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Uppmärksammandet av Svensk kärnenergi 60 år 

Den 22 september samlades ca hundra representanter, främst från industri och akademi, i reaktorhallen till 
den första svenska kärnreaktorn R1 25 m under KTH i centrala Stockholm för att uppmärksamma den första 
kriticiteten som ägde rum den 13 juli 1954. Uppmärksammandet samlade även många av de pionjärer som 
arbetade vid R1 då den idag rivna tungvattenrektorn var i drift. Prof. Emeritus Karl-Erik Larsson gav en 
uppskattad presentation om den banbrytande forskning som han ledde vid R1 under den senare delen av 50-
talet. R1 var inte bara den första reaktorn i utvecklandet av det svenska kärnkraftsprogrammet, utan även ett 
viktigt redskap för neutronfysikforskningen. Experimenten som genomfördes vid R1 attraherade internationellt 
intresse och åtminstone tre Nobelpristagare var involverade i den närmsta forskarkretsen runt R1. 

– R1 blev ett framgångsrikt företag som lade grunden till ett svenskt kärnenergiprogram med bred 
kunskapstillväxt inom kärnenergins mångskiftande problemvärld, säger Karl-Erik Larsson. 

Dr Maja Fjaestad, lektor i idéhistoria vid KTH, berättade för publiken om kopplingen mellan R1 och dagens 
kärnkraft i Sverige. Ett mycket optimistiskt samhälle växte fram i Sverige efter andra världskriget och 
utvecklingen av kärntekniken som ett stöd till mänsligheten var en självklar del av den nära förestående 
framtiden. R1 var det första steget i utvecklingen av den Svenska Linjen som skulle göra Sverige 
självförsörjande på kärnenergi genom nyttjandet av naturligt uran och tungvattenreaktorer. Den globala 
politiken och teknikutvecklingen ändrade emellertid randvillkoren och en industriell uppbyggnad av 
lättvattenreaktorer ägde rum under 70- och 80-talen. Den Svenska Linjen hade dock försett Sverige med en 
synnerligen god kompetensgrund av stor vikt för den industriella uppbyggnaden av kärnkraften. 

Evenemanget i R1 följdes av en jubileumsmiddag där släktingar till beslutsfattarna runt R1, Harry Brynielsson 
(VD för AB Atomenergi) och Sigvard Eklund (forskningschef vid AB Atomenergi och sedermera chef för 
IAEA), höll minnesvärda tal. 

Ceremonin organiserades av Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 
med stöd från Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC). 

  

 

 

 

 

 

 

Vy över R1 under 60-årsjubiléet. R1 var placerad i det som idag är en grop i reaktorhallen. 


