


Varför kärnkraft retro? 
Jan Garnert

kärnkraft är givetvis ett utmärkt tema för Tekniska museets årsbok Dae- 
dalus, men ordet retro kräver möjligen en förklaring. Retro är valt med omsorg.

I Nationalencyklopedin kan man om retro läsa att ordet är en förkortning av 
retrospektiv, med betydelsen tillbakablickande, och att det ofta används om ut
ställningar med ett sådant slags urval av någon ännu levande konstnärs verk.

Så ska retro också förstås när det gäller temat kärnkraft retro. Vi blickar till
baka, vi tar fasta på några tendenser och händelser i det svenska samhället un
der den tidiga kärnkraftsepoken fram till omkring 1980, och vi vill bidra med 
pusselbitar till historieskrivningen om kärnkraften i framför allt sin samhälleliga 
kontext. Samtiden har alltid sin bakgrund i företeelser, idéströmningar, händel
ser, politik, ekonomi och kultur i det förflutna. Vad kan då vara mer meningsfullt 
än att låta ett retrospektivt reflekterande ge underlag för tolkningar i nuet. Till- 
bakablickandet blir framtidsinriktat.

Då ordet retro valdes var det också något annat som tilltalade oss, nämligen 
att retro har fått status. Retromode, exempelvis, inspireras av och lånar form, 
mönster och detaljer från någon äldre modestil. Retrospel är gamla datorspel

< The Svedberg, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet, gästspelade 1954 
som textilskapare med mönstret Atomics, som ingick i NKs Textilkammares kollektion 
Signerad Textil, tryckt av Ljungbergs Textil. Femtio år senare återupptog Ljungbergs 
produktionen. Atomics föreställer bland annat fria atomer och atomer i en kristall. Foto 
KTH.
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som blivit populära på nytt. Retro kan signalera både vurm, kult, vetgirig fasci
nation, återanvändning eller nyupptäckt av något från en tidigare epok, alltifrån 
livsstilar till design och teknik. Går det att tänka så om kärnkraft, det är den re
toriska fråga vi ställer.

Daedalus år 2008 är därmed inte någon svensk kärnkraftshistoria i kortfor
mat. Detta är heller inte en diskussion om kärnkraft utan en samling artiklar som 
med olika författares perspektiv ger ett såväl sammanhållet som lätt spretigt ret- 
roperspektiv på kärnkraftens innebörder i samhället, förr och nu. Artiklarna kan 
någorlunda tydligt delas in i fyra kategorier och etiketteras med varsitt begrepp, 
nämligen tidsanda, brytpunkter, omladdningar och kulturarv.1

TIDSANDA
Efterkrigstidens 1 950-tal innebar ett stadigt stigande välstånd och snabbt 
ökande konsumtion i Sverige. Industrin gick bokstavligt talat för högvarv, ex
portföretagen gjorde rekordvinster, det var lätt att hitta ett arbete och den goda 
samhällsekonomin blev en stadig grund att bygga välfärdspolitiken på. 1 950- 
talet var också den fredliga kärnkraftens pionjärtid, eller atomkraft som man 
sade på den tiden. Forskningen om kärnkraften utvecklades med världskrigets 
erfarenheter och konsekvenser i färskt minne. Karl-Erik Larsson och Magdalena 
Tafvelin Heldner, som skrivit de två första artiklarna i Daedalus, tangerar mer el
ler mindre uttalat detta när de skriver om kärnkraft och tidsanda på 1950-talet.

Karl-Erik Larsson, sedermera professor i reaktorfysik vid KTH, fanns med 
bland de forskare som utvecklade R1, Sveriges första kärnreaktor 1954, en 
forskningsanläggning långt innan kärnkraft blev elproduktion. Det var den civila 
och inte militära forskningen som Karl-Erik Larsson arbetade med, men planer 
på en svensk atombomb utvecklades vid samma tid. Stöd fanns från politikerna 
för denna militära forskning, men också motstånd, ända in i regeringen.2

Karl-Erik Larsson skriver i sin artikel "Ett gyllene decennium” med utgångs
punkt från egna erfarenheter som ung forskare på 1950-talet. Den tidsanda 
som präglade honom, född 1923, och hans kollegor, var 1950-talets allmänna 
optimism och det starka stöd deras grundforskning fick, inte minst från den 
socialdemokratiska regeringen. Det gjorde det lätt för dem att känna entusiasm 
inför forskningen om kärnkraft som en viktig hävstång för ett bättre och på alla 
vis rikare samhälle.
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Optimismens tidsanda präglade också Atomarium, en hel avdelning om 
atomkraft som invigdes på Tekniska museet i januari 1953. Syftet med utställ
ningen var att berätta om atomkraft på ett lättsamt och inspirerande sätt och att 
väcka entusiasm inför atomforskning som ett nytt forskningsområde.

