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Förord 

Många människor har hjälpt mig med den här rapporten. Jag vill först och främst tacka 

alla som ställt upp på intervjuer: Christian Gräslund, Eric Hellstrand, Erik Johansson, 

Karl-Erik Larsson, Göran Olsson, Bengt Pershagen, Per Persson, Jan Rolén, Nils Göran 

Sjöstrand, Erik Svenke, Robert Vestergaard, Torbjörn Westermark och C G Österlund. 

Marcus Eriksson har bistått mig med fysikaliska kunskaper. Särskilt stor hjälp med 

praktiska och faktamässiga frågor har jag fått av Karl-Erik Larsson, Alf Peterson och 

Bo Aler. Studsvik AB har vänligt ställt arkivmaterial till mitt förfogande och hjälpt 

mig, framförallt vill jag tacka Marianne Ottosson. Även Ulla-Britt Agärdi, för hjälp 

på IVA:s arkiv, och KTH:s arkivarie Karin Sterky är jag tack skyldig. Ett stort tack till 

min bror Svante för framsidan. Arbetet har utförts i kontakt med Leif Handberg och 

Claus Knudsen på Medieteknik och grafisk produktion, KTH, som bland annat har 

hjälpt mig med bildmaterialet. Jag vill också tacka min handledare Hans Weinberger, 

professor Arne Kaijser samt alla på Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, 

KTH, som tagit mig under sina vingars skugga. 

Rapporten har möjliggjorts med stöd och ekonomiskt bidrag från SKI. 
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Inledning 

Vid ett av KTH:s hus vid Drottning Kristinas väg leder en oansenlig trappa ner i 

underjorden. Cirka 30 meter under markytan öppnar sig en stor sal med ett välvt blått 

tak och grå väggar. Upp längs ena väggen finns övergivna kontor, och i olika rum i 

korridorerna omkring finns rester av gammal elektronik. Denna övergivna miljö har 

utan tvivel upplevts som fascinerande av många - här har förekommit studentfester, 

rummet har använts som experimentscen för Medieteknik och världsstjärnan Madonna 

har spelat in en musikvideo i dessa ekande och dammiga vindlingar. 

Här fanns en gång en levande miljö, när forskningsreaktorn Rl , Sveriges första reaktor 

låg just här. Det var i denna underjordiska lokal som Sverige konkret "steg in i 

atomåldern", i mitten av 1954. Rl byggdes med hopp och entusiasm inför Sveriges 

kärnkraftsprogram och var av stor betydelse för utvecklandet av kunskap och 

kompetens på området. 

Syfte, avgränsningar och disposition 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka funktioner Reaktor 1 (Rl) hade. Bland 

dessa fokuserar jag på reaktorn som forskningsinstrument och som centrum för 

kunskapsproduktion, främst inom fysik. Reaktorn var ett stort vetenskapligt 

instrument med många funktioner och olika grupper såg olika tillämpningar av den. 

Intressanta frågor är hur instrumentet Rl kom att bilda förutsättningar för 

vetenskaplig verksamhet, och hur denna kom att relatera till förväntningarna. Infriades 

förväntningarna och hur förändrades Rl:s användning under dess livstid (1954 - 1970)? 

En grundläggande spänning som jag vill lyfta fram är den mellan Rl som teknisk 

prototyp 1 och del i reaktorutvecklingen, och Rl som vetenskapligt instrument. 

Uppsatsen är också avsedd att ge en översikt över de forskningsprojekt som bedrevs och 

1 Med prototypreaktor menas i teknisk bemärkelse första reaktorn i en serie kärnreaktorer med samma 
grundkonstruktion. I detta arbete använder jag ordet prototyp i en vidare bemärkelse: förebild, första 
exemplaret av något. 
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över vilka funktioner reaktorn hade i dessa. Att studera den speciella forskningsmiljö 

som företaget AB Atomenergi, R l och 50-talsandan utgjorde kan ge intressanta 

insikter för framtida kunskapsproduktion. 

Reaktorn hade många funktioner. En viktig funktion var den militära, där dock detaljer 

och omfattning till stora delar är okända. Politiskt var reaktorn en del av 

socialdemokraternas folkhemsbyggande. En symbolisk funktion var att framhäva 

Sverige som vetenskapsnation. Utbildningsmässigt hade reaktorn en funktion för både 

industri och grundutbildning på universiteten. Reaktorn hade en producerande, 

industriell funktion genom framställning av radioaktiva isotoper 2. De funktioner jag 

valt att främst studera är dock reaktorns uppgift som prototyp och institution för 

inhämtande av kunskap om hur en reaktor fungerar - en del i det svenska 

reaktorprogrammet - och funktionen som forskningsinstrument och neutronkälla. 

Dessa funktioner lämpar sig väl för en studie inom teknik- och vetenskapshistoria 

eftersom de är ett utmärkt exempel på en miljö där teknik och vetenskap växelverkar. 

En rad aspekter på forskningen och den omkringliggande strukturen kommer att 

behandlas. Ämnet är alltså vittomfattande och uppsatsen därför översiktlig. 

Tyngdpunkten ligger på vetenskapen vid Rl från AB Atomenergis sida under 1950-

talet, även om tiden före och efter också behandlas. Arbetet är inte minst en 

presentation av nytt material i form av arkivmaterial som tidigare endast varit 

tillgängligt i begränsad utsträckning samt nya intervjuer. Den politiska omgivningen, 

offentlig debatt, Atomkommitténs arbete och atomforskningen i utlandet behandlas 

ytligt eller inte alls. Jag har i mindre omfattning fått klarhet i och behandlat de 

militära aspekterna. Den tekniska uppbyggnaden av reaktorn, leverans och konstruktion 

av olika delar och system, är också ett intressant ämne som jag lämnar därhän. Vad det 

gäller beskrivningen av personalorganisationen kring reaktorn sorterar jag dessa efter 

^ Framställningen av radioaktiva kärnsubstanser kallas i dokument från 50-talet för isotoptillverkning, 
varför jag använder det ordet, istället för radionuklidframställning som idag snarare vore det korrekta. 
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forskningsledarna. Detta beror till stor del på att jag inte fått tillgång till 

anställningslistor ur Studsviks personalarkiv och därför inte vet exakt vilka som 

arbetade i vilka grupper. Tidsbegränsningen har också gjort att jag endast kunnat göra 

en ytlig genomgång av arkivmaterial i Studsvik. En mer djuplodande arkivsökning kan 

säkerligen ge nya tillskott till kunskapen om Rl . 

Jag börjar med att kort gå igenom Rl:s historia för att sätta in Rl i sitt historiska 

sammanhang för att sedan göra en fördjupning i forskningsklimatet vid R l . Sedan går 

jag igenom forskningen kronologiskt för att försöka exemplifiera forskningsklimatets 

uttryck och identifiera funktioner och grupper kring reaktorn. 

Forskningsläge 

Den tidigare litteraturen inriktad på Rl är Karl-Erik Larssons artikel "Kärnreaktorn 

Rl - ett stycke högteknologisk pionjärhistoria" i Daedalus (1989).3 Det är en 

redogörelse från en av de medverkande om Rl:s historia och den verksamhet som 

bedrevs. Karl-Erik Larsson har också skrivit en översiktsartikel om den svenska 

utvecklingen i Kosmos (1987): "Kärnkraftens historia i Sverige" som framhäver Rl:s 

värde som övningsobjekt och som förutsättning för pionjärforskning inom 

neutronfysik. 4 Mer politiskt inriktad är Stefan Lindströms avhandling Hela nationens 

tacksamhet: Svensk forskningspolitik på atomenergiområdet 1945-1956? Lindström 

beskriver hur Rl verkar i denna tidiga period i svensk kärnkraft innan industrin visat 

intresse, medan både tekniska lösningar och organisation var relativt okomplicerade. 

Han beskriver det politiska spelet kring AB Atomenergi, men går inte in på den 

vetenskapliga verksamheten. Sigfrid Leijonhufvuds översikt av svensk kärnkraft, En 

historia om svensk kärnkraft (1994), nämner Rl:s uppbyggnad endast i förbigående, 

och berör inte verksamheten vid reaktorn alls. 6 Från ingenting alls till Ringhals (1994) 

3 Karl-Erik Larsson, "Kärnreaktorn Rl - ett stycke högteknologisk pionjärhistoria, Daedalus (1989). 
4 Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987) 
5 Stefan Lindström, Hela nationens tacksamhet: Svensk forskningspolitik på atomenergiområdet 
1945-1956 (Stockholm, 1991) 
6 Sigfrid Leijonhufvud, (parentes? En historia om svensk kärnkraft (Västerås, 1994). 
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av 

Nils Forsgren, som i huvudsak handlar om Ringhals uppbyggnad, behandlar Rl endast i 

förbigående. 7 Det finns alltså i högsta grad plats för ytterligare forskning om denna 

vitala period i svensk kärnkrafts- och vetenskapshistoria. 

Vad det gäller vetenskapsstudier med ett instrument i fokus finns det ett antal, 

framförallt internationellt. Anders Carlsson vid Institutionen för idé- och 

lärdomshistoria arbetar på en avhandling om matematikmaskinerna BARK och BESK 

ur ett brukarperspektiv. Han studerar hur tillämpningar kom att påverka konstruktion 

och användning av artefakterna. Svante Lindqvist diskuterar i artikeln "A Wagnerian 

Theme in the History of Science" hur teknisk utveckling kan leda till vetenskapliga 

instrument som i sin tur leder till vetenskapliga framsteg.8 Ett klassiskt verk om 

laboratoriearbete är How Experiments End av Peter Galison. 9 Här diskuteras bland 

annat experimentens och experimentapparaturens förhållande till vetenskap, och hur 

empiri blir teori. 

Metod, material och teori 

Mitt material har till stor del bestått av intervjuer med före detta Rl-medarbetare. 1 0 

Primärmaterial har jag också fått genom att gå igenom arkivmaterial hos Tekniska 

museet, Institutionen för reaktorfysik vid KTH, Ingenjörsvetenskapsakademien, 

Arkivet för ljud och bild och Studsvik AB. Jag har tagit del av personligt 

arkivmaterial från Karl-Erik Larsson, Robert Vestergaard och Bengt Pershagen. I mitt 

material har jag koncentrerat mig på att identifiera funktioner hos och grupper kring 

reaktorn. Jag har också försökt kartlägga vetenskapen och kunskapsuppbyggnaden; 

vilken forskning som förekom och varför. 

7 Nils Forsgren, Från ingenting alls till Ringhals (Varöbacka, 1994). 
8 Svante Lindqvist, "A Wagnerian Theme in the History of Science" i: Tore Frängsmyr ed., Solomon's 
House Revisited: The Organisation and Institutionalization of Science, Nobel Symposium 75 (Canton, 
Mass., 1990), 160-183. 
9 Peter Galison, How Experiments End (Chicago, 1987). 
1 0 Intervjuanteckningar finns hos författaren. 
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Intervjuer är ett källkritiskt problematiskt material, och när informationen gäller 

något som skedde för 40-50 år sedan är det oundvikligt att intrycken och 

minnesbilderna påverkas. Kring kärnkraften har det också rått en intensiv debatt, vilket 

i någon mån kan ha påverkat de intervjuades intryck. I de allra flesta fall är dock min 

bedömning att de muntliga utsagorna väl överrensstämmer med det skriftliga 

materialet. Intervjuerna används främst som information om forskningsmiljö samt om 

forskningen. I det förra fallet finns det annat material, som tidningsartiklar och 

dokumentation från sociala aktiviteter, som stärker uppgifterna. Vad det gäller 

forskningen är det min bedömning att den person som skrivit en doktorsavhandling i 

ett ämne är kapabel att redogöra för dess översiktliga innehåll även 40 år senare. Även 

här finns skriftlig bekräftelse. 

Min infallsvinkel är det så kallade SCOT-perspektivet, the Social Construction of 

Technology. I denna ansats, utvecklad av bland andra Wiebe E. Bijker, Donald 

MacKenzie, Trevor Pinch och H.M. Collins, betonas olika sociala gruppers intressen 

vid utformning av en artefakt, och att dessa grupper har olika tolkningar av 

artefakten. 1 1 Här finns impulser från vetenskapssociologin, särskilt 

socialkonstruktivismen, där man menar att såväl vetenskaplig verksamhet som 

tekniska lösningar påverkas av sociala och kulturella förväntningar. Härigenom vänder 

sig förespråkarna för SCOT mot uppfattningen att teknikutvecklingen ständigt går 

framåt, styrd av någon sorts inneboende kraft. Utvecklingen förhandlas snarare mellan 

olika grupper, som slutligen når en kompromiss mellan skilda önskemål, den 

slutgiltiga produkten. Artefakten har då nått "closure", det vill säga att den stannar 

vid en viss utformning. Detta ger en metodologisk impuls att studera processen bakom 

en produkt. Användbart för fallet R l är kanske framförallt begreppet 

tolkningsflexibilitet, "interpretative flexibility", det vill säga att syftet, innehållet 

och meningen med en teknik ses olika från olika perspektiv. 

1 1 Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes and Trevor Pinch (ed),The Social Construction of Technological 
Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology (Cambridge, Mass., 1997). 
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Många vetenskapssociologiska studier betonar miljön i forskningsgruppen och de 

sociala faktorernas betydelse för det vetenskapliga resultatet. Dessa teoribildningar 

har hämtat inspiration från bland andra Thomas S. Kuhn som framhåller hur det 

vetenskapliga utövandet lärs ut genom att relatera till auktoriteter och upprätthålls 

genom social disciplin. 1 2 Inom socialkonstruktivismen har man studerat 

forskningsprocessen, och gjort etnologiska studier av laboratoriearbete, snarare än att 

fokusera på forskningens resultat. 1 3 Att se vetenskaplig kunskap som produkten av en 

intellektuell, social och kulturell process är fruktbart för att förstå hur kunskap 

skapas. Därför har jag valt att i samband med att studera forskningen vid Rl också 

undersöka forskningsmiljön för att undersöka vilka förutsättningar den gav. 

En viktig del av en artefakts sociala kontext är den genusklassificering som omger 

miljön. Genus (engelska "gender") är en analytisk term som betecknar det sociala och 

kulturella kön en människa formas till. 1 4 Särskilda kulturer skapas kring "kvinnligt" 

och "manligt", där kvinnor gärna utför aktiviteter som verkar stärkande för deras 

könsidentitet och vice versa. Generellt har begreppet teknik ofta haft en manlig 

färgning genom att teknik har ansetts vara en aktivitet för män. Den teknik som 

används av kvinnor har i mindre utsträckning definierats som teknik. Man brukar inom 

genusvetenskapen tala om maskulina kulturer, det vill säga sammanhang med 

maskulint laddade metaforer, språk och aktiviteter. Ett klassiskt studieområde är 

miljön för utveckling av kärnvapen i USA. 1 5 En fråga att besvara är vilka yttringarna 

blir av att en viss aktivitet har en maskulin kultur. Här studeras ofta språkbruket, vilka 

metaforer som används, hur man exemplifierar, jargong, vilka idealen inom en grupp är, 

vilka hjältarna är. Ett fält att undersöka är i vilka termer företeelsen beskrivs - är det 

1 2 Jan Golinski, Making Natural. Knowledge: Constructivism and the history of science (Cambridge, 
1998), 22. 
1 3 Lennart Olausson, "Kunskapssociologi och idéhistoria" i: Lennart Olausson (red), Idéhistoriens 
egenart: Teori- och metodfrågor inom idéhistorien (Stockholm, 1994), 125ff. 
1 4 De allmänna resonemangen kan man finna i de flesta genusvetenskapliga verk. Jag hänvisar till 
exempel till Judy Wajcman, Feminism Confronts Technology (University Park, Pa, 1991). 
1 5 Carol Cohn, "Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals", Signs (1987) vol. 12, no 
4. 
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med adjektiv som i regel förknippas med ett visst genus? Är den "hård" eller "mjuk", 

"skyddad", "farlig"? Huruvida det är män eller kvinnor som attraheras av en aktivitet 

ger också hänvisning om vilka som får ett positivt tillskott till sin könsidentitet av 

densamma. 

