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KÄRNTEKNISK TERMINOLOGI UNDER FYRTIO ÅR

Tillägnas minnet av Einar Selander (1910 -1993).

Sammanfattning.

Terminologiarbete inom det kärntekniska området startade i Sverige i början av

1950-talet. Tre kärntekniska ordlistor färdigställdes resp. 1962, 1975 och 1990, främst genom

samarbete mellan Sveriges Mekanstandardisering (SMS) och Tekniska Nomenklaturcentralen

(TNC). Parallellt med detta har arbete pågått inom International Organization for Standardization

(ISO). Avslutningsvis diskuteras några speciella termfrågor.

r ( CLEAR TERMINOLOGY DURING FORTY YEARS

* ö cated to the memory of Einar Selander (1910 - 1993).

Summary,,

In Swed< i terminology work in the field of nuclear technology started in the early

1950i^s. Three d " ionaries were completed in 1962, 1975 and 1990, respectively, mainly through

co-operation beta ?en Swedish Mechanical Standards Institution (SMS) and Swedish Centre for

Technical Termin- ̂ ogy (TNC). In parallel to this, international work has been performed through

the International Organization for Standardization (ISO). In conclusion, problems concerning

some special terms are discussed.



KÄRNTEKNISK TERMINOLOGI UNDER FYRTIO ÅR

1. Inledning.

Denna uppsats var egentligen tänkt att bara bli en dokumentering av det terminologiarbete

som utförts av Sveriges Mehanstandardiserings kommitté SMS 100/2 i samarbete med Tekniska

Nomenklaturcentralen, TNC. Emellertid har den under arbetets gång utvidgats till att omfatta

också en del annat, särskilt om det tidigare terminologiarbetet och om mina andra kontakter med

TNC.

2. Tidigt arbete.

I och med andra världskrigets slut var "atomåldern" inne även för Sveriges del.

Atomkommittén, som skulle initiera och styra kärnforskning av olika slag, tillsattes 19<f5. Snart

beslöt man bilda ett halvstatligt bolag, som skulle bygga den första svenska forskningsreaktorn.

AB Atomenergi startade 1947 och reaktorn Rl, vid Drottning Kristinas väg i Stockholm, gjordes

första gången kritisk i juli 1954. Samtidigt pågick diskussioner om att bygga kärnreaktorer för att

utvinna nyttig energi i form av värme och elektricitet. Detta har ingående skildrats i en

översiktsartikel om kärnenergins historia i Sverige (1).

Facklitteraturen på området var nästan helt och hållet skriven på engelska, och det var

givetvis ofta svårt att översätta eller försvenska de nya facktermerna. Ett exempel på en tidig

svensk publikation är det kompendium i Kärnfysik, som gavs ut 1948 (2). Troligtvis är detta

typiskt för den då rådande terminologin. Att problem fanns framgår av att Atomkommittén

initierade ett första terminologiarbete, som ledde till skriften "Facktermer inom nukleoniken", som

utkom 1951 (3). Denna lista reviderades 1956 (4), och i detta arbete deltog jag som representant

för AB Atomenergi. Några uppenbara kvalifikationer för terminologiarbete hade jag inte. Men

min chef, dr Sigvard Eklund, tyckte kanske att en del luciavisor o. dyl. var en lämplig bakgrund.

Från arbetet 1956 kan nämnas att också Uppsalaprofessorn och nobelpristagaren The Svedberg

deltog med stort intresse. Senare delegerades arbetet till oss "underhuggare", bland dem Göran

Andersson, som representerade intressenterna i Uppsala. På detta sätt började ett långt och trevligt

samarbete med honom, som fortsatte även sedan vi båda kommit till Chalmers. Enligt uppgift

utarbetade man ungefär vid denna tid inom försvaret en ordlista för kärnvapenområdet (5).

Det ber också ha varit år 1956 som dr Eklund kontaktades av Atomförsäkringskommittén,

en sammanslutning som gemensamt för en del försäkringsbolag studerade försäkringsMgorna i

samband med de planerade kärntekniska anläggningarna. Man önskade sammanställa en ordlista

lämplig för deras ändamål, och jag fick uppdraget att hjälpa dem. Ordlistan (6) kom ut 1957, när

jag arbetade på Harwell-laboratoriet i England under ett år. På grund av dåliga kommunikationer

blev en del saker inte riktigt bra, tyvärr. Men det var en nyttig erfarenhet för mig. Bl. a. hade jag

då de första kontakterna med TNC. Manuskriptet granskades av TNC, som enligt företalet "dock

inte hunnit att helt genomarbeta detta ämnesområde".



3. Begynnande internationellt och svenskt standardiseringsarbete.

Under 1950-talet började man runtom i världen att utnyttja kärnenergin på allvar. I

Sovjetunionen startade 1954 reaktorn i Obninsk, den första som levererade elektrisk energi till ett

allmänt elnät. Samma år sjösattes i USA den första kärnreaktordrivna ubåten. År 1956 togs i

Storbritannien den första kommersiella reaktorn vid Calder Hall i bruk. I Sverige började man

planera för Ågesta-reaktorn, som startade 1964.