Magdalena Tafvelin Heldner påpekar i sin artikel, "Strumpstickor och ping- 
pongbollar”, att såväl Atomarium som andra utställningar om kärnkraft på Tek
niska museet förhöll sig okritiska till den nya tekniken, något som hon menar 
står i kontrast till dagens utställningsetik. Magdalena Tafvelin Heldner ställer av
slutningsvis och retoriskt frågan om inte själva kärnan i utställningsverksamhe- 
ten ligger i "att konkretisera även brännande eller kontroversiella ämnen”.

BRYTPUNKTER
I den svenska kärnkraftens historia är det två enstaka händelser som rönt otve
tydigt störst medial uppmärksamhet och samtidigt fått långtgående konse
kvenser för samhället i stort, alltifrån opinioner och partipolitik till ekonomi, miljö
frågor och naturligtvis energifrågor.

Den ena var branden i kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina 1986 med dess ka
tastrofala, långsiktiga följder. Den andra händelsen, och den brytpunkt som be
handlas i denna årgång av Daedalus, var folkomröstningen om kärnkraft den 23 
mars 1980.

Vid tiden för folkomröstningen var redan sex kärnkraftverk i drift, två höll på att 
byggas och ytterliggare fyra var planerade. Summa tolv kärnkraftverk, men de 
två i Barsebäck har nyligen stängts. De finns alla listade på sidorna 1 8-21.

Folkomröstningens resultat måste politiker och energiföretag ännu 28 år se
nare förhålla sig till. Omröstningen är också intressant på många andra vis. Det 
finns exempelvis ingen energiteknik som likt kärnkraften lockat mängder av 
svenskar att frivilligt utbilda sig, fått dem att engagera sig politiskt eller, som 
snudd på resten av befolkningen, åtminstone försöka ta ställning till om kärn
kraften är en välsignelse eller förbannelse.

Daedalus närmar sig retrospektivt folkomröstningen via två författares texter. 
Maja Fjaestad skriver i "Demokratins triumf eller fiasko?” om bakgrunden till folk
omröstningen, alltifrån 1972 som var ett brytningsår i svensk atomenergipolitik 
eftersom "den gröna dimensionen” då blev en politisk kraft att räkna med. Kärn
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kraft blev därmed också en partipolitisk fråga, och en moralisk fråga, från att 
tidigare ha setts som primärt en teknisk angelägenhet. Alltsedan dess finns på 
politikens dagordning frågan om vem som ska bestämma hur den tekniskt kom
plicerade men också samhälleligt avgörande energiförsörjningen ska se ut i 
framtiden. Det gör också frågan om kärnkraften som hotande eller oumbärlig.

Arne Kaijser, 1980 ung civilingenjör i teknisk fysik, var inför folkomröstningen 
aktivist för linje 3 men han fanns också som expert vid dess nationella kansli i 
Stockholm. Dagarna efter folkomröstningen skrev han ner sina minnen från folk
omröstningen. Det är den texten, ett dokument från 1980, som ograverad nu 
publiceras i Daedalus tillsammans med några samtida fotografier.

Arne Kaijser och Karl-Erik Larsson tillhör olika generationer och skriver om 
olika tider, med de låter båda läsaren komma stämningar, tidsanda och fram
tidstro nära. De bägge har minnen av att i någon mening ha befunnit sig i hän
delsernas centrum, på 1950-talet respektive 1980. Då tog framtiden ut en del
vis ny riktning och de var delaktiga i detta. Både Arne Kaijser och Karl-Erik Lars
son var dessutom i 30-årsåldern vid tiden för händelserna de berättar om.

Det finns viktiga skillnader mellan 1950-talet och 1980-talet. Karl-Erik Lars
son upplevde att han kunde arbeta med en forskning som hade politikernas i 
praktiken förbehållslösa stöd. Forskarna vid universiteten var experter i allt som 
rörde forskningsfrågor och det var samhället som lyssnade mer till forskarna än 
att samhället lade sig i forskningen.