Inom många kunskapssociologiska studier försöker man medvetandegöra aktörerna och 

bärarna bakom kunskap, att dessa har inflytande över kunskapen. På samma sätt finns 

det ingenting som är könsneutralt - en text har alltid en författare och en författare 

har alltid ett genus. I kunskapsskapande miljöer torde de teorier som utvecklas vara 

färgade av den kultur som råder - här kan genus vara en faktor att undersöka 

tillsammans med etnicitet, klass, ålder med mera. Det kan iakttas att tekniker och 

forskare ofta är män; hur påverkas dessas aktiviteter av deras könsidentitet? En miljö 

som är maskuliniserad förknippas med andra maskulint laddade företeelser -

exempelvis organisation och värderingar hämtade från det militära, vissa 

arbetsmoralsideal o.s.v. - som i sin tur också påverkar arbete och resultat. 

Jag väljer att lyfta fram genus i samband med Rl , före andra aspekter som klass och 

etnicitet, därför att jag anser att maskuliniteten påverkat forskningsmiljön i högre 

grad än andra aspekter. Det är också min uppfattning att miljön på R l , trots 50-talets 

allmänt patriarkala atmosfär, i högre grad var maskuliniserad än andra 

forskningsinstitutioner vid denna tid. Betydelsen av maskulinisering av tekniska 

miljöer, och kopplingen mellan särskilt tekniska högskolor och maskulinisering, finns 

omtalat i flera verk, exempelvis Ulf Mellströms Män och deras maskiner (1999). 1 6 

Teknisk och fysikalisk bakgrund 

Beskrivningen av forskningen blir stundom mycket fysik- och tekniknära. För den 

oinvigde läsaren gör jag därför en kort genomgång av de grundläggande processerna i en 

reaktor. 

1 6 Ulf Mellström, Män och deras maskiner (Nora, 1999). 
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Grunden för kärnkraft är den så kallade fissionen, kärnklyvningen. 1 7 Ämnet som 

används i reaktorer är i regel uran-235, uran med masstal 235, det vill säga en isotop 

med 143 neutroner och 92 protoner. Antal protoner i en atomkärna bestämmer vilket 

ämne det är, medan kärnor med olika antal neutroner kallas för olika isotoper av ett 

ämne. När uran-235 träffas av en neutron kan kärnan klyvas i två delar, energi utvecklas 

och neutroner utsänds. Dessa neutroner kan i sin tur träffa en ny urankärna som 

utsänder neutroner och så vidare. En kedjereaktion startar. För varje kärnklyvning, eller 

neutrongeneration, utsänds 2 - 3 neutroner. En viss del av neutronerna läcker ur 

reaktorn, men flest absorberas i olika material. Majoriteten absorptioner sker i uran 

och ger i hög andel nya klyvningar. Kvoten mellan antalet för kärnklyvningar 

tillgängliga neutroner i en generation och antalet neutroner i den närmast föregående 

generationen kallas multiplikationskonstanten k. Om k är mindre än 1 är reaktorn 

underkritisk, det vill säga kedjereaktionen kan inte underhålla sig själv. Är k mycket 

större än 1 kan man få ett explosionsartat förlopp. I en reaktor vill man ha k=l , vilket 

innebär att reaktorn är kritisk och underhåller sig själv med ett stabilt förlopp. För att 

bibehålla reaktorn kritisk förses den med kontrollstavar som absorberar neutroner. 

Minskar k under driften kompenseras detta genom utdragning av kontrollstavarna; 

ökar k förs stavar in i reaktorn. Det är inte önskvärt att neutroner läcker ur reaktorn, 

och därför finns det en reflektor, ett ämne som neutroner har stor tendens att studsa 

mot, och liten tendens att upptas av, så att neutronerna reflekteras tillbaka in i 

reaktorn. Neutroner med låg hastighet har större sannolikhet att klyva uran-235. Det är 

inte heller bra med neutroner med för hög energi, eftersom neutronen kan tas upp av en 

atomkärna och försvinna ur kärnklyvningsprocessen vid vissa energivärden, som kallas 

resonanser. För att bromsa ner neutronerna har man en moderator runt uranstavarna i en 

reaktor. Hur neutronen rör sig i material kallas diffusion, spontan materietransport, 

det vill säga genom sina slumpvisa rörelser. Sannolikheten att en partikel ska reagera, 

1 7 Detta stycke från samtal med Marcus Eriksson på Institutionen för Reaktorfysik 11/9 2000 och D.J. 
Thomson and J.R. Bennet, The Elements of Nuclear Power (Essex, 1989), särskilt kap 1-4. 
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genom exempelvis absorption kallas tvärsnitt. Man vill att neutronerna ska vara 

termaliserade, det vill säga i energimässig jämvikt med omgivningen, annars finns 

risken att de tas upp genom resonanser. Som moderator kan man ha exempelvis vanligt 

(lätt) vatten, tungt vatten (vatten som innehåller en isotop av väte där vätekärnan har 

en neutron) eller grafit. Fördelen med lätt vatten är att det är billigt och att vätet har 

ungefär samma massa som en neutron. Därigenom överförs neutronens energi lätt till 

vätekärnan. I tungt vatten är vätet dubbelt så tungt och energin överförs sämre. 

Fördelen med tungt vatten är att det har mindre tendens att absorbera neutroner, 

eftersom vätet redan har en neutron. I och med att moderatorn tar upp den värme som 

utvecklas genom klyvningsprocesser i uranstavarna värms det upp, och i en 

kraftproducerande reaktor med vatten som moderator leds vattnet till en 

värmeväxlare som kopplas till en turbin. I R l tog man dock inte hand om den 

utvecklade effekten, utan den kyldes ut i luften. Som bränsle hade Rl naturligt uran 

vilket består till 0,7% av uran-235.1 anrikat uran har man höjt halten av uran-235. 

Naturligt uran är billigare, men eftersom halten klyvbart material är lägre måste man 

vara mer noggrann med neutronförluster och kan inte uppnå kriticitet med lätt vatten 

p.g.a. dess höga absorption. 

°^ O 
neutron -̂—S 

kärna 

Bild 1. Schematisk skiss av fission. En kärna träffas av en neutron och klyvs till två 

kärnor, I klyvningen emitteras energi och neutroner. 
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Bild 2 . Skiss av reaktor av Rl:s typ. I den termiska kolonnen kan man ta ut neutroner 

för experiment. Reservtanken är tillför att snabbt kunna dumpa vattnet vid tillbud. 

Atomkraft och atomreaktor är äldre benämningar på kärnkraft och kärnreaktor. De 

moderna beteckningarna gör mer rättvisa åt det faktum att energin verkligen alstras ur 

kärnprocesser till skillnad från skeendet vid förbränning. I denna uppsats används 

begreppen parallellt. 

Historien i korthet 

Början av 1900-talet var en omvälvande period inom fysiken. 1 8 Existensen av en laddad 

atomkärna visades experimentellt av Ernest Rutherford 1911. Några år senare började 

han undersöka reaktioner mellan kärnor. Neutronen påvisades 1932. Otto Hahn och 

1 8 Den historiska bakgrunden anses vara allmängods och kan hittas i flera publikationer, exempelvis 
Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987) och Sigfrid Leijonhufvud, 
(parentes? En historia om svensk kärnkraft (Västerås, 1994). 
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Fritz Strassmann upptäckte kärnklyvningen experimentellt 1938, ett fenomen som 

fick sin förklaring av Lise Meitner och hennes systerson Otto Frisch 1939. Endast tre 

år senare konstruerade Enrico Fermi den första atomstapeln, där man kunde kontrollera 

en kärnreaktion. Från och med 1939 pågick också amerikanska försök att utveckla 

atombomben, och 1945 briserade den första bomben. 

Hösten 1945 gav den svenska överbefälhavaren Försvarets forskningsanstalt, FOA, i 

uppgift att undersöka atombomber, en uppgift som lades på kärnfysiksektionen under 

Sigvard Eklund. Samma år tillsatte också regeringen efter påtryckningar av bl.a. ÖB och 

FOA:s styrelse den så kallade Atomkommittén, som bestod av tio sakkunniga. På 

dennas förslag grundades 1947 AB Atomenergi, ett till 4/7 statligt bolag som 

uttryckligen i bolagsordningen hade till uppgift att utvinna uran och bygga 

experimentstaplar, det vill säga reaktorer. De andra 3/7 ägdes av 24 olika företag, 

huvudsakligen från kraft-, gruv-, järn-, stål- och verkstadsindustrin.1 9 Beslutet om att 

bygga Rl togs 1949 på ett gemensamt möte med Atomkommittén och AB 

Atomenergis styrelse. 2 0 

Ett mål var att ha en oberoende svensk atomkraftsproduktion, men på detta tidiga 

stadium fick AB Atomenergi vända sig till utlandet när det gällde de materiella 

förutsättningarna för reaktorn. Tungt vatten, som skulle bli moderatormaterial, 

inköptes från Norge. Som bränsle valdes naturligt uran, som Sverige skulle tänkas 

kunna framställa inom landet inom överskådlig framtid. Denna kombination kallades 

"Den svenska linjen". Valet av bränsle och moderator avgjordes delvis av att Sverige 

med dessa material skulle kunna bli självförsörjande och oberoende av utlandet, men 

också eftersom en sådan reaktor är särskild lämpad att producera plutonium, ett ämne 

som skulle behövas för att framställa eventuella svenska kärnvapen. I väntan på att 

själva kunna framställa uran lånade Atomenergi tre ton från Frankrike mot löfte om 

1 9 Stefan Lindström, Hela nationens tacksamhet: Svensk forskningspolitik på atomenergiområdet 
1945-1956 (Stockholm, 1991), 92. 
2 0 Sigvard Eklund, "Den första svenska atomreaktorn", Kosmos (1954), 141. 
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återleverans. Norge och Frankrike blev också viktiga kunskapskontakter eftersom de 

inte hade en lika sträng sekretess som USA och Sovjet. 2 1 Genom ett samarbetsavtal 

mellan Atomenergi och den franska motsvarigheten Commissariat å 1'Energie 

Atomique fick svenska forskare göra studieresor till Frankrike, och Rl är byggd med 

starka likheter efter den franska reaktorn ZOE, såväl som den kanadensiska NRX, 

norska JEEP och den amerikanska CP3. Samtidigt som Rl konstruerades - ett arbete 

som endast tog tre år - pågick arbetena med att försöka utvinna svenskt uran. 

Utvecklingen gynnades också av statsminister Tage Erlander, som var gammal vän med 

fysikern Torsten Gustafson och därigenom blev särskilt insatt i och intresserad av 

frågan. R l placerades i ett bergrum under Ingenjörsvetenskapsakademiens 

försöksstation nära Kungliga Tekniska Högskolan, vid Drottning Kristinas väg. Den 

möjliga faran med tätortsplacering ansågs övervägas av fördelen att vara nära 

"Vetenskapsstaden", som området kallades. 

Bild 3 . Rl:s placering under IVA:s försöksstation. Riskerna med placering av en 

kärnreaktor i centrala Stockholm ansågs inte överhängande. Bildkälla: Studsvik AB. 

Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 133. 
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Men utvecklingen i Sverige och andra mindre länder hade inte passerat obemärkt i stora 

världen. USA hade börjat inse att även andra länder höll på att bygga upp kompetens på 

atomenergiområdet, och att de så småningom kunde tänkas utveckla bomber. Därför 

släppte USA en hel del information med avsikt att få till stånd kontroll och 

internationellt samarbete i atomfrågan. På initiativ av president Dwight Eisenhower 

hölls 1955 en konferens i Geneve atomenergins civila användning, "Atoms for Peace", 

kallad. 

Konstruktionen av Rl blev en viktig övning som Atomenergi ville dra lärdom av, och 

innan Rl var klar 1954 hade nästa reaktor börjat planeras. Ett område vid kusten i 

Nyköpingstrakten, kallat Studsvik, förvärvades där experimentverksamheten 

fortsatte, samtidigt som vissa av företagets avdelningar var kvar i Stockholm. Redan 

1956 fattades beslutet att köpa en materialprovningsreaktor, R2, från USA. Denna togs 

i drift 1960, likaså en mindre reaktor i samma bassäng, R2-0. Dessa hade anrikat uran 

som bränsle och modererades med vanligt, lätt vatten. En nolleffektreaktor, RO, stod 

färdig i Studsvik 1959, en experimentreaktor med tungt vatten och naturligt uran som 

Rl . Den snabba nolleffektreaktorn FRO togs i drift 1964. Schematiskt skulle man 

kunna säga att Rl:s roll som reaktorprototyp togs över av RO, medan R2 användes för 

neutronbestrålningar av liknande typ som vid R l . 2 2 Före dessa reaktorer användes Rl 

främst för reaktortekniska och -fysikaliska frågor, men när denna uppgift övertogs av 

dessa "modernare" reaktorer blev användningen av Rl friare. Forskning av mer 

akademisk art tog över och R l användes främst som neutronkälla. 

Frågan om svenska kärnvapen försökte regeringen lämna öppen så länge som möjligt 

genom att hänvisa till att den grundläggande forskning som bedrevs var nödvändig 

både för civila och för militära tillämpningar. Detta kallades 

2 2 Intervju med Karl-Erik Larsson 22/9 2000. 
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"handlingsfrihetslinjen". Först i slutet av 1960-talet var det formellt klart att 

Sverige inte skulle ha kärnvapen. 

Den följande utvecklingen av reaktorer ville industrin delta mer aktivt i. Vattenfall 

hade planer på att bygga ett atomvärmeverk "Adam" och ett atomkraftverk "Eva". 

ASEA började intressera sig för att konstruera reaktorer. Under denna period började 

dock diverse problem torna upp sig, och utvecklingen visade sig vara mer 

resurskrävande än aktörerna hade tänkt sig. 2 3 År 1958 slogs Vattenfalls "Adam"-

projekt ihop med Atomenergis R3-projekt. Denna i huvudsak värmeproducerande 

reaktor som stod klar år 1963 i Ågesta utanför Stockholm, blev betydligt försenad. 

