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Martinsson och Lindau uppger i sitt svar
att Lise Meitner, Otto Robert Frisch och
Fritz Strassmann, för sina insatser i sam-
band med upptäckten av fission, mycket
väl förtjänade det nobelpris som Otto
Hahn ensam tilldelades 1944. Så långt
torde alla vara överens. De vidhåller
dock att det var Otto Hahn och Fritz
Strassmann som gjorde själva upptäck-
ten. Att förbigå Meitner, och att hävda
att hon visserligen hade gjort sig förtjänt
av ett nobelpris, men att hon inte hade
del i själva upptäckten, är att definiera
upptäckt i forskningen på ett mycket
snävt sätt. Det faktum som skiljer henne
från upptäckten enligt detta resone-
mang, är att hon inte var fysiskt närva-
rande vid de avslutande försöken på en
fyra år lång experimentserie, som hon
själv hade tagit initiativ till och varit dri-
vande kraft i. Dessutom visar senare tids
historieforskning, (se t.ex. biografin skri-
ven av Ruth Lewin Sime [1]), att hon
stod i kontinuerlig kontakt med Hahn
och  Strassmann, och fortfarande, trots
sin landsflykt, var deras intellektuelle le-
dare också under slutskedet av de avgö-
rande experimenten. Den sorgliga anled-
ningen till att hon inte befann sig på
plats, var att hon hade att välja mellan
landsflykt och nazisternas judeförföl-

jelse. Hon valde, eller tvingades välja
landsflykt i Sverige. 

Vad kan vi lära oss av denna hän-
delse i fysikens historia? Speciellt för
Sveriges del inbjuder skeendet till efter-
tanke om vilken roll utomvetenskapliga
förhållanden spelar för forskningen och
dess utövare. Förutom att vara en be-
rättelse om en i Sverige orättvist be-
handlad forskare, i sig en nog så viktig
historia, handlar det  om vilket infly-
tande t.ex. politiskt betingade övervä-
ganden spelar för den vetenskapliga be-
dömningen.

Lise Meitner
För de av Fysikaktuellts läsare som inte
är väl förtrogna med  Lise Meitner och
inte har tillgång till Simes bok, följer här
en kort sammanfattning (i huvudsak ba-
serad på ref. 1) av händelserna som
ledde fram till upptäckten av kärnklyv-
ning:

År 1919 blev Lise Meitner utnämnd
till Professor på Kaiser Wilhelm Institut
(KWI), en enastående prestation med
tanke på de arbetsvillkor som rådde  för
kvinnliga akademiker vid den här tiden.
Då hon 1907 först anlände till Berlin be-
hövde kvinnor t.ex. ha särskilt tillstånd
för att ens få närvara vid föreläsningar.

Hennes 30 åriga kollaboration med ke-
misten Otto Hahn blev mycket produk-
tiv. Deras första stora framgång kom
1918 med upptäckten av element nr 91,
protactinium, vilket ledde till att de blev
ledare för varsin forskningsavdelning på
KWI, i fysik respektive kemi. Värt att
notera i sammanhanget är att, trots att
Hahn under tiden för dessa experiment
var soldat i den tyska armén (Meitner
tjänstgjorde en tid som röntgensköter-
ska), och det alltså var Meitner som ut-
förde större delen av det laborativa ar-
betet som ledde fram till deras resultat,
fanns det ingenting som hindrade att
Hahn stod som första författare på de-
ras artiklar. Som kronan på verket fick
han 1919 ensam motta Emil Fischer
Medaljen från Verein Deutscher Chemi-
ker för deras forskningsresultat, där
otvivelaktigt upptäckten av protactinium
vägde tyngst. 

Efter första världskriget kom Meit-
ners arbete alltmer att handla om vad vi
idag uppfattar som kärnfysikalisk grund-
forskning. Fermis experimentella resul-
tat från 1934, för vilka han delvis fick
Nobelpriset 1938, sporrade dåtidens fy-
siker att ge sig i kast med problemet
med transuranerna, dvs. ämnen med hö-
gre atomnummer än uran, vilket man
hade trott representerade slutpunkten i
det periodiska systemet. Meitner initie-
rade en serie experiment med neutron-
bestrålning av uran. Hon fick Hahn in-
tresserad och ytterligare en kemist
involverades i arbetet, Fritz Strassmann.
Dessa två utförde, med hjälp av en lång
rad olika tekniker, de komplicerade ke-
miska analyserna och separationerna av
de skapade radioaktiva ämnena,  Meitner
planerade arbetet och försökte konstrue-
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ra sönderfallskedjor av de motsägelse-
fulla resultaten, men transuranerna upp-
visade inte förväntade egenskaper. 