Arne Kaijsers roll som expert, och för den delen själva frågan om en folkom
röstning om kärnkraften, kan ses som en indikation på förändrade villkor i rela
tionen samhälle och forskning. Under senare delen av 1900-talet var forskaren 
som expert inte längre en given auktoritet. Allt fler konkurrerande expertiser från 
andra kontexter antingen ifrågasatte pågående forskning eller ville vara delakti
ga i utformningen av forskningens inriktning. Idag kan en förutsättning för fram
gångsrik forskning mycket väl innebära att forskarna befinner sig i kontinuerlig 
dialog med en rad aktörer från många samhälleliga sammanhang. Har detta 
inneburit ett slags kontexternas intrång på forskarparnassen eller har en sådan 
dialog och ett ömsesidigt beroende alltid varit förhanden?3

Den utställning om kärnkraft som visades i Vasaparken i Stockholm 1980, se 
sidan 82, kan i all sin enkelhet ses som ett litet exempel på att expertis sedan 
länge inte nödvändigtvis behöver vara knuten till klassiska forskningsmiljöer.
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NIKLAS RÅDSTRÖM

W&W

Niklas Rådströms Dikt inför folkomröstningen om kärnkraft publicerades 1980. Omslag 
av Vidar Forsberg. Foto Truls Nord/Tekniska museet.

OMLADDNINGAR
Även för konstvetaren Fredrik Krohn Andersson utgör årtalet 1972 en brytpunkt 
i kärnkraftens historia i Sverige, det var då det första kommersiella kärnkraftver
ket, Oskarshamn 1, togs i drift. Först därefter blir det också meningsfullt att tala 
om en kärnkraftens arkitektur i Sverige.

Kärnkraftverken i Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och Forsmark är mycket 
stora anläggningar, men hur ett kärnkraftverk bör gestaltas och relateras till det
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omgivande landskapet är en fråga som märkligt nog inte verkar ha intresserat 
arkitektkåren på 1960-talet, konstaterar Fredrik Krohn Andersson i artikeln 
”Kärnkraftens arkitektur”. Han följer rötterna till kärnkraftens arkitektur bakåt, till 
vattenkraftverkens arkitektur, noterar hur några av landskapsvårdens företräda
re diskuterade kärnkraftens byggnader och orienterar sig sedan vidare mot en 
internationell diskussion.

Fredrik Krohn Andersson visar att kärnkraftens arkitektur i Sverige är värd en 
analys och diskussion. Hur ser den ut? Han påpekar att arkitekterna på sin tid 
ställdes inför uppgiften att antingen ”acceptera kärnkraftverkets majestätiska 
karaktär och skala" eller att försöka inordna den i landskapsbilden. Och de löste 
sin uppgift olika. Kanske är det egentligen först idag, i början av 2000-talet, som 
det från en retrospektiv utsiktspunkt blivit möjligt att analysera kärnkraftens 
landskap.

Inför temat kärnkraft retro fanns också förhoppningen att i Daedalus kunna 
presentera hur exempelvis 1950-talets atomkraft inspirerade formgivare att 
skapa kläder, serviser, tygmönster eller kanske till och med möbler. Här har vi 
hittat mycket litet, medan det internationellt sett finns åtskilligt inom mode och 
design som är relaterat till "Atomic".4 The Svedbergs mönster Atomics från 
1954 utgör ett undantag.

Inte heller har den civila kärnkraften gjort särskilt många viktiga avtryck i skön
litteratur, lyrik och populärkultur. Det står i skarp kontrast till förra årets tema för 
Daedalus, Sverige i rymden, som visade sig översvämmas av litterära texter och 
populärkultur i alla dess genrer.

Möjligen håller allt detta på att ändras snabbt, åtminstone kan man tolka det 
som händer i R1 just nu som att estetik med koppling till kärnkraft äger en på
taglig lockelse på många. Om detta handlar Leif Handbergs artikel om R1 med 
underrubriken "Från experimentreaktor till experimentscen”, allt under den kryp
tiska rubriken "R1 ro”.