Den svenska linjens sista projekt var R4/Eva: den elkraftsproducerande 

Marvikenreaktorn. En mängd problem av bland annat teknisk och säkerhetsmässig art 

gjorde att denna reaktor aldrig togs i drift. Då hade också de producerande bolagen 

redan börjat överväga lättvattenreaktorer. Fördelen med dessa var att billigt anrikat 

uran kunde importeras från USA, som genom detta ville få insyn i reaktorutbyggnaden 

i världen. 2 4 Konstruktions- och kärnbränsleverksamheten på AB Atomenergi slogs 

ihop med motsvarande delar av ASEA till Asea-Atom. År 1971 levererades en 

kokvattenreaktor av ASEA till Oskarshamns kraftgrupp, OKG. Tolv kommersiella 

reaktorer byggdes under perioden 1972-86. 

R l och samtiden 

Rl var första steget i Sveriges reaktorutveckling, men Rl var också ett instrument för 

och ett led i utvecklandet av neutronfysik och neutronkällor. Neutroner har kommit 

att bli ett viktigt forskningsredskap eftersom de inte växelverkar elektriskt - de har 

ingen elektrisk laddning - och då kan tränga djupt in i material. När neutronen 

upptäcktes på 1930-talet var det främst genom att partikeln avges vid vissa 

kärnreaktioner, men neutroner förekommer också i kosmisk strålning. Sådana källor är 

2 3 Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 142. 
2 4 Ibid., 136. 
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dock svaga och svåra att kontrollera, och därför började forskarna försöka konstruera 

neutronkällor. Dessa partiklar kunde så småningom produceras i acceleratorer genom 

att kollidera joner av tungt väte med atomkärnor. Den främsta källan för neutroner var 

och är dock forskningsreaktorer, som Rl . 

I mitten av 1900-talet, när Rl utvecklades, hade vetenskapen gått in i en fas där privata 

vetenskapliga laboratorier i industrin tjänade som utvecklingsplatser. 2 5 Dessa bar på 

ett arv från de forskningsinstitut som bildades i början av 1900-talet, exempelvis kan 

man i Rl:s miljö skönja influenser från Nobelinstitutet för fysik. Universiteten hade 

långt tidigare givit upp sitt forskningsmonopol till de tekniska högskolor som hade 

sina rötter i tidigt 1800-tal och växte fram med stöd av rika industrimän. Tillämpad 

forskning och utvecklingsarbete finansierat av företag hade börjat bli en möjlighet. 

Före 1800-talet hade tekniken sällan eller aldrig sitt upphov i naturvetenskaplig 

forskning - snarare inspirerade tekniken stundom naturvetenskapen. Under 1800-talet 

sker en förändring, exempelvis vilar elektroteknikens landvinningar på 

naturvetenskapliga upptäckter. Under 1940-talet var uppfattningen att teknik består av 

tillämpad naturvetenskap allmänt spridd - en teknisk utveckling som obönhörligt går 

framåt, ständigt accelererande. Det fanns en uppfattning som kallas "den linjära 

modellen", där innovationsprocessen går i en kedja från forskning till industriella 

produkter. 2 6 Atomreaktorn är ett extremt exempel - här skulle något så abstrakt som 

atomfysik och materiefilosofi ge människan ström och värme. Atomkraften var en 

triumf för argumentet att staten måste finansiera grundforskning för att åstadkomma 

tekniska landvinningar. 

2 5 För de idéhistoriska resonemangen av allmän karaktär se exempelvis Gunnar Eriksson, Västerlandets 
idéhistoria 1800-1950 (Stockholm, 1996), 299ff. 
2 6 Hans Weinberger, Nätverksentreprenören: En historia om teknisk forskning och industriellt 
utvecklingsarbete från den Malmska utredningen till Styrelsen för teknisk utveckling (Stockholm, 
1997), särskilt kap 3. 
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Rl är ideologiskt knuten till både fruktan och optimism genom att verka i en tid då 

synen på teknik var splittrad. 2 7 Under 1950-talet var tekniken starkt militariserad. 

Västvärlden hade just kommit ur ett världskrig, och uppfattningen att Tyskland hade 

besegrats med hjälp av ny teknik var allmänt vedertagen. Samhället genomsyrades av 

teknikoptimism, och miljödebatten hade ännu inte tagit fart. Under efterkrigstiden 

börjar också tekniken i Västvärlden spridas till gemene man i högre utsträckning än 

tidigare. Samtidigt fanns det en stor skräck över den förödelse samma teknik kunde ge 

upphov till. Det kalla kriget pågick sedan slutet av 1940-talet och gjorde det viktigt 

för stater att utveckla ny teknik - innan fienden gjorde det. R l förknippades alltså både 

med den ljusa idén om atomkraft åt folkhemmet och den skrämmande tekniken bakom 

atombomben. 

Den internationella utvecklingen 

Efter Fermis första reaktor 1942 konstruerade USA flera reaktorer för produktion av 

plutonium till kärnvapenprogrammet. 2 8 Bombutvecklingen var helt central de första 

åren. USA var inriktat på att ha statligt monopol på allt arbete med atomenergi, och 

när det på 1940-talet inte gick att upprätta en internationell överenskommelse om 

kontroll av atomenergiproduktion beslöt USA att lägga sträng sekretess på all 

forskning för att kunna behålla övertaget över Sovjetunionen (en hel del spioneri 

förekom). Inte ens England eller Kanada fick del av information, trots att dessa länder 

hade bidragit till atombombsprojektet. Den kunskap som vid denna tid fanns om ämnet, 

samt den rapport USA släppte efter fällandet av atombomben (och eventuella 

informationsläckor) räckte emellertid för att andra länder skulle kunna starta 

atomprogram. Sovjet provsprängde sin första atombomb 1949 och England 1952. 

Mindre länder som Kanada, Frankrike, Holland, Norge och sedan även Sverige började 

vid den här tiden utveckla nationella atomprogram. Norge och Holland hade ett 

samarbetsprogram inom vilket den första reaktorn stod klar 1951. Att Norge låg före 

2 7 För de teknikhistoriska resonemangen av allmän karaktär se exempelvis Bosse Sundin Den kapade 
handen (Stockholm, 1991), särskilt kapXII-XIII. 
2 8 Uppgifter om internationell atomkraftsutveckling, se exempelvis Henry Nielsen (red), Til 
samfundets tarv - Forskningscenter Ris0s historic (Roskrlde, 1998), 24ff. 
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Sverige berodde delvis på att landet hade en produktion av tungt vatten, men kan också 

delvis ha berott på att atomprojektet inte hamnade i händerna på forskare, som i 

Sverige, utan styrdes av politiker och ingenjörer som eftersträvade snabba resultat. Det 

första fullskaliga kärnkraftverket, Calder Hall, invigdes 1956 i England. Då hade också 

atomdrivna fartyg börjat utvecklas i USA. 

Tabell l . 2 9 Några av de första reaktorerna för forskningsändamål 

(plutoniumproducerande alltså ej medtagna). 

Land Labora Beteckning Start Aktivt Moderator 

torium material 

USA Argonne CP 2 1943 U + U 3 O s Grafit 

USA Oak Ridge OR, X-10 3 0 1943 U Grafit 

USA Argonne CP 3 1944 U DzO 

USA Los Alamos Hypo 1944 Anrikat U H 2 0 

USA Brookhaven — 1950 U Grafit 

Kanada Chalk River Zeep 1945 U D2O 

Kanada Chalk River NRX 1947 U D2O 

England Harwel l Gleep 1947 u+u 3o 8 Grafit 

England Harwel l Bepo 1948 U Grafit 

Frankrike Chåtillon Zoe 1948 uo 2 D2O 

Norge Kjeller Jeep 1951 U D2O 

Sverige IVA 1 Rl 1954 U D2O 

Aktörer 

Här presenterar jag de viktigaste aktörerna i nätverket runt R l och deras förhållande 

till reaktorn. Deras förväntningar på och uppfattningar om Rl spelar in vad det gäller 

2 9 Sigvard Eklund, "Atomenergi och Atomreaktorer" i: Ny Kunskap (Stockholm, 1952). 
3 0 Eric Hellstrand, brev till författaren 7/10 2000. 
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reaktorns utformning och användning. Aktörerna är kopplade till olika funktioner hos 

reaktorn, och det är bara några av dem jag kommer i beröring med i min fördjupning. 

Aktörernas funktion och betydelse varierar också över tiden - en del är endast 

inblandade i Rl:s uppbyggnadsskede, andra följer R l under hela dess livstid. 

Huvudaktören: 

AB Atomenergi (även AE, Atombolaget, Atomenergi) bildades 1947 och fattade 

beslut om Rl två år senare. Reaktorn var en deluppgift i utvecklandet av svensk 

atomkraft. Omedelbart efter Rl:s färdigställande började dock andra reaktorer 

projekteras och R l försvann ur fokus. AE projekterade och drev Rl och är en central 

aktör i detta arbete. 

Aktörer som lade förutsättningar för R l : 

Atomkommittén föreslog inrättandet av AB Atomenergi. Atomkommittén hade i 

uppdrag att fördela pengar till forskning och undervisning. Atomkommittén och 

regeringen lade Rl:s politiska förutsättningar genom att starta ett 

atomkraftsprogram. Dessa är naturligtvis mycket viktiga, men behandlas inte här. 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) hade försöksstationer där forskningsgrupper 

kunde hyra in sig och få tillgång till administration, instrumentverkstad och annan 

service.3 1 Atomenergi och reaktorn blev dock något av en gökunge som tog över 

alltmer i de överfulla lokalerna. IVA bidrog alltså till de materiella 

förutsättningarna för R l , och försöksstationen innebar en placering i en levande 

vetenskaplig miljö, med grannar som FOA, Jernkontoret och Tegelforskning. IVA rör 

Rl:s organisatoriska omgivning, vilket inte tillhör uppsatsens fokus. 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) var med som initiativtagare till det svenska 

atomprogrammet, men arbetet med reaktorer överfördes till Atomenergi. Vad det 

gäller Rl tycks FOA ha försökt hålla en låg profil, i alla fall enligt vad det 

tillgängliga arkivmaterialet berättar. De arbetade inte själva vid reaktorn, men 

3 1 Dokument "Koncept" av Gregory Ljungberg 1957. lVA:s arkiv "1FS hus 1 1943-60". 
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beställde dock ett par utredningar av AB Atomenergi (vilka enbart kändes till av ett 

fåtal) . 3 2 När Sigvard Eklund övergick från FOA till Atomenergi följde en stor del av 

kärnfysikerna med. De som inte följde med hade även fortsättningsvis sina 

arbetsplatser vid Drottning Kristinas väg, så ett visst utbyte på personligt plan 

förekom förmodligen. FOA hade stort intresse av att Rl byggdes och av den kunskap 

som erhölls genom försök med reaktorn - Rl:s militära funktion var framförallt att 

den kunskap som utvecklades även kunde användas i militära sammanhang. FOA är med 

och lägger förutsättningar för Rl genom att det var här den första kompetensen fanns, 

den som gjorde att Rl överhuvudtaget kunde projekteras. Efter 1950 är FOA mindre 

viktig, en aktör som har intressen i R l för den vidare utvecklingen inom kärnvapen, men 

som inte deltar i något större utsträckning. Jag behandlar därför FOA endast i mindre 

omfattning. 

Aktörer i omvärlden kring R l : 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) hade en mycket liten formell roll i början, trots 

reaktorns placering vid högskoleområdet. Ett par professorer var på egen basis knutna 

till atomforskningsprojekt som någon sorts konsulter. 3 3 Som brukare av reaktorn var 

dock Institutionen för fysikalisk kemi en av de första, och när reaktorämnena gjorde 

sitt intåg på högskolan på 1960-talet blev KTH en av de största kunderna. Redan från 

började hade dock många av forskarna en bakgrund från KTH och sålunda en informell 

anknytning. KTH:s användning av Rl var främst som experimentutrustning. KTH är 

intressant för studiet av Rl som forskningsinstrument. 

Industrin ägde visserligen knappt halva Atomenergi, men var än så länge tämligen 

passiv. Det ansågs dröja ett tag innan reaktorerna skulle bli kommersiellt gångbara, och 

därför var det lämpligt att staten var initiativtagare i utvecklingen. 3 4 Dock kom Rl 

senare att fungera som utbildningsmiljö för just de aktörer som var aktiva inom 

utvecklingen av kommersiella reaktorer: ASEA, Vattenfall och andra inom 

3 2 FOA och kärnvapen, dokumentation frän seminarium 16 november 1993 (FOA VET nr 8), 151. 
3 3 Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 129. 
3 4 Ibid., 127. 
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kraftindustrin. 3 5 Industrin intresse var att R l så snart som möjligt skulle leda till 

teknisk utveckling. Eftersom detta arbete fokuserar på atomforskningens "för

industriella" period behandlar industrins roll i mindre omfattning. 

Allmänheten gavs en bild av Rl som ett spännande och framstående tekniskt projekt. 3 6 

Ingen direkt debatt förekom dock om vare sig placering eller existens av "uranmilan". 

Min bedömning är att allmänhetens roll för forskningen vid Rl var underordnad. 

Däremot berörs den allmänna opinionens betydelse för forskningsmiljön. 

Aktörer inom R l : 

Sigvard Eklund var en viktig och drivande person på Rl såsom varandes forskningschef 

på fysikavdelningen 1950 - 1961. Han var docent i kärnfysik från på KTH och hade 

disputerat i Uppsala. Sigvard Eklund var en av de varmaste förespråkarna för 

grundforskning på Rl och central för forskningen. 

Harry Brynielsson, VD för AB Atomenergi 1951 - 1969, var civilingenjör och 

pådrivande i utvecklingen. Under hans tid på Atomenergi byggdes ett flertal reaktorer, 

och man förberedde för en industriell tillämpning av kärnkraften. Harry Brynielsson 

hade stort inflytande över Rl:s användning. 

Neutronfysikerna som forskade vid Rl ville ha så höga neutronflöden som möjligt vid 

R l . Bland neutronfysikerna fanns det också en hel del som höll på med 

grundforskningsinriktad verksamhet och var gagnade av att upprätthålla ett intresse 

för detta. 

Reaktorfysikerna, däremot, hade ofta intresse av att ha ett lågt flöde för att kunna 

använda Rl som reaktorprototyp och göra mätningar inne i reaktorn. Likaså var de 

gynnade av att det utvecklades nya reaktorer som nya instrument för dem. 

Telefonintervju med Nils Göran Sjöstrand 17/5 2000. 
Insikt genom genomgång av tidningsklipp i Tekniska museets arkiv, 2590:a. 
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IVA FOA Atomkommittén 

KTH 

Allmänheten 

Industrin 

Bild 4. Skiss över aktörsnätverket kring Rl. 

Vad kännetecknar en reaktor som forskningsinstrument? 