Förbryllad krävde Meitner upprepade
gånger att de krävande analyserna och
mätningarna gjordes om. Martinsson
och Lindau hävdar att samarbetet dem
emellan upphörde i och med Meitners
landsflykt. Ruth Lewin Sime (och tidi-
gare Fritz Krafft) har i sin forskning vi-
sat att verkligheten såg annorlunda ut.
Trots att det hade varit en professionell
och personlig katastrof för Hahn om
det kom till nazisternas kännedom,
brevväxlade han med Meitner hela
hösten 1938. De möttes också i Köpen-
hamn den 13 november. Vid denna tid-
punkt trodde Hahn och Strassmann att
radium producerades vid deras kolli-
sionsförsök med neutroner och uran,
via dubbelt alfa sönderfall, teoretiskt sett
ett mycket osannolikt resultat. Curie och
Savatch hade också funnit att reaktionen
hade ett större tvärsnitt med långsamma
neutroner, vilket var ännu mer förbryll-
lande i sammanhanget. Hahn återvände
till Berlin och återupptog de mätningar
som skulle leda till upptäckten av fis-
sion. De arbetade i ett mycket ogynn-
samt klimat, Strassmann var öppet anti-
nazistisk och Hahn var inte medlem av
partiet, som så många andra av deras
kolleger var. Dessutom ledde deras 
experimentella undersökningar, viktiga
för deras överlevnad vid institutet, till
minst sagt motsägelsefulla resultat. I ett
brev till Meitner den 19 december be-
skriver Hahn svårigheterna med de 
kemiska separationerna. Det de trodde
var radium verkade i själva verket vara
barium:

”…But we are coming steadily closer to
the frightful conclusion: our Ra isotopes do
not act like Ra but like Ba...All other ele-
ments, transuranes, U, Th, Ac, Pa, Pb, Bi,
Po are out of the question. I have agreed with
Strassmann that for now we shall tell only
you. Perhaps you can come up with some sort
of fantastic explanation. We know ourselves
that it can’t actually burst apart into Ba.”

Hahn avslutade sitt brev:
”So please think about whether there is

any possibility-perhaps a Ba-isotope with
much higher atomic weight than 137? If
there is anything you can propose that you

could publish, then it would still in a way be
work by the three of us!” [2] 

Meitner svarade omedelbart att, trots
att det verkade mycket svårt att förstå
hur en kärnklyvning skulle ha gått till,
det inte var omöjligt. Hahn och Strass-
mann skickade in sitt manuskript [3]
innan de fick Meitners brev. Formule-
ringen av upptäckten var vag, de experi-
mentella resultaten med barium om-
nämnda kortfattat i slutet av artikeln.
Inte förrän efter att han mottagit Meit-
ners svar, lade han till ett stycke om att
transuranerna kanske i själva verket var
lättare element. Han baserade felaktigt
sitt resonemang på masstalet istället för
atomnumret.

Lise Meitner åkte till Kungälv för att
fira jul med sin väninna, Eva von Bahr-
Bergius och hennes familj. Otto Robert
Frisch var också ditbjuden. Frisch har i
sina memoarer beskrivit hur de under
en skidfärd resonerade sig fram till in-
sikten att urankärnan kunde klyvas
under frigörande av stora mängder ener-
gi. De använde sig av Bohrs vätske-
droppsmodell, de fann att den elektro-
statiska repulsion som protonerna gav
upphov till var tillräckligt stor för att
göra urankärnan så pass instabil att yt-
spänningen kunde övervinnas, och vid
minsta störning (som t.ex. en inkomm-
mande neutron) skicka iväg reaktions-
produkterna åt var sitt håll med stor
energi. Den frigjorda energin motsva-
rande den minskning av massan som
skedde vid klyvningen av urankärnan till
två fragment. 

Frisch återvände till Köpenhamn på
nyårsdagen och informerade då Bohr
om deras teorier. Bohr uppmanade dem
att publicera så fort som möjligt och lo-
vade att vänta med att sprida dessa nya
ideer, som var en dödsstöt åt transura-
nerna för vilka Fermi hade fått nobelpri-
set 1938,  tills Meitner och Frisch hade
skickat in sitt manuskript. Bohr lämnade
Köpenhamn med båt till New York den
7 januari 1939, och diskuterade då ingå-
ende kärnklyvning med Léon Rosenfeld
som också var ombord. Den senare
spred den sensationella nyheten till ame-
rikanska fysiker som genast satte igång
med försök för att verifiera upptäckten.
Under tiden utförde Frisch i Köpen-

hamn försök där han mätte fissionsfrag-
menten med en proportionalräknare,
hela tiden diskuterade han experimentet
och problemen med bakgrund med
Meitner. Frisch, helt ovetande om hur
bråttom det var, skickade in två manu-
skript den 16 januari, deras gemen-
samma not publicerades den 11 februari
och Frischs beskrivning av det försök
han hade gjort för att verifiera fissionen,
kom den 18 februari. 

I ett brev från Hahn till Meitner den
7 januari framgår det att Hahn fortfar-
ande inte riktigt förstått sina resultat, han
skriver: ”…Therefore it seems almost certain
that the transuranes stay, and the sum of
atomic weights was a coincidence.” [4]. 