Denna utveckling återspeglar sig också i standardiseringsorganisationernas arbete. ISO

(International Organization for Standardization) startade en kommitté, TC 85 Nuclear Energy,

som hade sitt första möte i Geneve 1957. En av dess underkommittéer, SC 1, skulle ha hand om

terminologiarbetet. Även den andra världsomspännande standardiseringsorganisationen IEC

(International Electrotechnical Commission) hade visat intresse för standardisering av den dd av

kärntekniken som låg inom dess område. Så t.ex. hade IEC en teknisk kommitté, TC 45, som

behandlade mätning av radioaktiv strålning. Också inom en äldre ISO-kommitté, TC 12, som

handlägger storheter och enheter, fanns det ett behov av insatser inom de nya områden som blivit

aktuella genom kärnteknikens frammarsch.

Det standardiseringsorgan com för Sveriges räkning skulle samordna ISO-arbetet blev

dåvarande Sveriges Mekanförb. ;s Standardcentral, SMS, som numera heter Sveriges

Mekanstandardisering. SMS kallade den 15 april 1958 samman en planeringsgrupp för att

organisera deltagandet i det internationella arbetet. Under ordförandeskap av Gustaf Edling beslöt

man att bilda en specialkommitté för kärnenergiområdet samt att anmäla Sverige som aktiv

deltagare i tre underkommittéer av ISO/TC 85, däribland SC 1. Behovet av nomenklaturarbete

påpekades. Den bildade specialkommittén, SMS 100, Kärnenergi, hade sedan sitt första

sammanträde den 5 juni 1958. Då konstaterade man bl.a. att det som en följd av ISO—arbetet

borde finnas en svensk underkommitté som handhar nomenklaturfrågor. Hur SMS—arbetet sedan

organiserades framgår av en organisationsplan från 1963, se bilaga 1.

4. Bildandet av SMS 100/2.

Kommittén "SMS 10C/2 Kärnenergi. Terminologi" bildades en snöig vinterdag, den 13

januari 1959, vid ett sammanträde på SMS' dåvarande lokaler vid Malmtorgsgatan 10 i

Stockholm. Förutom författaren till dessa rader (representant för AB Atomenergi) deltog Olof

Bager, L.M. Erikson, Allan Bergstedt, Vattenfall, Stig Eriksson, ASEA, Lennart Gren, SEK, Stig

H:son Tideström, TNC, S. Johansson (med okänd anknytning), John Nordelöf, ASEA, samt Lars

Walldén och Lars-Erik Hofstedt, SMS. (För en mera utförlig presentation av dessa och senare

deltagare i kommitténs arbete se bilaga 2.)

Vid detta möte beskrevs arbetet inom ISO och IEC, varvid påpekades att dessa båda

organisationer samarbetar för att undvika dubbelarbete. (Senare beslöts det att IEC från ISO tar

över de termer och definitioner som IEC har behov av.) Kommittén skulle som en av sina

huvuduppgifter ha att förbereda remissvar från Sverige såväl till ISO som till IEC.



IEC—remisserna skulle givetvis gå via den svenska motsvarigheten, nämligen Sveriges

Elektrotekniska Kommission, SEK. Tideström meddelade vidare att TNC planerade att starta en

nomenklaturkommitté i vilken Atomkommittén skulle vara representerad.

Till min stora förvåning fann jag mig under mötet plötsligt vara ordförande för den

nybildade kommittén, ett uppdrag som jag efter 35 år fortfarande har kvar.

5. Arbetet fram till första ordlistan (TNC 36) 1962.

Vi började nu bearbeta det stora material vi hade i form av dokument från ISO och IEC.

Vidare hade en amerikansk terminologistandard kommit ut redan 1957 (7). Eftersom USA hade

sekretariatet för ISO TC/85 SC 1, var det naturligt att ISO-dokumenten till stor del byggde på

denna ordlista. Frågan var hur skulle vi få fram en svensk ordlista. Ganska snart beslöts det att

man skulle sikta på en gemensam publikation. En s.k. TNC-kommitté bildades med professor

The Svedberg som ordförande och laborator Lennart W. Holm, FOA, som teknisk sekreterare.

Einar Selander, TNC, inträdde så småningom som administrativ sekreterare. Övriga ledamöter

var docent Göran Andersson, Gustaf Werners institut för kämkemi, professor Gösta Ekspong,

Stockholms Universitet, tekn. dr Ragnar Liljeblad, ASEA, och överstelöjtnant S. J. Törnblom,

Atomkommittén (senare ändrad till Statens Råd för Atomforskning).

TNC-kommittén skulle behandla grundläggande termer, medan SMS-kommittén

koncentrerade sig på de mera tillämpade. Under arbetets gång tog de båda kommittéerna del av

varandras förslag, vilket underlättades av att Lennart W. Holm och Einar Selander också blev

medlemmar av SMS-kommittén. Sammanjämkningen och den slutliga sammanställningen av

ordlistan gjordes av en samredigeringsgrupp bestående av Allan Bergstedt och Lars-Erik Hofstedt

från SMS-kommittén samt Lennart W. Holm och Einar Selander från TNC-kommittén. I enlighet

med praxis inom SMS publicerades de framtagna förslagen från SMS-kommittén i tidskriften

Verkstäderna (8). En remiss gick också ut till ett stort antal instanser. Vi fick hjälp med de

franska termerna av det franska standardiseringsoiganet AFNOR. Efter mycket arbete kom

ordlistan ut 1962 (9). Den innehöll ca 1040 termer och såldes till det på den tiden höga priset av

22 kr. Den antogs också som svensk standard.