Reaktor 1 kom till i en tid då forskningen utvecklades, krävde mer resurser och blev 

mer storskalig - vad man brukar kalla "Big science" till skillnad från småskalig 

"Small science". 3 7 1 början av 50-talet hade en 225 cm cyklotron, en accelerator, byggts 

på Nobelinstitutet för fysik i Frescati, vilken också var ett viktigt (och dyrt) 

forskningsinstrument. 3 8 Man kan dra en rad paralleller mellan acceleratorfysik och 

reaktorfysik vad det gäller användning och centralisering av resurser, men det finns 

också viktiga skillnader. När organisationen bakom det stora europeiska 

partikelfysiklaboratoriet CERN bildades 1953 var det en sammanslutning av ett antal 

länder, medan reaktorerna i regel, åtminstone inledningsvis, utarbetats som nationella 

projekt. Till detta bidrar i hög grad den militära aspekten som lades på reaktorerna, 

vilket motiverade sekretess och politisk kontroll. Starka ekonomiska intressen från 

3 7 Derek J. de Solla Price, Little science, big science ...and beyond (New York, 1986). 
3 8 Ingemar Bergström och Wilhelm Forshng, I Demokritos fotspår: En vandring genom 
urämnesbegreppets historia från antiken till Nobelprisen (Stockholm, 1992), 348. 
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industrins sida föranledde också den politiska kontrollen. Reaktorerna har ofta fått 

riktat ekonomiskt stöd från statsmakten, medan en accelerator får existera inom den 

generella forskningsbudgeten. Reaktorns farlighet kan bedömas som ett delskäl till 

den politiska styrningen och inblandningen. Ett större skäl till att det har varit 

möjligt med mindre, nationella projekt på området är reaktorns relativa billighet i 

jämförelse med de gigantiska partikelacceleratorerna.3 9 

Rent forskningsmässigt används både en accelerator och en reaktor som neutronkälla, 

men det finns markanta skillnader. I en reaktor är huvudsyftet ett annat, och 

neutronflöden för forskning kan ses som en sorts biprodukt, som dessutom är 

uppblandade med exempelvis gammaflöden, vilket försvårar experiment. Vill man ha 

en mer renodlad neutronstråle är alltså en accelerator att föredra, där strålen dessutom 

är lättare att reglera och rikta. Just för termiska neutroner kan dock en reaktor av 

tungvattentyp vara en god källa. 4 0 

Gäller forskningen snarare betingelserna i en reaktor än generella neutronbeteenden är 

naturligtvis en reaktor att föredra. Ur den synvinkeln verkar R l ha varit ett dugligt 

redskap. Inte bara material, reglersystem och elektronik kunde testas och utvecklas i en 

sorts "trial and error"-förfarande, utan även strukturer som organisation och 

säkerhet. 4 1 Det kan noteras att R l var en tungvattenreaktor medan den svenska 

kärnkraften kom att byggas ut med lättvattenreaktorer, men likheterna är många och 

samma kunskaper kan oftast appliceras i båda fallen. 

Kulturen kring Rl 

Jag vill först beskriva den stämning och det sociala klimat som existerade kring R l . 

Detta leder sedan över till vilken vetenskap som utfördes vid Rl och vilka olika 

grupper som hade intressen i reaktorn. 

3 9 Uppgifter i stycket, se exempelvis Eric Rhenman, Atomarbetet i 14 länder (Stockholm, 1958), 134ff. 
4 0 Telefonintervju med Torbjörn Westemiark 15/6 2000. 
4 1 Intervju med Robert Vestergaard 10/5 2000. 
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Forskningsklimat och vetenskapssyn 

Rekryteringen av forskare till Rl skedde i huvudsak bland unga, nyutexaminerade 

civilingenjörer. Man kan spekulera i att dessa var särskilt lämpade att fostras in i denna 

värld och dess regler. Det uppfattades som spännande att få jobba för Sigvard Eklund; 

forskarna på R l tillhörde en grupp som skulle bidra till landets välfärd. "Pionjär" är 

ett ord som återkommer i de intervjuades berättelser. Det förefaller som om 

medarbetarna ansåg bombframställning vara underordnat målet att göra Sverige 

självförsörjande och oberoende i energifrågan, men att den militära tillämpningen 

också var en del i det goda strävandet. Hotet från Ryssland ansågs högst reellt, och 

bomben ansågs vara en lösning i ett fall av invasion. Status var en av anledningarna till 

att unga män sökte sig till detta område - och eftersom atomverksamheten var bland de 

mest prestigefyllda arbetsområdena man kunde ägna sig åt efter examen sökte sig 

gräddan av unga svenska civilingenjörer i teknisk fysik hit. 4 2 Karl-Erik Larsson 

beskriver de första åren som "den heroiska epoken". 4 3 Dessa år sammanföll till stor 

del med de första rymdfärderna, och jämförelser mellan atomforskare och rymdfarare 

var vanliga bland lunchborden på Drottning Kristinas väg. 4 4 Entusiasm var ett 

nyckelord, och det toleranta klimatet underlättade genomförandet av forskarnas egna 

idéer och projekt. Den heroiska känslan hjälpte säkert vetenskapsmännen och deras 

medhjälpare igenom de 27-timmarspass och övernattningar i reaktorn som förekom. 4 5 

Sigvard Eklund tycks nästan få en hård militärledares skimmer över sig när han kunde 

ge ett uppdrag på en fredagskväll och vilja ha det gjort till söndagen. 4 6 Samtidigt tycks 

hierarkin med 50-talsmått ha varit relativt platt. Driftspersonal och 

instrumentmakare hade goda kontakter med forskarna, och Sigvard Eklund hade en 

personlig relation till eller kännedom om de allra flesta anställda. 4 7 

4 2 Intervju med Bengt Pershagen 17/9 2000. 
4 3 Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 125. 
4 4 Intervju med Robert Vestergaard 10/5 2000. Karl-Erik Larsson, Vetenskap i kärnkraftens skugga 
(Stockholm, 2000). 
4 5 Intervju med Karl-Erik Larsson 9/5 2000. 
4 6 Intervju med Karl-Erik Larsson 11/4 2000. 
4 7 Telefonintervju med Eric Hellstrand 28/6 2000. 
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Rl var också något av ett nationellt flaggskepp, framförallt på 1950-talet. Kungen 

kom på besök, och även varje års Nobelpristagare i fysik.4 8 Det gjordes vykort med 

motiv på Rl , och Teknisk tidskrift och dagstidningarna skrev om R l . 4 9 

Uppmärksamheten bidrog rimligen till att stärka lagkänslan bland de arbetande. Det 

kan också ha varit viktigt att upprätthålla den glorifierade bilden gentemot 

allmänheten. Även om det inte existerade ett kärnkraftsmotstånd som på 1970-talet, 

var Atomenergi uppmärksamt på opinionen. Exempelvis i diskussioner om en eventuell 

ombyggnad av Rl betonades vikten av att det inte på något sätt skulle framstå som om 

reaktorn blev "farligare". 5 0 

Bild 5. Vykort på Rl. Reaktorn fick uppmärksamhet såsom varandes ett svenskt, 

tekniskt framstegsprojekt och skildrades i populärvetenskapliga tidningar. 

Bildkälla: Studsvik AB. 

4 8 Intervju med Karl-Erik Larsson 9/5 2000. 
4 9 "Den svenska atomreaktorn", Teknisk tidskrift 28 juni 1955 (signatur SHI), och exempelvis "Sverige 
får atomreaktor om några år", Svenska Dagbladet 22 september 1949, "Teknikens jättar och pygméer" 
Svenska Dagbladet 24 september 1952, "Stockholms uranmila färdig i bergvalv" Dagens Nyheter 8 
augusti 1953 (signatur "answer").(Ur Tekniska museets arkivs klippsamling, 2590:a.) 
5 0 Studiegruppen för Rl:s ombyggnad, protokoll nr 1/1961 den 25/2 1961. Studsviks arkiv, 
centralarkivet, Sigvard Eklunds arkiv, skåp 4, pärm "Rl". 
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Bidragen till forskning ökade under 50- och 60-talen, och särskilt mycket pengar 

regnade över atomforskningen. Tilltron till grundforskningens välsignelsebringande 

möjligheter var stark, i samhället såväl som inom akademin. 5 1 Forskarna var 

förhållandevis fria, både i forskarsamhället i allmänhet och på Atomenergi i 

synnerhet. 5 2 Där tycks detta till stor del ha berott på Sigvard Eklund som person -

alltid var det något som gick att nyttiggöra, förefaller ha varit hans motto. Att 

"Eklund ansåg att det var viktigt" var motiv nog för att idka grundforskning. 5 3 

Rimligtvis speglade Eklunds hållning mot sina forskare den allmänna uppfattningen 

att man var tvungen att plöja ner pengar i atomforskningen för att få atomkraft ut. 

Sektionscheferna inom fysikavdelningen hade relativ frihet att föreslå 

forskningsuppgifter, men Eklund ville ha kontroll på all pågående vetenskap och hade 

sista ordet. Eklund i sin tur hade en budget han fick bestämma över och hade tämligen 

fria händer med den. Han presenterade dock verksamheten för styrelsen i samband med 

tilldelning av pengar. 5 4 

Bild f>. Sigvard Ekhmd. Ekhmd var jcrsknmgsahefjör jysikiivdAnuigefi och en varm 

förespråkare för gnmdforskning. R2 syns i bakgnmden. Bildkälla: Slitdsvik :\B. 

5 1 Stefan Lindström, Hela nationens tacksamhet: Svensk forskningspolitik på atomenergiområdet 
1945-1956 (Stockholm, 1991), 17. 
5 2 Intervju med Göran Olsson 24/5 2000. Telefonintervju med 
Nils Göran Sjöstrand 17/5 2000. 
5 3 Telefonintervju med Karl-Erik Larsson 18/5 2000. 
5 4 Telefonintervju med Erik Svenke 11/8 2000. 
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Inställningen till grundforskning hade Eklund med sig från Nobelinstitutet för fysik, 

och även andra inslag i hans ledarstil kan härledas till hans akademiska bakgrund. Han 

ville ha insyn i hela forskningen på avdelningen, och man träffades och ventilerade 

spörsmål på seminarier varje vecka. För att faktiskt vara ett halvindustriellt företag 

var administrationen vid Drottning Kristinas väg synnerligt liten, och funktioner som 

bibliotek och personalfrågor låg till en början som extrauppgifter på forskarna. 5 5 

När en forskare på Atombolaget utfört ett arbete av dignitet kunde detta läggas fram 

för doktors- eller licentiatgrad vid högskola eller universitet, på samma sätt som 

nutida industridoktorander. Detta förfarande var ovanligt för tiden, men uppskattat. 5 6 

En viss uppdelning tycks man kunna se mellan medarbetare med universitetsbakgrund 

och sådana med utbildning från en teknisk högskola. När forskarna valde var de skulle 

disputera på 60-talet fanns det en tendens att de tekniskt utbildade valde Nils Göran 

Sjöstrands institution på Chalmers, där professorn var utbildad på KTH, och att de med 

universitetsbakgrund lade fram sin avhandling hos Karl-Erik Larsson i Stockholm, som 

till grundexamen hade en fil kand i fysik vid Uppsala universitet. 5 7 

Chalmersinstitutionen var också mer inriktad mot reaktorfysik, och KTH-

institutionen mot neutronfysik. Att möjliggöra för forskarna att få akademiska 

meriter verkar närmast ha varit en personalvårdsfråga. En forskare som en tid fått ägna 

sig åt rutinuppgifter kunde sedan bli "belönad" genom att få ägna sig åt relativt fri 

forskning. 5 8 Möjligheten till disputation innebar en stark motivering och bidrog även 

till att den anställde stannade länge på sin plats. 5 9 Trots den stora sekretess som 

omgärdade atomfrågor uppmuntrade Atombolaget publicering av arbeten i 

5 5 Intervju med Bengt Pershagen 17/9 2000. 
5 6 Karl-Erik Larsson, Vetenskap i kärnkraftens skugga (Stockholm, 2000), 45. 
5 7 Telefonintervju med Karl-Erik Larsson 18/5 2000. 
5 8 Eric Rhenman, Atomarbetet i 14 länder (Stockholm, 1958), 135ff. 
5 9 Karl-Erik Larsson, Vetenskap i kärnkraftens skugga (Stockholm, 2000), 43. 
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vetenskapliga tidskrifter. 6 0 Detta ledde till att skapa synlighet inom det 

internationella forskarsamhället och signalera att Atomenergi hade kunskap att dela 

med sig av mot ömsesidiga tjänster. Kanske fungerade publiceringen även som en sorts 

PR för bolaget. 

Under 1960-talet splittrades Atomenergis forskargrupp, och forskningen utfördes i 

större utsträckning på institutioner och forskningsinstitut. Miljön blev givetvis 

annorlunda. Rl blev mer ett instrument än en symbol, en plats att utföra experiment 

på istället för en miljö att leva i. Forskarna satt i sina arbetsrum på institutioner ovan 

jord, inte i arbetsrummen i "Svalbona", de arbetsrum som fanns längs ena väggen i 

reaktorhallen. Långt in på 60-talet, innan opinionen och debatten svängt till 

kärnkraftens nackdel, verkar dock känslan av att vara pionjärer finnas kvar. 6 1 

En grundläggande konflikt, både vid Rl och senare inom kärnenergiutvecklingen, tycks 

ha varit den om man inom reaktorutvecklingen skulle gå "försiktigt" till väga och 

ägna sig mycket åt grundforskning, eller om det var bättre att snabba på och utveckla 

tekniska lösningar. 6 2 Sigvard Eklund påpekar i personaltidningen "Reaktorn" en 

motsättning mellan "en mera försiktig linje, och sådana som menar att det bara är att 

raskt marschera på och bygga ett stort antal reaktorer". 6 3 Han framhåller i andra 

artiklar det försiktiga och forskningsinriktade England som ett föregångsland. 6 4 VD 

Harry Brynielsson skriver däremot om brådskan att gå vidare och faran med 

förseningar. 6 5 Brynielsson var förmodligen något pressad av regeringen för att nå 

synbara resultat och inriktad på att bygga upp ett stort, industriellt företag. Troligen 

var Rl:s uppgift och förväntningarna på Rl något oklara från början. I ett dokument 

från 1950, som förmodligen inte var allmänt tillgängligt, skriver Brynielsson: "Även 

6 0 Intervju med Torbjörn Westermark 15/6 2000. 
6 1 T.ex. intervju med Göran Olsson 24/5 2000. 
6 2 Konflikten nämns skriftligt av Karl-Erik Larsson, "Kärnreaktorn Rl - ett stycke högteknologisk 
pionjärhistoria, Daedalus (1989), 114, och Stefan Lindström, Hela nationens tacksamhet: Svensk 
forskningspolitik på atomenergiområdet 1945-1956 (Stockholm, 1991), 19 och 68f. 
6 3 Sigvard Eklund, "Teknisk utblick" Reaktorn nr 3/1959, 6. 
6 4 Bl.a. Sigvard Eklund, "Teknisk utblick" Reaktorn nr 7/1959, 10. 
6 5 Exempelvis Harry Brynielsson, "VD har ordet". Reaktorn nr 4/1959, 2. 
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om det för oss nu mest aktuella målet är att få fram en tungt vatten-modererad reaktor 

av lågeffekttyp, bör man komma ihåg, att detta bara är en första liten etapp på den långa 

vägen, ett laboratorieinstrument, som ger forskarna möjlighet att under starkt 

förenklade förhållanden få studera några av de problem, som finnas hos energialstrande 

reaktorer." 6 6 Parallellt fanns den beskrivna bilden av Rl som en unik 

forskningsprestation, och inte som en länk i en kedja. Möjligen kan man säga att Eklund 

var mer fokuserad på kompetensutvecklingsfunktionen, och Brynielsson på 

kunskapsutvecklingen. Konflikten mellan forskaren Eklund och mer industriellt 

inriktade Brynielsson tilltog och bidrog till att Sigvard Eklund lämnade sin post för 

att arbeta med internationella atomfrågor inom IAEA. 6 7 Företagsklimatet inom 

Atomenergi var på så sätt hårt, och det sågs inte med blida ögon om någon inte höll sig 

till direktionens uppfattningar. 6 8 

Även om Rl:s syfte som vetenskapligt centrum eller del i teknisk utveckling var något 

diffus var ett syfte i alla fall klart: att i Sverige utveckla kompetens på 

kärnenergiområdet. Produkten av Rl , ur Atomenergis perspektiv, var framförallt 

personer med kunskap om reaktorfysikens grunder, i mindre grad den forskning de 

producerade, även om denna också var viktig. Just därför var det viktigt att 

upprätthålla den beskrivna statusen och också uppmuntra akademiska prestationer. 