När R1 rivits 1982 återstod ett tomt bergrum långt nere under markytan vid 
KTH. Ett par år senare friklassades lokalerna eftersom mätningar visade att där 
inte längre fanns någon radioaktivitet. Sedan hände ingenting. Lokalerna, så 
småningom med KTH som hyresgäst, stod oanvända tills idén om att använda 
R1 som en experimentell scen såg dagens ljus 1 998. På 2000-talet skapas det
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dans, teater, film och musik i R1. Detta är om något en omladdning av R1 kon
staterar Leif Handberg.

För KTH innebär R1 en breddning av verksamheten och rent formellt ligger 
det onekligen i linje med KTHs logotyp, där det alltsedan 1800-talet inom en la
gerkrans anges att verksamheten är "vetenskap och konst”. Må vara att konst 
på den tiden syftade på skicklighet, insikter och färdighet, men knappast konst 
i den mening vi idag vanligen lägger i ordet. Å andra sidan är inte heller veten
skap längre liktydigt med dess praktiker eller etik på 1800-talet.

R1 är en väsentlig del av kärnkraftens kulturarv i Sverige, men av de spår som 
finns efter verksamheten återstår inte mycket mer än ett i stort sett tomt berg
rum med ett kontrollbord från tiden då R1 var forskningsanläggning samt ytter
ligare ett antal detaljer som påminner om den ursprungliga verksamheten. Men 
stämningen i lokalen lockar.

Vad som pågår i R1 är en fråga som också handlar om hur vi hanterar det mo
derna industrisamhällets kulturarv. Vad bör bevaras, hur kan det bevaras, hur får 
det användas och vilka berättelser, minnen och tolkningar vill vi vinnlägga oss 
om att dokumentera och bevara inför framtiden? Detta ligger om något Tekniska 
museets hjärta nära. Det är frågor som berör ett av Tekniska museets viktigaste 
uppdrag och det avslutande temat i årets Daedalus handlar om just kärnkraften 
som kulturarv.

KULTURARV
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne arrangerade i september 
2001 ett nationellt seminarium om Barsebäcks kärnkraftverk och kulturarvet. 
En av de två reaktorerna i Barsebäck var då stängd sedan november 1999. Del
tagarna vid seminariet kom från museer, kulturmiljövården, universitet och nä
ringsliv och där fanns även politiker och företrädare för kraftindustrin.

En av föreläsarna, Birgitta Johansen från Riksantikvarieämbetet, menade att 
i "Barsebäck sammanstrålar hela det senare nittonhundratalets föreställningar 
om framsteg inom teknik, vetenskap och natur, med tron på det goda livet och 
samhället”.5 I rubriken till flera av inläggen vid seminariet märktes ord som kultur
arv, symbol, tanke och känsla men för några av deltagarna var frågan om att be
trakta ett kärnkraftverk som kulturarv främmande, för att inte säga provocerande.
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Idag är även Barsebäck 2 stängt. Ifall detta verkligen är inledningen på den 
totala avvecklingen av kärnkraften i Sverige råder det delade meningar om. En
ligt hittills fattade politiska beslut är det så och Regionmuseet Kristianstad har 
agerat på det sätt som kulturarvsinstitutioner ska göra. Anläggningen har in
lemmats i industrisamhällets kulturarv, inte minst via en omfattande dokumen
tation med intervjuer, föremålsinsamling och beskrivningar av olika slag. Be
byggelseantikvarien Henrik Borg har varit delaktig i detta. För Daedalus skriver 
han här om det immateriella kulturarvet, bland annat vad som från de anställdas 
sida karakteriserat det Henrik Borg kallar Barsebäcksandan.

Tekniska museet har under under åren 2005-2007 arbetat med en industri- 
historisk dokumentation av en annan kärnkraftanläggning, Agesta kraftvärme
verk i Huddinge strax söder om Stockholm. Anläggningen var en el- och värme- 
producerande försöksanläggning i drift 1963-1974.

Tekniska museets del i dokumentationen av Agesta har bland annat bestått i 
intervjuer med före detta anställda. Ur detta material har Magdalena Tafvelin 
Heldner valt att skriva om de regelverk och säkerhetsrutiner som satte sin prä
gel på all verksamhet vid Agesta. Automatiseringen var visserligen omfattande 
men de manuella inslagen i övervakningen av anläggningen var många. Perso
nalens praktiskt tekniska kunskaper utgjorde enligt intervjuerna en viktig del av 
säkerhetsarbetet och där spelade sinnen som känsel, hörsel, syn och lukt en 
stor roll.