Som framgår av bilaga 3 var arbetet intensivt i SMS-kommittén med 15 sammanträden

under 1959 och 13 under 1960 för att under slutredigeringen avta till 5 under 1961. Mötena hölls

ofta på SMS' lokaler, dvs. först Malm torgsgatan 10, sedan Barnhusgatan 4 och därefter på

Industrihuset. Ett stort antal hölls på Hotell Bromma och en del tvådagars på Friiberghs Herrgård

i Uppland. Vi anlitade i början också lokaler på Jernkontoret och Sveriges Kontoristförening.

Sedan jag börjat på Chalmers tekniska högskola i augusti 1960 förekom också ett möte i

Göteborg.



6. ISO-arbete.

Några av SMS-kommitténs medlemmar (Allan Bergstedt, Lennart W. Holm, Lars-Erik

Hofstedt och jag själv) deltog i ett möte med ISO TC 85/SC 1 i Geneve i maj 1960. Då beslöts att

grovarbetet i fråga om terminologin skulle göras av en arbetsgrupp. Den tillsattes omedelbart och

började sitt arbete vid Genéve-mötet. Arbetsgruppen existerar fortfarande, men sedan SC 1

upphörde i början på 1980-talet, sorterar den nu direkt under TC 85. En lista över dess möten

finns i bilaga 4. Som framgår av den arbetades det mycket aktivt i denna arbetsgrupp under

1960—talet. Så småningom sammanställdes termerna med definitioner till en ordlista, ISO 921,

som antogs som International Standard år 1972. Arbetet med au revidera och komplettera denna

ordlista har sedan pågått i långsammare takt. Addendum nr 1 kom 1980 samt addenda 2 o~h 3

1984. Addendum 3 innehåller enbart fusionstermer. Från Sveriges sida ville vi inte ha med dessa,

men vi fick böja oss för majoritetens önskemål. Vår SMS-kommitté har under årens lopp aktivt

bidragit till ISO-arbetet genom att ge förslag till termer och definitioner samt genom att deltaga i

nästan alla möten med ISOs arbetsgrupp. Det är ISO-arbetet (och en del IEC-remisser) som

huvudsakligen har sysselsatt kommittén under perioderna mellan de svenska ordlistorna. Ett

förslag till en ny version av ISO 921 skickades ut hösten 1991. Tyvärr var utskriften mycket

slarvig med en mängd småfel. Omröstningen under 1992 gav dock en stor majoritet för att den

skulle antas med de ändringar som uppenbarligen behövdes. Ett möte med ISOs arbetsgrupp

planeras till hösten 1994.

Det är USA som har haft hand om sekretariatet, såväl för SC 1 som för arbetsgruppen.

Ordförandena har växlat under årens lopp, men sedan något årtionde har Harry Alter från US

Department of Energy haft uppdraget. Det enda negativa man kan säga om ordförandena är att de

ibland har varit så specialiserade på ett område, att de inte förstått problemen inom andra. Detta

gjorde inte så mycket i början, när USA hade flera representanter i arbetsgruppen vid varje möte.

Många intressanta personer har jag träffat under ISO-arbetet. Två verkliga trotjänare skall

nämnas, nämligen dr G. Hehn från Stuttgart och dr W. Zijp från Petten. Vid något av de första

mötena deltog i USAs delegation Jerome D. Luntz, som då var redaktör för den senare nedlagda

tidskriften Nucleonics. En mycket sympatisk person var Everitt P. Blizard, som bl.a. deltog i

Stockholmsmötet 1963. Han var strålskyddsforskare i Oak Ridge och 1960 - 65 redaktör för den

mest ansedda tidskriften inom den kärntekniska området, Nuclear Science and Engineering.

Tyvärr gick han bort 1966, endast 50 år gammal. Tack vare att Luntz och Blizard blev

intresserade av ISO-arbetet fick ISOs rekommendationer stort genomslag i båda de amerikanska

tidskrifterna.

7. TNC-utredningen 1969.

Som bekant är TNC är en organisation som är beroende av anslag såväl från staten som

från industrin och andra uppdragsgivare. Under årens lopp har dess organisation granskats flera

gånger, eftersom bidragsgivarna, särskilt staten, har velat kontrollera att de får valuta för



pengarna. År 1967 gjordes inom Svenska Teknologföreningen en utredning (10), enligt vilken ett

"nomenklaturorgan" med ca 15 personer anställda skulle behövas. Det sades vidare att "när

organet byggs upp bör man naturligtvis utnyttja det material och den erfarenhet som finns i

TNC". Kanske var detta en av de propåer som föranledde SINFDOK (Statens råd för vetenskaplig

information och dokumentation) att den 20 januari 1969 ge mig uppdraget att utreda TNCs

ställning. Min förre medarbetare, docent Eskil Möller, var då administrativ chef för SINFDOK,

och han kände till mitt samarbete med och mitt intresse för TNC.