Brynielsson skriver uttryckligen 1950 att fysikavdelningen tjänar som 

utbildningscentral för fysiker till reaktorn. 6 9 

Bland de anställda vid Rl existerade olika synsätt på Rl . Man kan möjligen skönja en 

viss uppdelning mellan dem som såg Rl som ett led i den svenska 

kärnkraftsutvecklingen och dem för vilka Rl i sig blev det centrala. De förra flyttade, i 

6 6 "Verkställande Direktörens redogörelse för verksamheten inom AB Atomenergi under 1950" 26/4 
1951, bilaga till styrelsemötesprotokoll av Harry Brynielsson, sidan 2. Studsviks arkiv. 

6 7 Telefonintervju med Erik Svenke 11/8 2000. Telefonintervju med Alf Peterson 9/8 2000. 
Telefonintervju med Karl-Erik Larsson 18/5 2000. 
6 8 Intervju med Robert Vestergaard 10/5 2000. 
6 9 Verkställande Direktörens redogörelse för verksamheten inom AB Atomenergi under 1950" 26/4 
1951, bilaga till styrelsemötesprotokoll av Harry Brynielsson, sidan 7. Studsviks arkiv. 
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enlighet med Atomenergis önskningar, ner till Studsvik när R l ansågs ha tjänat ut sin 

roll som pionjärobjekt, medan de senare ofta höll sig kvar i Stockholm vid någon sorts 

forskning vid Rl . Kanske var det just den starka positiva konnotation Rl hade i början 

på 1950-talet som gjorde att detta forskningsinstrument blev en laddad symbol, värd 

att kämpa för, för så många. Den starka värdeladdningen kring Rl hade alltså fördelar 

för AE genom att ge status, men också nackdelar eftersom det ibland var svårt för 

medarbetare att släppa Rl när den enligt bolaget inte var intressant längre och gå 

vidare till nästa fas i utvecklingen. 

R l som maskulin kultur 

På många sätt passar R l in i mönstret av en maskulin kultur. "Manbara" egenskaper 

som uthållighet och hårdhet hyllas. Den tidigare nämnda metaforiken som pionjärer, 

rymdfarare, upptäcktsresande, fotsoldater, hjältar förstärker intrycket. Gruppen kring 

Rl bestod under hela tidsperioden av så gott som enbart män; den var högteknologisk, 

militärt anknuten och handlade om frontforskning - det vore nästan anmärkningsvärt 

om miljön inte var en smula maskulin eller "grabbig". Den goda kamratandan 

"grabbarna emellan" betonas i de flesta berättelser, och Karl-Erik Larsson berättar hur 

de var med på varandras svensexor under den intensiva 50-talsepoken. 7 0 De flesta av 

medarbetarna i forskningsgruppen hade ett gemensamt ursprung i de tekniska 

högskolorna och var delaktiga i en kultur därifrån - däremot fanns en viss spridning i 

samhällsklasstillhörighet. Det var ju också 1950-tal, och samhällsstrukturer på den 

tiden var ännu högre grad patriarkala än idag. Det är därför svårt att säga om Rl var mer 

maskuliniserad än någon annan arbetsplats - vilket inte gör frågan mindre intressant. 

Den maskulina kulturen bidrog rimligen till uthålligheten och offerviljan hos Rl:s 

forskare. 

Intervju med Karl-Erik Larsson 11/4 2000. 
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Bild 7. Manliga forskare och en kvinnlig sekreterare framför reaktorn. Forskarna vid 

Rl var nästan uteslutande män och miljön "grabbig ". I bakgrunden skymtar forskarnas 

kontor, "Svalbona ". Bildkälla: Studsvik AB. 

Slutsatser om forskningsklimatet 

Vad kan man då dra för slutsatser om hur forskningsmiljön påverkat forskningen vid 

R l ? Min uppfattning är att framförallt det öppna klimatet gjort att det funnits en 

frihet i att välja forskningsuppgifter efter behag. Grundforskningen om exempelvis 

gittervibrationer och den stora isotoptillverkningen - och därmed all den biologiska 

och medicinska forskning som nyttjat denna - kan ses som symptom på den vilsenhet 

angående användningsområden som kan skönjas i början av reaktorns driftsperiod, en 

vilsenhet som kan ha bidragit till öppenheten. Att använda reaktorn innebar att 

rättfärdiga att den stod där, således var all forskning bra forskning. Inte minst uppstod 

ett gap när de fakta man hade tänkt utvinna ur R l serverades gratis på 

Genévekonferensen 1955. På så sätt kan Rl sägas i viss mån ha varit en politisk 

felkalkylering; AE hade inte räknat med den öppenheten från USA:s sida, men i och 

med denna var R l inte längre lika nödvändig. I någon mening kan forskarna sägas ha 

33 



utnyttjat R l , som egentligen byggdes som en del i utvecklandet av en industriell 

produkt. Här fick de termiska neutroner till experiment, visserligen mycket dyra 

termiska neutroner, men det spelar för experimentets del ingen roll. När politiker och 

tekniker förlorat intresset för Rl levererade denna fortfarande utmärkta neutroner, 

och det låg således i forskarnas intresse att upprätthålla glorifieringen av R l . 

Från Atomenergis sida upprätthölls synen på Rl som en symbol en hög arbetsmoral, 

och statusen på arbetsplatsen attraherade duktigt folk. En spekulation skulle kunna 

vara att fokuseringen på att vara fosterlandets hjältar tog bort den möjligen mer 

obehagliga kopplingen till atombomben. KTH:s kultur, inte minst kulturen från 

Teknisk fysik-linjen, fördes över till Atomenergis fysikavdelning, och detta bidrog 

till högt tempo, hög arbetsmoral och "macho-kultur". Den maskulina kulturen 

innebar status och pliktkänsla, och om en sådan kultur bidrar till den enskildes 

identifikation är det svårt att ifrågasätta den och ställa oönskade frågor om vad 

reaktorn egentligen var bra för. Unga forskare kan också ha en fördel i vetenskaper som 

matematik och fysik där det för att göra nya upptäckter gäller att bryta gamla regler 

och tankemönster. Från forskarnas inställning att övervinna, betvinga och utforska 

reaktorns hemligheter kan man dra paralleller till en maskuliniserad inställning 

artefakten - vad Judy Wajcman kallar "Mastery of the Machine". 7 1 

Forskningen vid Rl 

Det har alltså konstaterats att det fanns en kulturkrets med utpräglade värderingar 

kring Reaktor 1. Men även inom denna fanns grupper som använde reaktorn på olika 

sätt. För att få större klarhet i detta går jag på ett mer vetenskapsnära sätt in på 

forskningen och kunskapsuppbyggnaden vid R l . Jag vill visa hur de slutsatser jag 

dragit om reaktorns syften och funktioner kan speglas i verksamheten och i någon mån 

hur vetenskapen relaterar till idealen. 

7 1 Judy Wajcman, Feminism Confronts Technology (University Park, Pa, 1991), 155. 
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- 1954. Uppbyggnad och ingenjörsanda 

Denna första period - Rlrans tillblivelse - kännetecknas av ingenjörsmässig 

verksamhet. Själva konstruerandet av Rl var en process av inlärning. R l byggdes delvis 

just för att utveckla denna praktiska kunskap hos konstruktörerna, och möjligheten att 

använda "trial and error". Strålskydd och materialval var centralt. De internationella 

kontakterna var inriktade på teknisk "kopiering" av andra reaktorer. Den 

naturvetenskapliga forskningen fanns också med i bilden, bland annat eftersom vissa 

fysikaliska aspekter på urans beteende måste tas i beaktande vid konstruktionen, men 

den var inte i fokus. Man skulle kunna säga att Rl under denna period når en första 

"closure", som tekniskt försöksobjekt, eller prototyp. 

Hur växte då kunskapen om atomenergins möjligheter fram? När atombomben föll år 

1945 har det ofta beskrivits som att världen stod handfallen inför ett helt nytt 

fenomen. I Sverige fanns dock redan en viss kompetens på området: Både artiklar och 

anföranden i ämnet atomklyvning hade levererats. 7 2 Sigvard Eklund, sedermera 

forskningschef på R l , skrev år 1941 en artikel i Kosmos i ämnet. 7 3 Lise Meitner, som 

deltagit i upptäckten av fissionen, fannsl945 i Sverige (och senare under 1950-talet 

även vid Drottning Kristinas väg). Strax efter bombfällningen offentliggjordes från 

USA:s sida den så kallade Smyth-rapporten, innehållande en mängd information om 

kärnklyvning, som kom att bli till stor hjälp för de första svenska ansträngningarna på 

området. 7 4 

Den svenska kärnforskningen började på FOA. De civila och militära tillämpningarna 

var nära förknippade, och från FOA:s håll ansågs det nödvändigt för den militära 

utvecklingen att en reaktor byggdes. 7 5 Förutom att en reaktor kunde producera det för 

7 2 Alf Peterson, Tidiga frågeställningar om atomenergins frigörande och utnyttjande (Uppsala, 1990), 
64ff. 
7 3 Sigvard Eklund, "Klyvningsprocesser, ett nytt slags kärnreaktion" Kosmos 19 (1941), 39ff. 
7 4 Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 125. 
7 5 Ibid, 20. 
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en atombomb nödvändiga plutoniumet, behövde FOA även neutronkällor som reaktorn 

för att kunna undersöka neutronreaktioner liknande dem i en atombomb. 7 6 Kopplingen 

mellan de båda tillämpningarna var också en personalekonomisk fråga - antalet 

personer i Sverige med kvalificerade insikter i kärnfysik var starkt begränsat. 7 7 Sigvard 

Eklund rekryterade unga nyutexaminerade civilingenjörer från Teknisk fysik, och 

arbetsplatsen kom att präglas av många unga entusiaster. Teknologer kunde göra sina 

examensarbeten vid Rl , både under uppbyggnaden och senare, och det fanns även ett 

system för att plocka in sommarpraktikanter från KTH redan innan de var färdiga med 

examen. 7 8 Unga, utbildade män kunde även göra militärtjänstgöring på FOA. Det kan 

noteras, att trots att de beskrivna uppgifterna ofta var av renodlat vetenskaplig 

karaktär, så rekryterades till största utsträckning civilingenjörer och inte 

universitetsexaminerade. Man kan reflektera över huruvida detta var ett sätt att 

rekrytera folk ur samma kulturkrets, eller kanske ett försök att associera den 

forskningsinriktade verksamheten med industri och produktion. Spänningen hos Rl 

mellan forskning och tillämpad teknik kan också relateras till spänningen mellan 

universiteten och tekniska högskolor. 

Atomkommittén mobiliserade vid sidan av AE även krafter på högskolorna, och på 

Svenska nationalkommittén för fysiks konferens i mars 1946 delades en mängd 

teoretiska uppgifter ut till olika forskare runt om i landet. Bland dem som engagerades 

var fysikerna Lamek Hulthén, Manne Siegbahn och Ivar Waller. 7 9 Många 

grundläggande fakta var ännu okända. Även om de som satt i både Atomkommittén och 

Atombolagets styrelse till stor del var företrädare för universitetsvärlden, upplevdes 

det från akademiskt håll som en viss konkurrens om pengarna mellan universitetens 

forskning och industrins - ett företag kom helt plötsligt och inhöstade statliga bidrag 

till forskning. Forskning av grundforskningskaraktär på ett halvindustriellt bolag 

FOA och kärnvapen, dokumentation från seminarium 16 november 1993, (FOA VET nr 8), 14. 
Svensk kärnvapenforskning 1954-1972 (Stockholm, 1987, regeringens offset), 20. 
Brev från R Pauli till K.E Larsson 26 mars 1957. Ur Institutionen för reaktorfysiks arkiv. 
Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 129. 
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hörde inte till vanligheterna. 8 0 FOA:s kärnfysikgrupp överfördes 1950 till AB 

Atomenergi. 8 1 Där koncentrerades forskningen till Sigvard Eklunds grupp för 

kärnfysik i samarbete med delar av företagets kemiverksamhet, framförallt reaktor-

och kärnkemi, placerade vid Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) försöksstation på 

Drottning Kristinas väg. 

Verksamheten på Atomenergis fysikavdelning delades upp, och forskningen skedde 

främst vid sektionerna för neutronfysik under Guy von Dardel (efterträdd av Rolf 

Pauli), teoretisk reaktorfysik under Nils Svartholm (efterträdd av Gunnar Holte) och 

kärnkemi under Erik Haeffner. Det fanns även sektioner för instrumentering (Robert 

Vestergaard), konstruktion (Gösta Lindberg) och strålskydd (Lars Carlbom). 8 2 

Sigvard Eklund ville ha god kontroll på hela sin avdelning, vilket möjligen gjorde 

förhållandet till vissa sektionschefer något problematiskt. Det var viss 

personalomsättning på dessa poster. 8 3 

Vad gjorde man då i gruppen som skulle skapa reaktorn? Under uppbyggnaden var det 

naturligt nog en mängd frågor av teknisk natur som blev viktiga, exempelvis aspekter 

på att hantera bränsleelement. 8 4 Det var viktigt att veta hur de material reaktorn 

bestod av betedde sig under neutronbestrålning, och man undersökte exempelvis 

diffusionslängder i grafit som var reflektormaterialet i R l . 8 5 Av stor betydelse var 

också mindre målinriktade försök som hade till syfte att försöka förstå grundläggande 

beteenden hos neutroner. 8 6 På den här tiden fanns osäkerhet rörande värdena på många 

grundparametrar, t.ex. tvärsnitt för uran och andra ämnen. 8 7 Sådan information var av 

stort intresse för både FOA och Atomenergi eftersom den är avgörande för hur en 

8 0 Ibid., 133 
8 1 Ibid., 132. 
8 2 Intervju med Bengt Pershagen 17/9 2000. Karl-Erik Larsson, "Kärnreaktorn Rl - ett stycke 
högteknologisk pionjärhistoria", Daedalus (1989), 108f. 
8 3 Intervju med Bengt Pershagen 17/9 2000. 
8 4 Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 134. 
8 5 Telefonintervju med Nils Göran Sjöstrand 17/5 2000. 
8 6 Intervju med Karl-Erik Larsson 11/4 2000. 
8 7 FOA och kärnvapen, dokumentation från seminarium 16 november 1993, (FOA VET nr 8), 14. 
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kärnreaktion utvecklas. FOA och Atomenergi gjorde gemensam sak om att bestämma 

dylika grundläggande fakta. 8 8 Skydd mot radioaktivitet, både från en atombomb och 

som arbetsmiljöfråga i laboratorier, var också centralt i forskningen under dessa år. 8 9 

Även metoder att bestämma föroreningar i uran samt försök att separera uranisotoper 

utvecklades. 9 0 Det var av stort intresse att undersöka hur de använda uranstavarna 

omvandlades till andra ämnen och isotoper. 

