombomben skulle kunna användas militärt.



Wahington sände en överste Nichols till Arthur Compton,
chefen för Metallurgical Laboratory, den 23 juli för att
få del av resultaten och höra Comptons egen uppfattning.
Den var: "It seems to me that as the war stands the bomb
should be used, but no more drasticlly than needed to
bring surrender."

Som vi vet blev det förfarande nr 1 som kom att tillämp-
as. Den första atombomben fälldes mot Hiroshima den 6
augusti 1945 utan förvarning, den andra över Nagasaki
den 9 augusti och den 14 augusti kapitulerade Japan
villkorslöst.

Patrick Maynard Bläcket fick nobelpris 1948. Han berörde
i sin nobelföreläsning utvecklandet av atombomben:

"Now we find ourselves surrounded by rumours and threats
of a third world war - a war which, if it comes, will be
made more terrible than the last through the wonderful
discoveries in atomic physics of the last decades. It is
a curious comment on the unexpected twists of human
history to note that Alfred Nobel used a fortune made
through the invention and manufacture of explosives to
endow most generously prizes for outstanding achievement
in the arts of peace - and by doing so has stimulated
and encouraged the great stream of discovery in pure
physics which culminated in the overwhelming devastation
of Hiroshima. [ ] Pure science has proved the most
dangerous of pursuits. [ ] 'Applied science makes
improvements; pure science makes revolutions'. [—] It
is impossible to put the clock back - Machiavelli in his
day could not stop the technological development which
produced firearms - nor could Alfred Nobel stop those
who followed his discovery of dynamite - nor can we stop
the development of atomic energy. Technological progress
and pure science are but different facets of the same
growing mastery by man over the force of nature. It is
our task as scientists and citizens to ensure that these
forces are used for the good of men and not for their
destruction."

VETENSKAPENS KRAV PÅ ÖPPENHET

Vetenskapens och vetenskapsmännens krav på öppen infor-
mation mellan alla forskare och länder är ett tema som
också ofta återkommer i det material som ligger till
grund för denna uppsats. Hecht uttrycker det så: "Scien-
ce cannot flourish in secrecy". Men detta krav på
öppenhet har - som vi sett i det föregående - ibland
fått vika för andra krav. Det har gällt krig mellan
nationer och kamp mot och i diktaturer.

Men inte sällan har den bristande öppenheten fortsatt
även när den inte längre behövs. I Danmark år 1920 var
t ex tyskar utestängda från vetenskapliga kongresser.



Niels Bohr-inbjöd därför Lise Meitner som deltagare från
Österrike.

I ett brev från Lise Meitner till Margrethe Bohr den 17
augusti 1946 skildrar hon bl a de intryck hon fått av
amerikansk sekretess i atomenergifrågor:

"During my stay in England I visited Harwell, where the
now government Institute for Physics is to be set up.
There shall be built two piles (...) Otto Robert
[Frisch] told me that they have to calculate anew the
data for the construction of the piles, since the Ameri-
cans keep them still secret. This secresy is oppressing.
There was at the end of June a meeting of the Amer.
Phys. Soc. in Chicago, where most of the papers read
dealed with Nuclear Physics and with the problems invol-
ved in the construction of the pile. All papers had been
censored by the military authorities and stopped just at
the point where you could hope to learn something new.
On Wigner's script one could see that large parts had
been clipped, whereat the audience broke out into a roar
of laughter. I could not help feeling rather unhappy, it
was like a caricature of a scientific meeting, one did
not dare to ask a question."



AVSLUTNING

Det har inte varit möjligt - inom tidsramen för denna
uppsats - att studera mer än en liten del av det mate-
rial som sannolikt finns att tillgå. Men jag tror ändå
att huvuddragen i de tidiga föreställningarna har kunnat
presenteras och analyseras på ett tillfredsställande
sätt.

En aspekt som det inte funnits tid att gå in på är de
nära band av olika slag som finns mellan de framträdande
forskarna inom atomfysiken. Heisenberg var t ex lärjunge
till Bohr, som i sin tur - liksom Hahn - var lärjunge
till Rutherford. Bohrs institut utgör under lång tid en
samlingspunkt för de främsta inom atomfysiken. Otto
Frisen var systerson till Lise Meitner. Detta är bara
några få exempel som belyser dessa band. Det skulle vara
intresseväckande om någon skulle vilja ägna sig åt att
studera dessa kopplingar och se vilken betydelse de kan
ha haft för atomfysikens och atomenergins utveckling.

Intressant är också den stora andelen nobelpristagare -
inom fysik och kemi - som varit verksamma inom atomfysi-
kens och atomenergins områden. Nobelstiftelsens repre-
sentant - Vetenskapsakademien (KVA) - har uppenbarligen
satt upptäckter beträffande materiens struktur mycket
högt. Detta förhålande skulle kunna vara värt en egen
studie.
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