Det var ett mycket intressant uppdrag. Jag fick skaffa information om hur man i andra

länder hade organiserat sitt arbete med teknisk terminologi. Inom Sverige tog jag kontakt med ett

stort antal personer och organisationer. Bland de första var dåvarande ordföranden i TNCs

styrelse, professor Ture Johannisson, även ledamot av Svenska Akaademien. Denna sympatiska

person hade jag sedan nöjet att träffa många gånger i fortsättningen. Jag intervjuade

representanter för standardiseringsorganen och dåvarande chefen för STU (Styrelsen för teknisk

utveckling), generaldirektör Martin Fehrm, besökte Nämnden för Svensk Språkvård, hade kontakt

med Svenska Akademiens Ordboksredaktion i Lund etc. Arbetet underlättades av att jag för första

och enda gången fick ställa in en föreläsningsserie vid Chalmers på grund av att inga elever

anmälde sig. Den 15 juni 1969 hade jag slutfört arbetet och överlämnade min rapport (11). På

TNCs representantförsamlings möte i december 1969 gav jag en sammanfattning av den.

Från flera håll hade det framhållits att det lilla TNC borde gå upp i någon annan

organisation. Tänkbara var SIS (Sveriges Standardiseringskommission), Språknämnden och STU.

Trots detta föreslog jag i utredningen ett självständigt TNC, som skulle ges resurser att under

några år visa vad det dög till. Så blev det i stort sett, även om TNC inte fick så mycket pengar

som önskat. Men en hel del frågor kring TNC kvarstod. År 1977 blev därför TNC utsatt för en ny

utredning genom SINFDOK, nu i ett större sammanhang som gällde vetenskaplig och teknisk

informationsförsörjning (12).

Även om min utredning inte ledde till en slutlig lösning av TNCs problem, så bör den ha

bidragit till en positiv syn på TNC och dess arbete. Den recenserades i en del facktidskrifter och

har också omnämnts i utländsk fackpress.

8. Andra ordlistan (TNC 55) 1975.

Redan i slutet på 1960-talet märktes behovet av en reviderad och utvidgad ordlista. Detta

berodde på att kärnenergiarbetet kommit in i en ny fas. Som tidigare nämnts startade

Ågesta-reaktorn 1964. Nästa stora projekt, nämligen att bygga en tungvattenreaktor vid

Marviken, fick dock avbrytas 1970. I stället började lättvattenreaktorn att bli kommersiellt

intressant. Den första Oskarshamnsreaktorn beställdes från ASEA 1965 och kom i drift 1971.

Behovet av terminologi märktes nu framför allt i fråga om reaktorkomponenter och reaktordrift.

Pådrivande faktorer var också det fortsatta ISO-arbetet liksom flera remisser till IEC. Av dessa



orsaker beslöts det 1969 att en ny och utvidgad ordlista skulle tas fram. Den skulle vara inriktad

mot kärntekniken och innehålla endast de viktigaste grundläggande vetenskapliga termerna.

Vi hade många sammanträden med kommittén SMS 100/2 under åren 1969 - 74, vilket

framgår av bilaga 3. Flera av dem förlades till Studsvik och några till Göteborg. En fråga som

diskuterades mycket var om ordlistan skulle bli alfabetiskt eller systematiskt uppställd. Den

senare synpunkten vann. Fördelen med detta är ju att man har termerna inom ett speciellt område

samlade, vilket kan göra det lättare att hitta termer som hör samman. Nackdelen är att när man

känner till termen, måste man gå omvägen via det alfabetiska registret för att hitta definitionen.

De flesta användare blev nog övertygade om att en alfabetisk uppstäilning ändå hade varit bäst.

Som nämnts under avsnitt 6 kom den första ISO-ordlistan (ISO 921) ut 1972. Många av

de definitioner vi tog med i den svenska ordlistan var direkt översatta från den. De markerades då

med "ISO 921". Men i en del fall var vi tvungna att modifiera definitionerna något, så att de

bättre passade svenska förhållanden. Då satte vi bara "ISO" för att visa att termen ändå hade

behandlats av ISO. Vi fick hjälp av vänliga medlemmar i ISOs arbetsgrupp med översättningen av

en hel del tyska termer samt av de franska termer som inte fanns i ISO-listan.

En nyhet var att ordlistan skulle framställas med hjälp av datorer. Det var en av de första

gånger som TNC gjorde detta. Alla termer med definitioner och ev. kommentarer skrevs först på

termblanketter. Informationen från dessa fördes sedan över till datorn och hamnade på så sätt i

TNCs nu så välkända Termdok-system. Denna nyhet innebar nog en hel del problem för TNC,

men det gav också många nyttiga erfarenheter för framtiden.

En första version av ordlistan sändes ut på remiss 1973, och remissvaren diskuterades

under 1974. När ordlistan, som omfattar ca 1400 termer kom ut 1975, kostade den 60 kr.

9. Tredje ordlistan (TNC 90) 1990.

Trots stora politiska svårigheter under slutet av 1970—talet kunde nya elproducerande

reaktorer byggas. De tillåtna 12 reaktorblocken var klara 1985 i och med att de tredje aggregaten

i Forsmark och Oskarshamn togs i bruk. Även internationellt hade en expansion ägt rum. Denna

utveckling förde med sig ett behov av ny terminologi, särskilt i fråga om säkerhetsfrågor och

radioaktivt avfall. I januari 1986 diskuterade kommittén SMS 100/2 för första gången en

revidering av TNC 55. Nu krävdes det finansiering utifrån för att projektet skulle kunna

genomföras. Kärnkraftinspektionen (SKI) och Strålskyddsinstitutet (SSI) ställde välvilligt upp med

de medel som behövdes.