Men många kunskaper saknades ännu - och varifrån skulle man få dem? Teoretikerna 

som skulle försöka dimensionera Rl hade en svår uppgift, eftersom man inte hade 

tillgång till beräkningsmodeller som motsvarade Rl:s dimensioner. Ett genombrott i 

dessa ansträngningar var när Eklund lyckades bjuda in den amerikanske forskaren 

Milton Edlund till Stockholm. 9 1 Gitter av uranstavar och reaktioner i dessa krävde 

avancerade kunskaper, och utan dessa fick man istället försöka kopiera parametrar och 

dimensioner hos andra reaktorer, främst CP3 i Chicago. Sigvard Eklund hade gjort en 

resa till USA i slutet av 40-talet och fått tag på ritningar av CP3 . 9 2 Detta var alltså i 

en tid av rigid internationell sekretess, och det kan synas anmärkningsvärt att forskarna 

under uppbyggnaden av Rl kunde få tillgång till så mycket information om andra 

reaktorer som man faktiskt fick. Varför släppte USA den här informationen? En 

spekulation skulle kunna vara att det neutrala Sverige var strategiskt viktigt för USA 

under kalla kriget. I en eventuell konflikt mellan öst och väst var Sverige geografiskt 

viktigt, och det vore bra för USA om Sverige var välvilligt mot NATO. Sveriges 

urantillgångar kan också ha spelat in. En annan delförklaring kan vara Eklunds 

omvittnade sociala kompetens och förmåga att knyta viktiga kontakter. 

8 8 ibid, 15. 
8 9 Eric Rhenman, Atomarbetet i 14 länder (Stockholm, 1958), 98. 
9 0 "Översikt över personal- och medelsbehov samt arbetsuppgifter vid Aktiebolaget Atomenergis 
forsknings- och utvecklingsavdelning kalenderåret 1950" av Sigvard Eklund 10/1 1950. Studsviks arkiv, 
centralarkivet, Sigvard Eklunds arkiv, skåp 1, pärm "Historia". 
9 1 Intervju med Bengt Pershagen 17/9 2000. 
9 2 Intervju med Karl-Erik Larsson 22/9 2000. 
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Det hemlighetsfulla uranets beteende var förstås i fokus. Undersökningar av 

resonanser hos uran skedde både först på FOA och sedan på Atomenergi. Fenomenet rör 

det faktum att vissa atomkärnor, till exempel uran-238, med stor sannolikhet 

absorberar neutroner vid vissa specifika energier (som motsvarar en excitationsnivå i 

kärnan). Dessa energier kallas resonanser, och i dessa fall tar kärnan upp en neutron och 

bildar en annan isotop. Denna kan i sin tur sönderfalla till ett annat ämne. I reaktorer 

medför denna process bl.a. att plutonium bildas. Detta skeende var följaktligen 

intressant för flera aktörer. Resonansabsorption diskuterades också i samband med 

spekulationer kring möjligheter till upparbetning av uran. 9 3 1 regel bör dock 

resonansabsorption i reaktorer undvikas, eftersom den stjäl neutroner. 9 4 

Den 13 juli 1954 gick Rl kritisk, och forskningen kom in i ett annat skede. Första 

reaktionen tycks ha varit en viss handfallenhet: målet var nått. Det fanns resurser för 

forskning - nu gällde det att utveckla den forskningen. Det tekniskt inriktade arbetet 

med att skapa en reaktorkonstruktion var över, nu blev uppgiften att "undersöka 

reaktorn". 9 5 Organisationen på Atomenergi kring reaktorn uppdelades i olika sektioner 

för uranarbete, kärnfysik, kärnkemi, strålskydd och avfallshantering, metallurgi och 

metallograli, analys, prospektering samt byggnad. 9 6 Det första året då Rl var igång var 

närmast en inkörningsperiod då teknikerna gjorde en mängd justeringar och 

kontrollerade strålskydd. 9 7 Effekten var då bara några watt. 

1955-1959. Forskning och samarbete 

Denna period var forskningsintensiv för R l och inleddes med att en mängd information 

- inte helt väntat - frisläpptes under Genévekonferensen 1955. Verksamheten vid Rl 

förändrades. Artefakten Rl existerade, och forskningsgrupper började undersöka hur de 

9 3 Uppgifterna i stycket från en telefonintervju med Eric Hellstrand 28/6 2000. 
9 4 Intervju med Bengt Pershagen 17/9 2000. 
9 5 Telefonintervju med Nils Göran Sjöstrand 17/5 2000. 
9 6 Eric Rhenman, Atomarbetet i 14 länder (Stockholm, 1958), 99. 
9 7 Tekniskt PM RSS 60-7, 26/2 1960. Författare: Berglund m.fl.. Studsviks arkiv, centralarkivet, Sigvard 
Eklunds arkiv, skåp 4, pärm "Rl". 
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kunde använda den. Forskarna fick anpassa sina frågeställningar till ett befintligt 

instrument, och alla tänkbara tillämpningar hjälpte till att rättfärdiga den stora 

summa reaktorn hade kostat. Det var också en fråga om att utforska ett föremål -

reaktorn var visserligen konstruerad, med den var i vissa avseenden "terra incognita", 

och forskarna undersökte och upptäckte processer i dess inre. Vissa projekt hade direkta 

tillämpningar, andra syftade till att öka den allmänna kunskapen och producera 

människor med kännedom om reaktorfenomen. Det internationella samarbetet 

underlättades. Forskargrupperna på AB Atomenergi dominerade, men även 

universitetsinstitutioner upptäckte möjligheten att använda R l . Att utnyttja 

reaktorns instrument för bestrålning av isotoper till utomstående forskning blev en 

viktig tillämpning. Man kan göra en distinktion mellan grupper som utforskade 

reaktorn i sig och sådana som använde Rl för framställning av neutronstrålar eller 

isotoper och i sin tur forskade på dessa. Under denna period var R l högintressant ur 

forskningssynpunkt, men för kunskapsinhämtandet om konstruktion hade den i någon 

mån spelat ut sin roll, och fokus sattes på tillverkandet av nya reaktorer i Studsvik. 

Reaktorn når sitt andra "closure" och används som forskningsinstrument och en miljö 

för kompetensutveckling. 

En vändpunkt kom 1955 med konferensen om atomenergins fredliga användning som 

hölls i Geneve, initierad av USA. För de svenska forskarna innebar detta en sensation 

när vetenskaplig information av stort intresse släpptes. De resultat man i Sverige 

forskat fram på egen hand visade sig stämma bra överens med de amerikanska 

resultaten, och de svenska forskarna fick viktig information för vidare forskning. Inte 

minst fick Sverige också en chans att visa upp vad som här åstadkommits. Möjligen 

kunde det skönjas en viss besvikelse i att få de resultat Atomenergis forskare just lagt 

ner mycket tid på att få fram serverade på silverbricka - de egna bemödandena blev 

mindre oumbärliga när samma undersökningar redan gjorts i USA och var tillgängliga. 

Dock hade man förmodligen inte kunnat bearbeta informationen på ett adekvat sätt om 

det inte redan hade utvecklats kunskap i landet på området. Forskningen kunde i viss 
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mån ändra karaktär efter konferensen, då forskarna inte längre behövde ägna sig åt 

grundläggande materialparametrar. 9 8 Av denna anledning minskade också intresset för 

Rl efter 1955. 9 9 Den information Atomenergi byggt Rl för att få fram hade man fått 

ändå. Om det nu redan tidigare funnits en viss handfallenhet angående reaktorns 

användning ökade denna efter Genévekonferensens fria informationsflöde. 

Bild 8. Sveriges monter på Genévekonferensen 1955 - en bild av Rl skymtar på 

väggen, längst till höger. Under Genévekonferensen frisläpptes en mängd vetenskaplig 

information som tidigare varit hemligstämplad. Bildkälla: Tekniska museets arkiv. 

Reaktorn var emellertid Sveriges enda, och dessutom en utmärkt neutronkälla. 

Kärnfysikavdelningen och Sigvard Eklund inbjöd universitet och högskolor att använda 

den nya neutronkällan för forskning, men intresset var till en början svalt. 1 0 0 Kanske 

9 8 Uppgifterna i stycket från Karl-Erik Larsson, "Kärnkraftens historia i Sverige", Kosmos 64 (1987), 
136. Telefonintervju med Karl-Erik Larsson 18/5 2000. 
9 9 Karl-Erik Larsson, "Kärnreaktorn Rl - ett stycke högteknologisk pionjärhistoria", Daedalus (1989), 
118. 
1 0 0 Karl-Erik Larsson, Vetenskap i kärnkraftens skugga (Stockholm, 2000), 76. 
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var kunskaperna utanför Atomenergi om vad en reaktor kunde användas till alltför 

bristfälliga. Det blev alltså främst sektionerna för fysik och kemi inom Atomenergi 

(skiss över organisationen och sektioner inom Atomenergi år 1957, se bilaga 1) som 

till en början kom att idka forskning runt R l , och det tycks trots allt inte varit något 

problem att hitta angelägna forskningsområden. Förutom chansen att erövra en 

akademisk titel fanns det med den nya internationella öppenheten möjligheten att 

publicera sig utomlands och i viss mån samarbeta med forskare från andra länder. 

Informationsfloden från den första Genévekonferensen tog lång tid att bearbeta, och 

det var hett eftertraktad information som lades framför de av nyfikenhet brinnande 

forskarna. Många följdfrågor på denna information dök upp, och nya 

forskningsområden öppnades. Personalstyrkan ökades. Det nya med att ha tillgång till 

neutroner resulterade i en rad undersökningar av dessas beteenden: spridning, 

absorption i olika medier, nedbromsningsmekanismer. 1 0 1 De viktigaste 

forskningsgrupperna på den forskningsintensiva fysikavdelningen presenteras vidare 

nedan. 1 0 2 

För att kunna studera neutroners beteenden i olika material utvecklades en mätmetod 

med en pulserad neutronkälla för undersökning av tidsförlopp. Dessa försök utfördes i 

en grupp ledd av först Guy von Dardel, senare Nils Göran Sjöstrand. För 

tidsförloppsförsöken användes dels en accelerator, dels en så kallad chopper som bara 

släpper igenom neutroner i korta pulser. Dessa pulser detekterades i en 

multikanalsanalysator vilket visade hur lång tid det tagit för neutronerna att passera 

sträckan och därmed vilken energi de hade och undersöka energifördelningen. Med 

denna löptidsspektrometer kunde man göra olika mätningar som funktion av 

neutronenergin. Det gjordes bland annat mätningar då neutronerna fick passera rör av 

Atomenergis verksamhetsberättelser 1954 - 1957. 
Telefonintervju med Erik Johansson 20/6 2000. 
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olika ämnen. På detta sätt kunde man exempelvis testa olika moderatorer. 1 0 3 Att 

utveckla själva metoderna var också ett må l . 1 0 4 

Att uran, speciellt isotopen U - 2 3 8 , upptar neutroner vid vissa energier var fortfarande 

ett fenomen av stort intresse. I Eric Hellstrands grupp på fysiksidan fortsatte 

mätningar av resonanser, och forskarna undersökte resonansintegralens (effektiva 

absorptionstvärsnittet över resonansområdet) storlek och temperaturberoende för 

olika ämnen. 1 0 5 Intressanta ämnen var till exempel torium (som kan övergå till uran 

efter bestrålning), plutonium, olika uranisotoper och zirkalloy, en legering som 

används i kapslingen av bränslestavarna i en reaktor. 1 0 6 Det skulle kunna vara 

ödesdigert om omslutningsmaterialet reagerade på neutronbestrålning, och detta var 

därför tvunget att undersökas ordentligt. För undersökningen av zirkalloy användes en 

så kallad pileoscillator, vilket innebär att ett prov förs in i och ut ur reaktorn med 

bestämd period. Med ledning av hur reaktorns effektsvängningar kan man avgöra vad 

provets absorption. 1 0 7 Här använde man alltså själva reaktorn som mätinstrument. 

Mer grundforskningsinriktad verksamhet kring materialfysik förekom också. I en 

grupp ledd av Karl-Erik Larsson användes neutronspektroskopi med 

löptidsspektrometer som ett viktigt redskap för att undersöka hastighetsfördelningar 

hos neutroner. Med hjälp av reaktorns långsamma (termiska) neutroner kunde man 

undersöka olika material - en vetenskapsgren som idag närmast skulle hänföras till 

fasta tillståndets fysik. Genom att mäta rörelseförändringar hos neutronerna när de 

passerat ämnen i olika aggregationsformer (framförallt fast form och vätska) kunde 

man få information om materialets mikrostruktur och gittervibrationer, så kallade 

fononer och rotoner. Detta arbete blev uppmärksammat och publicerades i bland annat 

1 0 3 Telefonintervju med Erik Johansson 20/6 2000. 
1 0 4 Telefonintervju med Erik Johansson 9/6 2000. 
1 0 5 Atomenergis verksamhetsberättelse 1957. 
1 0 6 Telefonintervju med Eric Hellstrand 28/6 2000. 
1 0 7 Telefonintervju med Eric Hellstrand 28/6 2000. 

43 



Physics Review.10* AB Atomenergi bekostade 1957 en internationell vetenskaplig 

konferens i ämnet neutronspridning. 1 0 9 

Villkoren för kriticitet var en central fråga. 1 1 0 Redan innan reaktorn var placerad i 

bergrummet fanns där en uppställning för så kallade exponentialförsök i ett projekt 

kallat ZEBRA (Zero Energy Bare Reactor Assembly), ett samarbete med Holland och 

Norge. 1 1 1 För den svenska sidan stod främst Rolf Persson, chef för en av 

fysikgrupperna. Försöksuppställningen bestod av en cylindertank med moderator (i 

regel tungt vatten, men försök utfördes också med lätt vatten) och naturligt uran. 

Tanken har sådana dimensioner att kriticitet ej kan uppnås. Neutroner erhålles från en 

neutronkälla som placeras centralt under tanken. Neutronfördelningen i axiell led 

undersöktes och man mätte neutrontätheten. Denna minskar exponentiellt (därav 

namnet på experimenten) och intensiteterna avtar. Syftet var att undersöka hur en 

reaktor bör konstrueras och testa beräkningsmetoder. I exponentialförsöken 

samarbetade teoretiker och experimentalister om att bestämma 

multiplikationskonstanten k för reaktorer. Här använde man alltså inte själva reaktorn 

som instrument, utan forskade snarare kring frågor om hur reaktorns kriticitet berodde 

på olika faktorer. Man gjorde ju också parallellt förändringar i Rl:s effekt, och 

kunskap om kriticitetsvillkor var nödvändigt för att kunna göra detta. Dessa försök 

fortsatte under 50-talet men flyttades 1960 till Studsvik och kompletterade där 

verksamheten vid RO-reaktorn. 