Det är via fotografier från olika platser i Agesta kraftvärmeverk, exempelvis 
strålskyddsdörrar och kontrollrum, tagna av museets fotograf Nisse Crone- 
strand, som läsaren i bilder ledsagas genom verkets sedan länge tysta och tom
ma lokaler.

Men, som sagt, vår förhoppning med allt detta tillbakablickande är att Daeda
lus läsekrets ska inspireras att tänka framåt.
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NOTER
1 Daedalus har tidigare publicerat artiklar om svensk kärnkraft, se litteraturlistan nedan.
2 Om socialdemokraternas inre splittring i atombombsfrågan har nyligen historikern Kjell 

Östberg skrivit, inte minst om Olof Palme som pådrivande i slutet av 1950-talet för att låta 
viss forskning inför en eventuell svensk atombomb få fortsätta. Se Östberg, bland annat s 
152-153 och 176-181.

3 I Re-Thinking Science analyserar och diskuterar Helga Nowotny, Peter Scott och Michael 
Gibbons kunskapsproduktionens förändrade villkor i samhället, inte minst under 1900-tä- 
let. De gör det genom att diskutera det de menar är samhällets och forskningens övergång 
från Mode-1 till Mode-2.1 denna förändring har de samhälleliga kontexternas betydelser för 
forskningen blivit allt viktigare. Författarna diskuterar också hur moderna bedömningar av 
risk och osäkerhet samt moderna informationsteknologier spelat en roll i denna utveckling. 
Innebörderna av en sådan förändring tar Anders Ekström som utgångspunkt för sin inled
ning till antologin Den mediala vetenskapen. Där skriver också Sven Widmalm om faktiska 
eller förenklade bilder av spänningen mellan forskningen som elfenbenstorn och markna
den, mellan vetenskapens nytta och dess ideella karaktär.

4 Tack till Ted Hesslbom som både på webben och i Röhsska museets samlingar hjälpte oss 
att hitta exempel på design som inspirerats av atomkraft/kärnkraft.

5 Johansen 2003, s 41.
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KÄRNKRAFTVERK OCH ANDRA REAKTORANLÄGGNINGAR I SVERIGE

KTH, Stockholm
R1 forskningsreaktor. 1 MW. I drift 1954, stängdes 1970.

Studsvik
RO test- och forskningsreaktor. Nolleffektsreaktor. I drift 1959, stängdes 1968. 
R2 test- och forskningsreaktor. 50 MW. I drift 1960, stängdes 2005.
R2-0 test- och forskningsreaktor. 1 MW. I drift 1960, stängdes 2005.
FR-0 test- och forskningsreaktor. Nolleffektsreaktor. I drift 1964, stängdes 1971.

Ågesta krafttvärmeverk
R3 kraftvärmereaktor. 80 MW. I drift 1963, stängdes 1974.

Oskarshamn 1, 2, 3. Foto OKG AB.
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Marvikens kärnkraftverk
Kärnkraftverk. Klart 1 970, men aldrig i drift. Ombyggt till oljekraftverk.

Oskarshamns kärnkraftverk
Oskarshamn 1 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1972. 
Oskarshamn 2 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1974. 
Oskarshamn 3 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1985.

Ringhals kärnkraftverk
Ringhals 1 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1976.
Ringhals 2 tryckvattenreaktor. I kommersiell drift 1975.
Ringhals 3 tryckvattenreaktor. I kommersiell drift 1981.
Ringhals 4 tryckvattenreaktor. I kommersiell drift 1983.

Ringhals 2, 3 och 4. Ringhals 1 skymtas bakom 2:an längst till höger. Foto Annika 
Örnborg/Vattenfall AB.
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Barsebäcks kärnkraftverk
Barsebäck 1 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1975, stängdes 1999. 
Barsebäck 2 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1977, stängdes 2005.

Forsmarks kärnkraftverk
Forsmark 1 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1980.
Forsmark 2 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1981.
Forsmark 3 kokvattenreaktor. I kommersiell drift 1985.

Forsmark 1 och 2. Foto Hans Blomberg/Vattenfall AB.
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Barsebäck 1 och 2. Foto Barsebäck Kraft AB.
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