Efter erfarenheterna med TNC 55 var vi denna gång eniga om att ordlistan skulle vara

strikt alfabetisk men också ha en systematisk förteckning av termerna. Arbetet gick ovanligt lätt

och smidigt, vilket också framgår av att relativt få sammanträden finns listade i Bilaga 3. Till stor

del berodde detta på att kommittén fick en ny medlem, Bengt Pershagen. Han har bl.a. skrivit en

bok om lättvattenreaktorers säkerhet, som också har getts ut på engelska. Han hade därför haft

särskild anledning att sätta sig in i såväl den svenska som den engelska terminologin.



Ett manuskript sändes ut på remiss 1988, och remissvaren bearbetades under 1989. Bland

dem kommer jag särskilt ihåg det från SIS. Där ville man helt och hållet ha bort uttrycket "kraft"

i betydelsen "elektrisk energi". Det kunde vi inte tillmötesgå i fråga om t.ex. "kärnkraftverk", men

vi ändrade på en hel del andra ställen. Slutredigeringen gjordes sedan på TNC av Gunnel

Johansson, vars noggranna och oförtröttliga arbete iedde tiii au (så vitt jag vet) ingen ännu har

hittat något fel i ordlistan. Även i detta fall fick vi hjälp med de tyska och franska termerna av

våra vänner i ISO-gruppen. Ordlistan innehåller ca 1200 termer och kostar ca 400 kr.

10. Övriga kontakter med TNC.

Som bekant startade TNC sin verksamhet 1941 med eldsjälen John Wennerberg som chef.

Redan under 1940-talet läste jag med stort intresse hans TNC-spalt i Teknisk Tidskrift. Hans

analyser av termproblemen var genomträngande, och hans förslag till nya uttryck var ofta rad kala

men väl motiverade. Som nämnts ovan var det genom arbetet med Försäkringsbolagens ordlista

(6) som jag indirekt kom i kontakt med TNC. Personlig kontakt fick jag först i och med att

SMS—kommittén startade 1959. Under årens lopp har jag samarbetat med TNC-chefema Stig

H:son Tideström, Einar Selander, Lars Algotsson, Kjell Westerberg och Staffan Ulvönäs samt

med ett flertal av deras medarbetare. Bland cheferna vul jag särskilt framhålla Einar Selander.

Han tillträdde chefsskapet under en svår tid för TNC, men han lyckades inte bara hålla skutan

flytande utan också utvidga verksamheten och hela tiden hålla en hög kvalitet i arbetet. Med årens

lopp blev han en god vän. Hans stillsamma humor genomsyrade de samtal och brev som vi

utväxlade ända tills kort före hans bortgång i december 1993. Mycket välförtjänt blev han

hedersdoktor vid Umeå Universitet och fick en medalj från Svenska Akademien för sina insatser.

Jag glömmer aldrig hur Akademiens dåvarande ständige sekreterare, Karl—Ragnar Gierow, vid

avskedsmiddagen på Gyldene Freden till synes i förbigående halade upp medaljen ur fickan och

överräckte den.

Första gången jag besökte TNC var 1959 i samband med den utredning som beskrivits i

avsnitt 7. Då hade man fortfarande sina lokaler hos IVA på Grev Turegatan i Stockholm. Jag

kommer ihåg att det var mycket trångt och besvärligt. Sedan fick man mera ändamålsenliga

lokaler på Liljeholmen men flyttade så småningom vidare till Brahegatan och Stora Nygatan för

att till slut hamna på Västra Vägen i Solna.

Under många år var jag ledamot av TNCs valnämnd. Det var 1971 som jag tillsammans

med Bengt Sjögren (dåvarande chef för Svenska Teknologföreningen) och Gregory Ljungberg

(administrativ direktör på IVA) för första gången blev utsedd att förbereda styrelsevalet 1972.

Under senare år samarbetade jag med Rolf af Klintberg (f.d. chef för Svenska Petroleuminstitutet)

och Lennart Hultenberger (konsult inom byggbranschen). Vi avsade oss vårt uppdrag till

representantförsamlingens årsmöte 1993.

Att få fram en bra styrelse för TNC visade sig ofta vara svårt. Vi ville ha personer med en

betydelsefull ställning inom näringslivet, statsverket och universitetsvärlden, så att deras ord



vägde tungt i den ständiga kampen om anslag. Tyvärr visade det sig ofta au de personer vi ville

ha var alltför upptagna med sysslor, som ansägs vara viktigare än ett ledamotskap i TNCs

styrelse. Den gäng vi lyckades bäst var nog när vi 1979 fick Lennart Holm, dä generaldirektör i

Statens Planverk, att ätaga sig ordförandeskapet. Det innehade han 1979 — 1993. Under hans

engagerade ledning kunde TNC rida ut stormarna och fä sina relationer till statsmakten ordnade

pä ett tillfredsställande sätt.

11. Några svenska termfrägor.

Under arbetets gäng diskuterades i kommittén SMS 100/2 en mängd olika problem. Här

skall jag ta upp några av de intressantare.