Att hålla reaktorn i drift gav också upphov till en hel del mer tekniskt inriktad 

forskning. Forskarna studerade hur ångbildning i reaktorn påverkade kriticiteten och 

hur driften inverkade på materialen. 1 1 2 Man undersökte också sätt att "pulsa" 

reaktorn, det vill säga hur man skulle kunna starta den och undvika oavsiktlig 

1 0 8 Karl-Erik Larsson, Vetenskap i kärnkraftens skugga (Stockholm, 2000), 85ff. 
1 0 9 Ibid., 95. 
1 1 0 Uppgifterna i stycket från en telefonintervju med Eric Hellstrand 28/6 2000. 
1 1 1 Atomenergis verksamhetsberättelse 1954. 
1 1 2 Atomenergis verksamhetsberättelser 1954 - 1960. 
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krit icitet . 1 1 3 Reaktorns egenskaper undersöktes också genom att en neutroner från en 

accelerator skickades in i reaktorn när den var underkritisk. Genom detta kunde man 

utveckla metoder att mäta styrstavarnas effektivitet och hur nivån tungt vatten 

påverkar multiplikationskonstanten. 1 1 4 Flera olika mätmetoder utarbetades, och allt 

eftersom teorierna blev mer utvecklade fick man också testa nya simulerings- och 

beräkningsmetoder. För detta hade AE på 1950-talet lov att använda en 

"matematikmaskin" från KTH, framförallt använde man maskinen BESK. Sedermera 

fick Atomenergis teoretiker en egen matematikmaskin. 1 1 5 

FOA arbetade inte själva vid reaktorn, men de beställde ett antal utredningar från 

Atomenergi om bland annat kärnvapenmaterial. 1 1 6 Det fanns även ett avtal mellan de 

båda parterna att dela med sig av information som båda behövde. 1 1 7 Det är svårt för en 

utomstående att belysa vilka delar av forskningsprojekt som hade militära 

berörelsepunkter, därför lämnar jag den aspekten därhän och fokuserar på forskningens 

innehåll. Jag vill dock framhålla att det i hela det civila kärnforskningsprogrammet 

fanns en militär sida och att de båda inte alltid är lätta att skilja åt. 

Under den här forskningsintensiva epoken fördjupade man de vetenskapliga 

kontakterna med USA, framförallt laboratorierna i Brookhaven, Argonne, Washington 

och Los Alamos samt även det kanadensiska Chalk River. 1 1 8 Kontakterna bestod 

framförallt av besök och tider som gästforskare hos varandra. 

AB Atomenergis kemiavdelning låg till största delen på Lövholmsvägen i Gröndal. En 

mindre del av kemiverksamheten hade beröring med verksamheten på Drottning 

Kristinas väg, framförallt: 1 1 9 

1 1 3 Telefonintervju med Nils Göran Sjöstrand 17/5 2000. 
1 1 4 Nils Göran Sjöstrand, brev till författaren 5/10 2000. 
1 1 5 "Nu räknar AE-matematikerna ELEKTRONISKT", Reaktorn nr 8/1959, 1. 
1 1 6 FOA och kärnvapen, dokumentation från seminarium 16 november 1993 (FOA VET nr 8), 151. 
1 1 7 Ibid., 81. 
1 1 8 Telefonintervju med Karl-Erik Larsson 18/5 2000. 
1 1 9 Telefonintervju med C G Österlund 3/7 2000. 
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• Isotopanrikning - ett område med anknytning till tanken att kunna anrika uran, dock 

kom man aldrig så långt. 

• Plutoniumkemi handlade om att separera plutonium från restprodukter. Det rörde sig 

huvudsakligen om att utveckla metoder, inte att framställa några intressanta 

kvantiteter. Denna inriktning hade dock underordnad beröring med R l , möjligen 

användes lite bränsle från R l . Inom detta område hade man ett informationsutbyte med 

FOA. 

• Framställning av radioaktiva isotoper, den dominerande avdelningen. En viktig 

uppgift var till exempel att framställa kemiska dosimetrar med anrikat Bor-10. 

Grundprincipen var dock att alla anställda var insatta i alla områden, och det fanns en 

stark integration mellan ämnena. 

Det var en mängd kunder som ville ha tillgång till de nya radioaktiva isotoperna. 

Stockholms högskola utnyttjade Rl för att göra sönderfallsscheman för olika 

isotoper. 1 2 0 Även olika medicinska avdelningar kontaktade Atomenergis kemister för 

spårningsundersökningar av exempelvis fluor i tänderna och natrium i levern. Docent 

Lars Ehrenberg gjorde experiment med att bestråla bananflugor såväl som frukter för 

att undersöka kromosomförändringar. 1 2 1 Aktiveringsanalyser för att bestämma halt av 

ett ämne - exempelvis gifter i djur och växter - gjordes också vid R l . 1 2 2 

Bestrålningarna beställdes av utomstående men utfördes alltid av Atomenergis 

personal, bland annat av säkerhetsskäl. 1 2 3 En smärre avgift togs ut. Bland andra 

användare fanns Chalmers kärnkemiska institution, Vetenskapsakademiens 

forskningsinstitut för experimentell fysik i Uppsala, Gustav Werners institut för 

kärnkemi i Uppsala och Karolinska radiofysiska institutionen. 1 2 4 

1 2 0 Uppgifter i stycket från telefonintervju med C G Österlund 3/7 2000. 
1 2 1 "1.734 bestrålningar i Rl under 1958", Reaktorn nr 2/1959, 5. 
1 2 2 Telefonintervju med C G Österlund 3/7 2000. 
1 2 3 Telefonintervju med C G Österlund 3/7 2000. 
1 2 4 Eric Rhenman, Atomarbetet i 14 länder (Stockholm, 1958), 95. 
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Bild 9. Isotopframställning vid Rl. De prov som skulle aktiveras sköts in i reaktorns 

kanaler för neutronbestrålning. Isotoperna användes av exempelvis sjukhus. 

Bildkälla: Studsvik AB. 

Bland utomstående aktörer vid Rl märks särskilt Institutionen för fysikalisk kemi på 

KTH, under Ole Lamm, som använde reaktorn frekvent som neutronkälla för 

aktiveringsanalys av kortlivade ämnen. Dessa användes sedan till att undersöka flöden 

för industriella tillämpningar, och även för en del medicinska ändamål. 1 2 5 Inriktningen 

blev efterhand mer mot miljögifter, och några av de första undersökningarna av 

kvicksilver i fisk gjordes med Rl :s verktyg. 1 2 6 

Varför hade man då denna service med isotopproduktion? Enligt C G Österlund, f.d. 

kemist på Atomenergi, är förklaringen delvis att bestrålningar är en mycket uppenbar 

tillämpning av en reaktor, och man lärde sig samtidigt en hel del om kärntekniska 

tillämpningar. Atomenergi var ju faktiskt till 4/7 ägt av staten och hade vissa 

förpliktelser mot allmänna intressen. Att visa "goodwill" mot universiteten var 

1 2 5 Intervju med Torbjörn Westermark 15/6 2000. 
1 2 6 Torbjörn Westermark, brev till författaren, 19/7 2000. 
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också vikt igt . 1 2 7 1 ett dokument från 1962 om bolagets målsättning står 

"Isotopproduktion och aktiveringsanalys är en verksamhet som utnyttjas av ett stort 

antal personer och olika slag av organisationer utanför den egentliga 

atomenergiverksamheten och bedömes ha ett stort PR-värde". 1 2 S Verksamheten med 

att framställa isotoper till alla intressenter blev efterhand alltför omfattande för de 

som skötte den: AB Atomenergi och KTH:s grupp för användning av isotoper inom 

industrin. På Industriförbundet och IVA:s initiativ bildades en stiftelse, 

Isotoptekniska Laboratoriet, som handhade isotopproduktionen. 1 2 9 

Kemin på AB Atomenergi skilde sig från fysikavdelningen genom att vara mindre 

inriktad på akademisk forskning och mer på tekniska resultat. Kemiverksamheten 

producerade bara någon enstaka doktor och ett mindre antal licentiater, i jämförelse 

med fysikernas akademiska bedrifter. För fysikerna fanns det möjligheter till 

individuell meritering, medan kemisterna arbetade kollektivt, mot ett mål. Skillnaden 

låg i uppgiften för de olika inriktningarna - att exempelvis bygga upp uranutvinning 

var en konkret uppgift - men kan också haft andra delorsaker. Det har beskrivits som en 

skillnad i attityd, där kemin snarare var en process, ett problem att lösa. R l och 

kärnkraften i allmänhet betraktades också i huvudsak som en uppgift för fysiker. En 

spekulation skulle kunna vara att skillnaden har samband med den höga status som 

modellvetenskap som fysiken har haft under 1900-talet. 

Under perioden sommaren 1955 - sommaren 1956 höjdes Rl:s effekt till 300 kW; den 

effekt reaktorn var konstruerad för. Efter mätningar av temperaturfördelningen vågade 

driftsgruppen 1958 höja effekten till 600 kW. En högre effekt ger ett högre 

neutronflöde, vilket hett eftersträvades av vissa forskare eftersom deras experiment 

underlättades av fler neutroner. Likaså förkortas bestrålningstiden för isotoper. Med 

1 2 7 Telefonintervju med C G Österlund 3/7 2000. 
1 2 8 "BETR. BOLAGETS LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNING", dokument från 1962 signerat Bo 
(förmodligen Bo Aler). Studsviks arkiv, centralarkivet, VD, vagn 14, pärm "Bolagets målsättning och 
arbetsprogram". 
1 2 9 Telefonintervju med C G Österlund 3/7 2000. 
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denna ledstjärna lyckades man höja effekten till 1000 kW är 1959, genom att spola 

huvudvärmeväxlaren med vatten. 1 3 0 Under slutet av 1950-talet fördes flera 

diskussioner angående ombyggnad av reaktorn. 1 3 1 Målet var att höja flödet, och 

förslagen gick bland annat på att byta ut bränslet mot anrikat uran samt innesluta 

reaktorn så att effekten kunde ökas utan risk för att farliga ämnen som exempelvis 

argon-40 läckte ut. Men allteftersom AB Atomenergi lade fokus på annat än Rl 

förlorade man också intresset att lägga så mycket pengar på reaktorn. Däremot tyckte 

Atomenergi att KTH kunde betala en ombyggnad, eftersom de använde reaktorn till 

forskning - vilket KTH inte var intresserat av. Av planerna på förbättring realiserades 

endast den ovan nämnda utvidgningen av kylsystemet. 

Det var AB Atomenergi som bestämde över användningstider för hyresgästerna vid 

reaktorn, men för det mesta kunde alla experiment köras parallellt, eftersom reaktorn 

hade så många kanaler. 1 3 2 Efter det att det blev möjligt att köra på högre effekter 

uppdelades drifttiden i lågeffekt- respektive högeffektperioder. De höga effekterna och 

höga flödena användes av neutronfysiker som ville dra ut en stråle ur reaktorn. För de 

reaktorfysiker som gjorde experiment inuti reaktorn var däremot låga effekter 

bät tre . 1 3 3 Oftast kördes reaktorn på full effekt, men ville någon göra ett 

lågeffektexperiment brukade det inte vara någon svårighet att få till de t . 1 3 4 Dock 

kunde en god relation till driftsgruppen hjälpa en bit på vägen. 1 3 5 Här lyckades man 

alltså anpassa artefakten efter olika önskemål. De försiktiga testkörningarna i början 

med reaktortekniska avsikter var avslutade, och man hade konstaterat att reaktorn 

fungerade och gjort några justeringar. Sedan kom reaktorn i större utsträckning att 

användas för neutronfysikaliska undersökningar, men genom kompromisser fick båda 

grupperna utrymme. 

1 3 0 Intervju med Karl-Erik Larsson 11/4 2000. 
1 3 1 Intervju med Karl-Erik Larsson 22/9 2000. 
1 3 2 Sigvard Eklund, "Den första svenska atomreaktorn" Kosmos 1954, 151. Telefonintervju med Erik 
Johansson 9/6 2000. 
1 3 3 Intervju med Karl-Erik Larsson 22/9 2000. 
1 3 4 Telefonintervju med Erik Johansson 9/6 2000. 
1 3 5 Karl-Erik Larsson, Vetenskap i kärnkraftens skugga (Stockholm, 2000), 86. 
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1960-1970. Undervisning och decentralisering 

Under denna period avfolkades Rl och forskningen decentraliserades. Reaktorfysiken 

drogs till RO och neutronfysiken till R2. Det fanns dock vissa tekniska förutsättningar 

som gjorde Rl särskilt lämpad för vissa typer av experiment, och dessa fortlevde där. 

Samtidigt som Atomenergis forskargrupper vid Rl minskade, ökade den externa 

användningen, som ibland även finansierades av Atomenergi. Rl var geografiskt 

lättillgänglig för många institutioner i huvudstaden, och dess tjänster var relativt 

billiga. Reaktorn blev alltmer ett redskap för universitetsforskning. Undervisning 

blev också ett centralt användningsområde, både vad det gällde företagskurser och 

universitetsutbildning. Det uppstod ett samförstånd om reaktorns användning, en 

"closure" om reaktorn som undervisningsinstrument. AB Atomenergis intresse för 

reaktorn minskade alltmer, och för företagets behov hade den snart tjänat ut. De som 

använde reaktorn mest - KTH, Chalmers och Isotoptekniska laboratoriet - var inte 

beredda att betala för driften, så när Atomenergi slutligen tog sin ekonomiska hand 

ifrån Rl fanns ingen möjlighet att behålla den i drift. 

År 1960 startades den nya reaktorn R2 i det nya laboratoriet i Studsvik, Nyköping. R2 

var en materialtestningsreaktor av lättvattentyp och tog över flera av Rl:s uppgifter 

som neutronkälla, inte minst på grund av sitt högre neutronflöde. Atombolaget 

började föra över folk från Drottning Kristinas väg till Studsvik, och miljön på Rl 

utarmades och splittrades upp. Många forskare ville dock stanna i Stockholm och 

lämnade bolaget för andra uppgifter. AB Atomenergis forskningsgrupp på Rl fanns 

kvar ända till slutet av 60-talet, men med en betydligt mindre personalstyrka. Denna 

ägnade sig åt samma uppgifter som tidigare, det vill säga neutroners beteende vid 

spridning och i olika material samt beräkningsmodeller. Försöken med 

resonansintegralsmätningar fortsatte också. Den tidigare nämnda snabba choppern 

användes för mätningar av neutronspektra i uranrör, där resultaten jämfördes med 

teoretiska beräkningsmetoder. Rl:s eget spektrum (neutronflöde som funktion av 
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energin) hade också mäts upp, till stöd för andra experiment och av allmänt intresse. 1 3 6 

På den tekniska sidan undersökte man reaktorers kemiska problem samt hur man kan 

detektera sprickor i bränsleelement. 1 3 7 Tiden efter den första Genévekonferensen 

präglades av den nämnda konflikten mellan Sigvard Eklund och Atombolagets 

direktör Harry Brynielsson (se ovan). Eklund tog tjänstledigt från AB Atomenergi för 

att anordna den andra Genévekonferensen 1958 och gick sedan, från 1961, över till den 

internationella atomorganisationen IAEA. Det var en känslig fråga i vilken 

utsträckning det "räckte" med informationen Sverige erhållit genom 

atomkonferensen, eller om mer forskning behövdes för utbyggnaden av 

atomkraftsprogrammet. 