Han avser här sin ide om att masur-
ium skulle bildats tillsammans med 
barium, p.g.a. att summan av deras
masstal kan summeras till 239. Meitner
och Frisch förklarar i sitt letter [5] 
fissionsförloppet och anger den totala
frigjorda energin till ca 200 MeV. De
fortsätter: ”After division, the high neu-
tron/proton ratio of uranium will tend to re-
adjust itself by beta decay to the lower value
suitable for lighter elements. Probably each
part will thus give rise to a chain of disinte-
grations. If one of the parts is an isotope of
barium, the other will be krypton (Z=92-
56), which might decay through rubidium,
strontium and yttrium to zirconium. Perhaps
one of the supposed barium-lanthanum-
cerium chains are then actually strontium-
yttrium-zirconium chains.”

Härmed hade ett nytt fysikaliskt fe-
nomen beskrivits och förklarats.

Omvärldens syn 
För en ingående och mycket intressant
skildring av nobelprisens historia bakom
kulisserna, se Robert Marc Friedmans
bok, ”The Politics of Excellence – Be-
hind the Nobel Prize in Science” [6].
Här återfinns bakgrunden med de olika
nomineringar som föregick beslutet att
tilldela Hahn ensam priset i kemi. En
nominering till delat fysikpris för Meit-
ner och Hahn kom t.ex. 1940 från 
Nobelpristagare Arthur Compton: 
”As I understand the matter, Professor
Hahn and Meitner should be included in the
award for their work respectively in identify-
ing the fission process and in showing the 
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tremendous energy liberated when fission 
occurs.” [7]. Compton var på det klara
med Hahns och Meitners roll men var
mer tveksam till om deras samarbets-
partners Strassmann och Frisch skulle
inkluderas för priset. Stöd för delat pris 
i fysik kom från andra håll, t.ex. från
Nobelpristagare James Franck, som 
något år senare nominerade Hahn och
Meitner: ”I do not need to emphasize the
importance of this discovery which is 
certainly the greatest in physics in the last ten
years, but I would like to explain why I
think that Hahn and Meitner should be 
honoured together” [8]. Franck förklarar att
eftersom hon hade tvingats lämna Tysk-
land: ”she was not co-working on the paper
which Hahn published with Strassmann,
which actually contained the solution, but
Hahn himself did not draw the consequence.
Lise Meitner did it in collaboration with
Frisch, and she was first to see the whole 
importance of the result and drew the conse-
quences that the fission products should fly
from another with tremendous energy. She
and Frisch were also the first to observe this
fact experimentally.”

Franck återkom de närmaste åren
med nomineringar. Oscar Klein och 
Niels Bohr hoppades att Hahn och
Strassmann skulle få dela priset i kemi,
och Meitner och Frisch det i fysik. En
sådan uppdelning framstår också i efter-
hand som den mest rättvisa. Bland 
andra som agerade för Meitner befann
sig Max von Laue och den norske teo-
retikern Egil Hylleraas. 

Enligt fysikkommittén var fission en
fråga för kemisterna. Nomineringar om
ett gemensamt pris inkom dock även för
kemi. The Svedberg var den som gjorde

utvärderingen. Han gav en mycket nega-
tiv bild av Meitners roll, och det var
hans version som blev den förhärskande
i det svenska etablissemanget. På senare
tid har en omvärdering av Lise Meitners
roll gjorts, t.ex. av Fritz Krafft och 
Ruth Lewin Sime. Lise Meitner återupp-
rättades under sin livstid, bl.a. tilldelades
hon tillsammans med Hahn och Strass-
mann1966 års Enrico Fermi pris. 

Tidskriften Forskning och Framsteg
publicerade 1997 en översättning av den
artikel författad av Elisabeth Crawford,
Ruth Lewin Sime och Mark Walker, ur-
sprungligen publicerad i Nature, som
Martinsson och Lindau nämner. Här
återfinns också en faktaruta av professor
Anders Bárány, nuvarande sekreterare i
Nobelkommittén, om en av de med-
lemmar i Vetenskapsakademien som gav
uttryck för ett starkt stöd för ett ensam-
pris till Hahn, Göran Liljenstrand, pro-
fessor i fysiologi vid Karolinska Institu-
tet. Detta var tydligen en man med
starka principer, och att Lise Meitner
inte fysiskt varit närvarande vid upp-
täckten av fission skulle definitivt ha 
varit avgörande för hans ståndpunkt att
Meitner inte skulle få ett pris. Denna 
definition av upptäckt, om än nästan 
komisk i sin inskränkthet, verkar fort-
farande hänga kvar i det svenska all-
männa medvetandet då det gäller Lise
Meitners insatser.

Martinsson och Lindau avslutar sin
kommentar med ett citat av Aristoteles: 

”Platon är mig kär, men ännu kärare är
sanningen”. Dessa ord speglar Aristoteles
avvikande åsikter då det gällde Platons
verklighetsbild, att det vi erfar med våra
sinnen är blott och bart ett svagt åter-

sken av den verkliga världen. Lite iro-
niskt är det i sammanhanget att Lise
Meitner var en god representant för fy-
sikern som just sanningssökare. Låt oss
då, även i Sverige, ge henne det erkänn-
nande hon förtjänar för en upptäckt
som har präglat en stor del av 1900-ta-
lets historia, på gott och ont.

Jag vill tacka Professor Nanny Fröman
och Professor Robert Marc Friedman
för givande upplysningar i ämnet.   ■
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