Enligt TNC 90 är en nuklid ett "atomslag som karakteriseras av atomkärnans

sammansättning och energitillstånd". Frän första början blev det en diskussion om det skulle heta

"nukleid" i stället. I det latinska ursprungsordet "nucleus" ingår ju "e" i ordets stam, vilket talar

för den senare termen. Vi har ju också t.ex. "nukleinsyror". Termen verkar inte finnas i den första

svenska kämfysikboken (2). Men i Atomkommitténs första lista (3) står det att "det rått viss

diskussion om" termen. Man valde här "nukleid" på grund av att Nämnden för svensk språkvård

rekommenderat detta. I försäkringsbolagens ordlista (6) ville jag ha nuklid, vilket det blev,

åtminstone i en del av upplagan. Också för TNC 36 valde vi formen "nuklid". En starkt

bidragande orsak var säkert att amerikanerna genomgående använde "nuclide", vilket bl.a.

framgår av ANS-ordlistan (7) från 1957 samt av att den engelska termen i (3) är "nuclide". Jag

har för mig att Einar Selander hade ytterligare någon motivering för att godkänna "nuklid".

En atomkärnas tvärsnitt är egentligen ett mått på att en viss reaktion skall inträffa, men

man kan tänka sig den som en träffyta. Varför tog vi inte den termen? Troligen berodde det på att

"tvärsnitt" användes i den första kärnfysikboken (2) och därför blev vanligt bland dem som

arbetade inom området. I ref. (3) står i alla fall "träffyta" som ett alternativ. Jag kommer ihåg att

min fysikprofessor Borelius på KTH vid ett seminarium undrade varför vi inte använde "träffyta".

Kanske hade denna term varit den bästa.

Reaktorhärden är kämreaktorns inre del, där fissionsprocesserna äger rum. Den engelska

termen "reactor core" översattes på 1950-talet vanligen med "reaktorkärna" vilket kunde leda till

oklarheter. Det var en av "lekmännen" i vår kommitté, Olof Bager, som föreslog "härd", något

som fullständigt har slagit igenom. Tack vare detta har vi nu sådana praktiska nya uttryck som

"härdfysik" och "härdfysiker".

En bridreaktor kan producera mer klyvbart material än den förbrukar. Det dröjde länge

innan vi fick denna översättning av "breeder reactor". I ref. (3) föreslog man ingen svensk term.

Den direkta översättningen "avelsreaktor" gillades inte. I stället försökte man bl.a. med

"regenerativ reaktor". Till slut vågade vi oss på försvenskningen "bridreaktor" inför TNC 36. Man

kan då också tala om att "brida" nytt kärnbränsle. Termen har accepterats, men den förlöjligades

en gång i den gamla Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, så att jag måste gå i svaromål. Jag



kan också nämna att efter ett föredrag om kärnenergi, som jag höll för universitetsstuderande,

frågade en student vad en "brajdreaktor" var för något.

Det engelska ordet "control" kan ju betyda både "kontroll" (i meningen övervakning) och

"styrning". Tyvärr slarvöversätter man ofta med "kontroll" när det borde vara "styrning", t.ex. i

fråga om "fjärrkontroll" av en TV-apparat. I våra ordlistor har vi skiljt på begreppen. Termen

"styrstav" är nu väl etablerad av bl.a. tillverkaren ABB Atom. I TNC 90 har vi definierat

"kvalitetsstyrning", medan termen "kvalitetskontroll" ansågs vara så allmän att den inte har tagits

med.

Terminologiarbetet kan också ha sina humoristiska sidor. Ett bra förslag av Göran

Andersson till ett alternativ för "pulshöjdsanalysator" var "knäppskrädare". I våra protokoll dyker

ibland "Kalle Kanin" upp som en icke auktoriserad översättning av "rabbit" i betydelsen

"rörpostkapser. Inför TNC 90 diskuterade vi termen "backfitting". Den används för att beteckna

ändringar i kärntekniska anläggningar, ofta föranledda av skärpta säkerhetskrav. Jag föreslog den i

mitt tycke utmärkta termen "bakåtpassning", men egendomligt nog står det i TNC 90 det mera

harmlösa "efterjustering".

12. Några internationella termfrågor.

När man i USA utvecklade kärntekniken uppkom ofta en del jargong, ibland med morbid

anknytning. Redan i ANS—ordlistan (7) är en del bortrensade. Bland dem som finns kvar kan

nämnas "burial ground" och "graveyard" för platser där man grävde ned radioaktivt avfall. Den

senare termen togs inte med i ISO 921, men den förra kunde inte undvikas. För "coffin" står det i

ISO 921 hänvisning till "cask", som definieras "shielded container used to store or transport

radioactive material". Sorn väl är står inte "coffin" som alternativ, endast "flask".

I avsnitt 8 nämndes att vi inte alltid direktöversatte ISO-definitionerna till våra ordlistor.

Det var därför vi ibland i TNC 55 märkte termerna med bara "ISO" inte "ISO 921". En orsak

kunde vara att man i ISO—arbetet ibland fick kompromissa och skriva in reservationer som: "..in

certain countries used with the meaning.." Vi tog då den variant som passade bäst för svenska

förhållanden. I samband med skrivandet av detta har jag försökt hitta avvikelser mellan de

svenska och engelska definitionerna för de termer vi märkte med "ISO". Skillnaden i emellertid i

allmänhet så liten, att den kan anses vara betydelselös. Någon gång är den dock signifikant. Så

t.ex. skulle termen "Dancoff-korrektion" enligt vår mening endast gälla en ensam bränslestav,

inte ett helt knippe, vilket ISO 921 tillåter.