Med Eklund försvann mycket av den ursprungliga forskningsstämningen från R l . 1 3 8 

Istället utfördes allt mer forskning på de nyinstiftade institutionerna i reaktorfysik, 

där Nils Göran Sjöstrand blev professor på Chalmers 1961 och Karl-Erik Larsson på 

KTH 1962. AB Atomenergi, som var angeläget om att upprätthålla en hög kompetens 

på området i landet, betalade vissa tjänster på universiteten. Kanske framförallt sådana 

med mer tillämpad inriktning mot mätmetoder och reaktormaterial, men även ren 

grundforskning. Det var viktigt att utveckla ny kunskap och ha personer i landet att 

kunna vända sig t i l l . 1 3 9 Undervisning i reaktorrelaterade ämnen började som 

Atomenergis extrakurser, men togs första gången upp på högskolan som kurser av Nils 

Svartholm (som tidigare arbetat vid R l ) inom ämnet matematisk fysik på CTH i slutet 

av 1950-talet. 1 4 0 Föreläsningar på högskolan under 1950-talet hade dock hållits av 

Sigvard Eklund, som även var docent på KTH. 1 4 1 När institutionerna för reaktorämnen 

inrättades befolkades de inte sällan med AE-folk. Det tog viss tid för atom- och 

kärnfysiken att tas upp av gamla institutionerna för fysik, och sedan blev det en 

1 3 6 Telefonintervju med Erik Johansson 20/6 2000. 
1 3 7 Atomenergis verksamhetsberättelser 1957-1962. 
1 3 8 Intervju med Karl-Erik Larsson 11/4 2000. 
1 3 9 Intervju med Per Persson 25/5 2000. 
1 4 0 Telefonintervju med Nils Göran Sjöstrand 17/5 2000. 
1 4 1 Bengt Pershagen, brev till författaren, 9/10 2000. 
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uppdelning så att mer teoretisk atom- och kärnfysik fanns på universiteten, medan 

verksamhet inom tillämpad kärnfysik och neutronfysik skedde på AB Atomenergi. 

Utbildningen var en hjärtefråga för Atomenergi som ville öka sina möjligheter att 

värva kvalificerad arbetskraft. Reaktoringenjörskommitén inrättades, med 

representanter från både högskolor och industri, för att behandla utbildningsfrågor. 

Här diskuterades såväl inrättandet av en "atomlinje", komplettering med en 

"atomtermin" och nya ämnen på civilingenjörsutbildningen. 1 4 2 

På KTH-institutionen för reaktorfysik fortsatte undersökningarna om materials 

egenskaper under neutronbestrålning; man undersökte bland annat skillnaden mellan 

fasta och flytande material. 1 4 3 På Chalmers var inriktningen på forskningen mer mot 

reaktor- och kärnfysik. Rl:s neutronkälla användes för kärnstrukturforskning om 

infångningstvärsnitt för gammastrålning och excitationsnivåer hos kärnor. 1 4 4 En del 

tillämpat vetenskapligt arbete var mer inriktat mot att utveckla instrument, 

exempelvis studerade Chalmersgruppen hur kristallspektrometrar kunde användas 

som mätinstrument, vilket fick tillämpningar i reaktorutvecklingen. 

Rl blev med tiden mer och mer ett utbildningsinstrument, och förutom universitetens 

användning började Atomenergi ha kurser i reaktorfysik vid Rl för företag som ASEA, 

Sandviken, Nohab och Vattenfall. 1 4 5 Redan 1956 hölls den första kursen, och 

verksamheten utvecklades med t iden. 1 4 6 Ett system med auskultanter utvecklades, 

d.v.s. medarbetare från andra företag kom och arbetade på Atomenergi en period, 

betalda av sin ursprungliga arbetsgivare. Atomenergi fick på så sätt extra arbetskraft -

en ständig bristvara - och bolaget som lånade ut en anställd fick nya kunskaper. 1 4 7 

142 "förslag till skrivelse angående utbildning inom atomområdet vid KTH" av S Eklund och B 
Pershagen, april 1957. Studsviks arkiv, centralarkivet, Sigvard Eklunds arkiv, skåp 1 mapp 
"Civilingenjörsutbildningen på atomenergiområdet". 
1 4 3 Intervju med Göran Olsson 24/5 2000. 
1 4 4 Telefonintervju med Jan Rolén 19/5 2000. 
1 4 5 Telefonintervju med Nils Göran Sjöstrand 17/5 2000. 
1 4 6 Intervju med Bengt Pershagen 17/8 2000. 
1 4 7 Intervju med Bengt Pershagen 17/8 2000. 
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Att ha en reaktor tillgänglig mitt i huvudstaden var en resurs, inte minst för 

möjligheten att transportera kortlivade isotoper till sjukhusen. Där användes de för så 

kallad spårning, att injicera radioaktiva ämnen i kroppen för följa deras spridning. R l 

var speciell i sammansättningen av termiska, långsamma, neutroner vilket gjorde den 

särskilt lämpad för vissa experiment. I en lättvattenreaktor som R2 absorberar vätet 

långsamma neutroner på ett sätt som deuteriet i tungt vatten inte gör. Det lägre flödet 

och lägre effekten gjorde också störningarna, exempelvis gammastrålning, mindre. R l 

var också därigenom något lättare att reglera försöksbetingelserna på. Rl hade 

dessutom stor volym och ett väldefinierat flöde. Alla dessa fördelar framhölls när 

många kämpade för att få ha kvar "sin" reaktor i konkurrensen med de nya reaktorerna 

med betydligt högre flöden och därmed andra bestrålningsmöjligheter. Man var rädd 

att mista många fördelar, ur både experimentmässiga synvinklar och vad det gällde 

lokalisering, om R2 och RO helt fick ta över . 1 4 8 

I början av 60-talet bildades Institutionen för kärnkemi ur Fysikalisk kemi, där man 

fortsatte med aktiveringsanalyser. Isotoptekniska laboratoriet fortsatte sin 

verksamhet. Andra som utnyttjade möjligheten till spårning med hjälp av 

radioaktivitet var Gustav V:s forskningsinstitut, MFR:s grupp för fortplantningens 

endokrinologi på Karolinska sjukhuset, Serafimerlasarettet, Neurologiska 

institutionen på Karolinska institutet, Njurkliniken på S:t Eriks sjukhus, 

Tandläkarhögskolan och Strålningsbiologiska institutionen på Stockholms 

universitet. 1 4 9 

Framemot slutet av 1960-talet var Isotoptjänsten och KTH de största användarna av 

Rl ; för 1967-68 beräknades KTH använda 50 % av driftstiden medan Atomenergi bara 

använde 15 %. 1 5 0 Reaktorn blev till stor del ett laborationsinstrument för teknologer, 

148 a v Karl-Erik Larsson och Sten Holmryd 2 december 1958: "Det framtida behovet av Rl". 
Studsviks centralarkiv, Sigvard Eklunds arkiv, skåp 4 , pärm "Rl". 
1 4 9 Brev till Rektor Borg, KTH, från Karl-Erik Larsson 24/11 1969. Institutionen för reaktorfysiks 
arkiv, KTH. 
1 5 0 Dokument från 9/6 1966 "Forskningsreaktorn Rl", Institutionen för reaktorfysiks arkiv, KTH. 

53 



en verksamhet som börjat redan under 1950-talet. För de flesta forskare var de nya 

reaktorerna i Studsvik mer fördelaktiga att använda än Rl . Eftersom anslagen ströps, 

och reaktorn för Atomenergi vid den här tiden var av begränsat intresse var företaget 

inte längre intresserat av att betala driften. "Den svenska linjen" lades ned med 

Marvikenreaktorn, och frågan om svenska kärnvapen, där tungvattenreaktorer kunde 

behövas till plutoniumproduktion, var överspelad - sista spiken i den kistan var när 

Sverige skrev på icke-spridningsavtalet 1968. KTH betalade den årliga miljon driften 

kostade för året 1969, men sedan lades reaktorn ner av kostnadsskäl, och den forskning 

som fanns kvar fick flytta till R2 eller till den norska reaktorn Kjeller. 1 5 1 År 1982 

revs Rl efter att ha stått tillbommad i 12 år, då aktiviteten avtagit så pass att ett 

rivningsarbete var möjligt. 

Avslutning 

Diskussion 

Att utveckla Rl var en uppgift som innebar en teknisk och vetenskaplig utmaning. När 

reaktorn var färdigställd hade man ett redskap för forskning, och existensen av detta 

gav upphov till ett antal neutronfysikaliska forskningsgrupper. Den tekniska 

artefakten kom alltså först, och därmed möjligheten till nya vetenskapliga 

frågeställningar - Rl kan sägas vara ett svar på jakt efter en fråga. 

En hel del av Rl:s tänkta funktioner - att ta fram grunddata för neutronreaktioner i 

atomreaktorer - blev inaktuella efter Genévekonferensen 1955 eftersom den 

informationen avklassificerades. Vad skulle man nu med reaktorn till? Universitet och 

högskolor bjöds in, och forskningen som bedrevs var av både tillämpad och mer 

grundforskningsinriktad natur. Reaktorns experimentmöjligheter utnyttjades i regel 

inte till sin fulla kapacitet. Det verkar rimligt att dra en parallell till att forskningen 

var så fri att all verksamhet, av mindre betydelse vad, hjälpte till att rättfärdiga att 

1 5 1 Intervju med Karl-Erik Larsson 11/4 2000. Telefonintervju med Torbjörn Westermark 15/6 2000. 
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reaktorn stod där. Min bedömning är att verksamheten vid Rl blev mer 

grundforskningsinriktad än vad det från början var tänkt. Samtidigt hade man en stark 

tilltro till att detta skulle åstadkomma tekniska landvinningar i nästa led. 

Med Bijker och Pinchs terminologi skulle man hårddraget kunna säga att R l når tre 

olika "closuse". Först som teknisk prototyp, sedan som vetenskapligt instrument och 

slutligen som undervisningsredskap. Denna första reaktor är alltså flexibel i sina 

användningsområden. Senare reaktorer byggdes ofta specifikt för endast en av dessa 

uppgifter. Rl har lågt neutronflöde och många kanaler för forskning - sedan justeras 

artefakten efter andra önskemål i R2 och RO. 

En avsikt med Rl var också att höja kompetensen i landet. Produkten av R l , ur 

Atomenergis perspektiv, var användbara människor med kunskap, snarare än kunskapen 

själv. Detta mål med Rl infriades. För att attrahera de dugligaste människorna var det 

viktigt för Atomenergi att arbetet med att bygga ut kärnkraft hade hög status och var 

positivt laddat. Den starka symbolladdning Rl fick var dock även av nackdel för 

Atomenergi eftersom det ibland var svårt att slita de anställda från denna första 

reaktor och förflytta dem ner till Studsvik. Kunskapsuppbyggnaden vid Rl var också 

kopplad till en stor tilltro till den naturvetenskapliga forskningens oundgänglighet i 

den tekniska utvecklingen, den så kallade linjära modellen. En närmare blick på den 

kunskap som byggdes upp vid reaktorn visar att det vid sidan av den tillämpade 

reaktortekniken fanns en betydligt mer grundforskningsinriktad verksamhet rörande 

allmänna neutronbeteenden. 

De olika grupperna vid Rl hade olika intressen och kulturer kring Rl , även om de alla 

existerade i samma kontext med heroisk och maskulin konnotation. De grupper som var 

mer inriktade på reaktoruppbyggnad hade störst intresse av Rl i början när detta var 

landets enda fungerande reaktor. När andra reaktorer byggdes var Rl i vissa 

bemärkelser ett passerat stadium. De forskare som arbetade med neutronbeteenden, 
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framförallt med långsamma neutroner, hade intresse av Rl under en längre period. 

Visserligen hade R2 ett högre flöde, men det var inte alltid detta var nödvändigt. Rl 

låg lätt tillgänglig för universitetsinstitutioner i Stockholm och var billig att 

använda eftersom Atomenergi stod för driftskostnaderna. Kemisterna hade också ett 

eget förhållande till reaktorn där de var mer inriktade på tekniska framsteg - och inte 

heller hade en tradition av att meritera sig akademiskt, som fysikerna. 

Grundforskning eller industriell tillämpning, mer basfakta eller bråttom att bygga ut 

kärnkraften, var en central kontrovers i Sveriges kärnkraftsutveckling. Denna tog sig 

uttryck i en segsliten konflikt mellan Atomenergis VD Harry Brynielsson och 

fysikavdelningens forskningschef Sigvard Eklund som bidrog till att den senare avgick. 

I kärnkraften möts kraftindustriella aktörer med sådana från kärnfysiken - två mycket 

olika kulturer. Dessa olika synsätt har präglat utvecklingen och givit upphov till 

flertaliga slitningar. 

Var Rl en felkalkylering? Den nya internationella öppenheten gav informationer man 

inte förutsett skulle komma. Gigantiska summor investerades i den svenska linjens 

tungvattenreaktorer, men denna lades ner och kärnkraften byggdes ut med 

lättvattenreaktorer med amerikanskt anrikat uran. Hade man kunnat undvara all denna 

forskning de första decennierna? Detta är dock en högst ohistorisk fråga. På 1950-talet, 

efter världskriget, var nationellt oberoende en viktig fråga. De fanns också de som 

förespråkade en svensk atombomb. Även om den ursprungliga typen av reaktorer lades 

ner hade en stor kunskapsmängd samlats i landet. Sverige är också ett av de få länder 

som byggt lättreaktorerna själv och inte på licens från amerikanska kraftbolag. 

Vidare frågeställningar 

Det som känns angelägnast att fästa uppmärksamhet på är den stora mängd 

arkivmaterial som endast är bristfälligt genomgånget och kan ge mycket kunskap om 

denna epok. I synnerhet det stora arkivmaterialet i Studsviks arkiv, men också det 
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personliga material som finns hos många av de inblandade. Med detta material kunde 

man också göra mer renodlat vetenskapssociologiska/vetenskapshistoriska studier. 

Exempelvis vore det intressant att med hjälp av de detaljerade driftsjournalerna 

undersöka vilka experiment som fått mest tid och vad som särskiljer dessa. 

Det vore också intressant att göra en studie av hur kunskapen om reaktorrelaterade 

ämnen som kärnkemi och neutronfysik gjorde sitt insteg i Sverige och hur dessa så 

småningom plockades upp av universiteten. Ytterligare ett intressant område som jag 

av tidshänsyn inte kunnat beröra i den omfattning jag önskat är hur kunskapen från Rl 

förts vidare inom reaktorutvecklingen, på vilka sätt Rl:s kunskap förvaltats och på 

vilka sätt den överförts. Gav grundforskningen vid Rl upphov till tekniska 

landvinningar, som man förväntade? 
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Bilaga 1. Schematisk skiss över delar av organisationen på AB Atomenergi 1957. 
Förenklat från organisationsplan, källa Studsvik AB. 
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