Något måste sägas om termen "scram". vid vilken man i ISO 921 hänvisas till "emergency

shut down". Det är ett slangord, som i amerikanska ordböcker anges ha betydelsen "go away at

once". Relativt nyligen har dess etymologi diskuterats (15,16,17). Det finns två huvudteorier. Den

ena härrör från den man (Norman Hilberry, senare chef för Argonne-laboratoriet), som stod

beredd med en yxa för att kapa repet till en säkerhetsstav vid den allra första reaktorn. Han påstod

(15), att han kallades "Safety Control Rod Axe Man". Den andra förklaringen är att man vid den



första reaktorns manöverbord märkte den knapp som skulle köra in alla styrstavarna med "scram"

(16). Detta skulle ange vad man tillråddes göra om det var nödvändigt att trycka på knappen. En

efterkonstruktion är det säkert när man påstår att det är en förkortning av "Sudden Control Rod

Activating Motion" (17).

Ett uttryck som ibland irriterar mig, när jag läser engelsk litteratur på det kämfysikaliska

området, är "gamma ray". Det används ibland i betydelsen "gamma quantum", ibland (i pluralis)

som "gamma radiation". Vi var i ISO-arbetet från början eniga om att man borde använda dessa

senare termer i stället. Ofta kan man bara skriva "gamma", t.ex. i sammansättningen "gamma

detector" i stället för det längre "gamma radiation (ray) detector". Troligen är "gamma ray" en

kvarleva från den tid man talade om "alpha, beta and gamma rays" och hade gamla

dimkammarfotografier av strålningen från radium i läroböckerna. Det som gör det svårt för mig

att acceptera "gamma ray" i betydelsen "g imma quantum" är att i min föreställning av "ray" ingår

en rätlinjig fortplanting. Även om gammastrålning ibland uppför sig som partiklar, är det därför

svårt att tänka sig en sådan "gamma ray". Det är ju inte heller fråga om en "stråle", d.v.s. en

kollimerad strålning. För detta begrepp har vi ju den engelska termen "beam".

13. Slutord.

Under årens lopp har jag haft förmånen att arbeta med kärnteknisk terminologi

tillsammans med många personer. Jag står i särskild tacksamhetsskuld till de båda effektiva

sekreterarna i kommittén SMS 100/2, först Lars-Erik Hofstedt och sedan Gun Cederqvist, för

deras oförtröttliga tålamod. Till den duktiga personalen på TNC (ingen nämnd och ingen glömd)

riktar jag ett varmt tack för angenämt samarbete. Alla de kommittémedlemmar, som med stor

entusiasm har offrat tid och möda på vårt arbete, vill jag också ge en välförtjänt eloge.
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SVERIGES MEKANFÖRBDNDS
STANDARDCENTRAL SMS

Bilaga 1

PLAN ÖVER ORGANISATIONEN FÖR SMS-ARBETET INOM KÄRNENERGIOMRÅDET (Juni 1963)

SMS arbetsgrupp

N
K
S
L
L
L
J
E
E

100/2
Terminologi

G Sjöstrand
Ekb erg
Ericsson
Gren
Holm
Lorentzon
Nordelöf
Selander
Sokolowski

L-E Hofstedt

Ordf.

Sekr.

SMS specialkommitté 100
Kärnenergi

G Edling Ordf.,
P E Edhäll
0 Gimstedt
L Gren
A Hedgran
G Lindberg
T Magnusson
L Leine
J Thunell
E Ullman
1 Wivstad
L-E Hofstedt Sekr.

SMS arbetsgrupp 100/i
Förbearbetning

ASEA
Aten* energi
SMS _____

SEK NK 04-C
J

Klassificering av
isolermaterial

SEK NK 90-A

Elektriska mät-
instrument för
strålskyddsöver-
vakning m.m.

Observatörer

Reaktortank
Transportfrågor
Inneslutning
Mätsystem; reglersystem
Värmeväxlare, armaturer

m.m.
Fartygsreaktorer
Radioisotoper

IG Lindberg - L Leine - Tryckkärlskomm.
G Lindberg
G Lindberg - Reaktorförläggn.komm.
G Jonsson

E Höjgaard

E Olderin - J Thunell
A Hed gran

1 2 A



Bilaga 2. Personer som deltagit i kommitténs SMS 100/2 arbete.

Bager, Olof: civilingenjör. Anställd på L M Eriksson och aktiv inom standardiserings-

arbete, bl.a. inom SEK. Jan. 1959 - okt. 62.

Bengtsson, Gunnar, docent, SSI, senare generaldirektör där. Sept. 1969 — jan. 80.

Bergstedt Allan, civilingenjör, Vattenfall. Jan. 1959 - juni 61. Officiellt avgått i april 1963.

Bucher (f.d. Frisk), Anna-Lena, fil. kand., TNC. Deltog i slutarbetet med ordlistan TNC 55 och i

arbetet med TNC 90.

Cederqvist (f.d. Nilsson) Gun, fil. kand., SMS. Kommitténs sekreterare jan. 1970 - 1992.

Dahlström Jan, fil. kand., ABB Atom. Mars 1972 -

Ekberg Kim, civilingenjör, AB Atomenergi. Maj 1962 - okt. 76.

Ericson, Cecilia, ingenjör, TNC. Deltog under 1988 - 89 i arbetet med TNC 90.

Ericsson Stig, civilingenjör, ASEA. Jan. 1959 - juni 64.

Frisk, se Bucher.

Gren Lennart, ingenjör, SEK. Som chef för SEK var han med vid bildandet i jan. 1959 och stod

som ledamot fram till april 1974 utan att aktivt deltaga i kommittéarbetet.

Hilmersson Gert, SMS. Var sekreterare ett par möten 1966 - 67.

Hofstedt Lars-Erik, ingenjör, SMS. Delade i början sekreterarskapet med Lars Walldén men

övertog det snart helt och hållet. Jan. 1959 - sept. 69.

Holm Lennart W., tekn. lic, laborator på FOA. Jan. 1959 - juni 63.

Isberg Pelle, civilingenjör, ASEA. April 1959 -jan. 60 samt aug. 1967 - febr. 72.

Jensen Mikael, fil. kand., SSI. April 1986 -
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Johansson Gunnel, fil.kand., TNC. Deltog i slutredigeringen av TNC 90.

Johansson S., fil. mag. Deltog endast i första mötet jan. 1959.

Lorentzon Lars, fil. mag., SSI. Okt. 1959 - maj 69.

Lundevall Lars, civilingenjör, ASEA Jan. 1965 - maj 67.

Nilsson, se Cederqvist.

Nordelöf John, ingenjör, ASEA. Jan. 1959 - aug. 60. Terminologiexpert, främst inom SEK.

Pershagen Bengt, civilingenjör. Studsvik Energiteknik. April 1986 -

Pettil, Leif, jur.kand., SKI. April 1986 -

Renshus, Aase, SMS. Sekreterare några möten 1968.

Selander Einar, fil. dr, TNC. Nämns som bibliotekarie och ej närvarande medlem av kommittén

för första gången i mars 1960, är närvarande första gången i maj 1962. Chef för TNC 1960 -

1977.

Sjöstrand Nils Göran, tekn. dr, AB Atomenergi, sedan professor vid Chalmers. Ordförande sedan

starten i jan. 1959.

Sokolowski Evelyn, docent. Först ASEA, sedan Studsvik och därefter KSU. Febr. 1960 - (Deltog

endast som "korresponderande medlem" vid arbetet med TNC 90.)

Tideström Stig H:son, ingenjör, TNC. Med vid starten som chef för TNC och fram till jan. 1960.

Blev sedan tvungen att lämna TNC.

Walldén Lars, ingenjör, SMS. Delade vid starten och senare under 1959 sekreterarskapet med

Lars-Erik Hofstedt.

Walter Göran, civilingenjör, TNC. Deltog 1974 i slutarbetet med TNC 55.

Westerberg Kjell, fil. kand., TNC, t.f. föreståndare 1985 - 88. Deltog vid möte 1986 inför

planeringen av TNC 90.
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Bilaga 3. Sammanträden med SMS 100/2.

1959:1-13, 2-24, 3-17, 4-07, 4-23, 5-12, 6-17—18, 8-20, 9-03, 9-22,10-14, lO-2':s
11-18,12-02,12-21.

1960: 1-07—08, 2-02, 2-24, 3-30, 4-12, 4-27—28, 5-19, 6-21, 8-18, 9-08—09, 9-22,
10-26—27, 12-30.

1961: 1-25, 2-15, 6-13.
1962: 5-09,10-10.
1963: 4-09, 5-28, 6-20,10-29,12-17.
1964: 4-07, 6-08.
1965: 1-04, 10-01, 12-14.
1966: 4-04, 8-18.
1967: 4-04, 5-09, 8-31, 10-30.
1968: 3-07, 5-07, 11-29.
1969: 3-12—13, 5-5—6, 9-10—11.
1970: 1-22—23, 3-18—19, 5-12—13, 9-23—24,12-7—8.
1971: 3-29—30, 5-13—14, 8-26—27,11-11—12.
1972: 2-03, 3-23, 4-24, 6-02, 9-25—26, 11-27—28.
1973: 1-22—23.
1974: 2-12—13, 4-08—09.
1975: Inget möte.
1976: 10-15.
1977 - 79: Inga möten.
1980: 1-09.
1981 - 85: Inga möten.
1986: 1-16, 4-10, 10-15.
1987: 2-11, 5-06, 10-26,12-07.
1988: 2-08, 5-03, 5-25.
1989: 1-11, 3-29, 4-12, 5-10,11-14.
1990 - 93: Inga möten.

Sammanlagt under tiden 1959 - 1989 hade vi 90 möten.



Bilaga 4. Sammanträden med arbetsgruppen ISO TC 85/SC 1/WG 1 och svenska deltagare.

1960 Geneve (Bergstedt, Hofstedt, Holm, Sjöstrand)

1961 Milano (Bergstedt, Holm, Hofstedt)

1962 London (Thulin (ASEA), Hofstedt)

1963 Stockholm (Bergstedt, Ekberg, Sjöstrand)

1964 Amsterdam (Ekberg, Sokolowski)

1964 Heidelberg (Hofstedt)

1965 Rom (Ekberg, Sokolowski)

1966 Paris (Sokolowski)

1966 Harwell (Sokolowski)

1967 Stockholm (Lorentzon, Lundevall, Sjöstrand, Sokolowski)

1967 Rijswijk (Sokolowski)

1968 Berlin (Sokolowski)

1968 New York (Ingen svensk representant)

1969 Venedig (Sokolowski)

1970 Paris (Sjöstrand)

1971 London (Ekberg)

1976 Rom (Ingen svensk representant)

1980 Paris (Sjöstrand)

1985 Berlin (Sjöstrand)

1987 Milano (Sjöstrand)

1989 Stockholm (Sjöstrand)
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