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Efter at en række videnskabsmænd i december i960 havde henstillet til regeringen at være
virksom for til brug for befolkningen at tilvejebringe saglig og alsidig oplysning om de problemer, som er skabt ved mulighederne for at frigøre atomenergien, nedsatte statsministeren ved
skrivelse af 4. februar I96I et udvalg — atomoplysningsudvalget — med den opgave til statsministeren at fremkomme med forslag om, hvad
en sådan saglig og alsidig oplysning burde omfatte, og i hvilken form den ville kunne bringes videre til befolkningen. Alle sider af spørgsmålet om muligheden for befolkningens beskyttelse mod strålefare ønskedes belyst, men udvalget skulle ikke udtale sig om forsvarspolitiske
eller udenrigspolitiske problemer.
Til formand for udvalget blev beskikket medicinaldirektør dr. med. Johs. Frandsen. Udvalget kom i øvrigt til at bestå af professor dr. phil.
Aage Bohr, professor dr. med. Erik Husfeldt,
professor dr. techn. E. Knuth-Winterfeldt og
professor dr. phil. P. Brandt Rehberg.
Professor dr. phil. O. M. Kofoed-Hansen og
overlæge dr. med B. Chr. Christensen blev af
udvalget anmodet om at bistå dette.
Som udvalgets sekretær blev udpeget sekretær Ebbe Sørensen, Indenrigsministeriet.
I skrivelse af 25. september 1962 meddeltes
det udvalget, at der mellem statsministeren og
indenrigsministeren var truffet aftale om, at udvalget var overført fra statsministeriet til indenrigsministeriet.
På et tidligere tidspunkt under udvalgets arbejde opstod ønsket om at give en samlet, let
tilgængelig fremstilling af den tekniske og i
muligt omfang tillige den fysiske og biologiske
baggrund for den problemkreds, der knytter sig
til atomvåbnenes fremkomst, idet man her fandt
det af betydning at give en fremstilling af de

nukleare våbens »indretning«, deres virkninger
og af de tekniske forhold, som er uløseligt knyttet til problemerne omkring disse våben.
Af hensyn til forståelsen af de mange nye
ord og begreber på hele atomområdet har udvalget ladet udarbejde et »Atomleksikon«, som
skal tjene til illustration, ikke blot af de i udvalgets fremstilling omtalte spørgsmål, men tillige som en støtte ved læsning af anden litteratur om emnet.
Som bilag har man optaget to afhandlinger,
som på udvalgets foranledning er udarbejdet af
henholdsvis professor Mogens Faber: »Om strålingsinducerede leukæmier« og af afdelingsleder
Ove Frydenberg: »Om genetiske skader af ioniserende stråling«.
Desuden har man som bilag optaget professor Niels Bohrs åbne brev af 9. juni 1950 til
De Forenede Nationer, idet udvalget har ønsket at pege på, i hvor høj grad udviklingen
har bekræftet de i brevet indeholdte tanker.
Atomoplysningsudvalget har søgt at basere
fremstillingen på det nyeste, tilgængelige materiale, men ønsker at understrege den enorme
hast, hvormed udviklingen skrider frem, og den
betydning, udviklingens acceleration må tillægges i retning af at påvirke den blivende værdi
af de givne oplysninger og fremsatte synspunkter. For de i redegørelsen indeholdte synspunkter er udvalgets medlemmer naturligvis alene ansvarlige.
Man har under arbejdet trukket store veksler
på især een videnskabsmand, professor O. M.
Kofoed-Hansen, hvis opgave og fortjeneste det
har været at skabe hele grundlaget for nærværende redegørelse; men også fra afdelingsleder
J. Ambrosen har man modtaget enkeltbidrag af
stor betydning for den samlede fremstilling.

København, november 1962.
AAGE BOHR

JOHS. FRANDSEN
(formand)

ERIK HUSFELDT

E. KNUTH-WINTERFELDT
P. BRANDT REHBERG
Ebbe Sørensen

Indledning
På de følgende sider skal vi forsøge at belyse
problemkomplekset omkring atomvåbnene igennem en beskrivelse af tekniske forhold samt
disse forholds berøring med politiske og militære begrebsdannelser, hvorimod begreber, som
kunne henregnes til de generelle militære og
storpolitiske områder, ikke berøres.
Ordenes betydning illustreres ofte bedst, når
de anbringes i en naturlig sammenhæng, og af
den grund er problemkomplekset først behandlet i et oversigtsafsnit. De mange fremmedord
og nye begrebsdannelser fører imidlertid efter
vor mening til det ønskelige i at have en leksikalt ordnet beskrivelse til rådighed, og af denne
grund er en betydelig del af det anførte materiale yderligere illustreret i det efterfølgende
atomleksikon (pg. 37 f.f.).
Mange forhold vedrørende atomvåben er
strengt hemmeligholdte, men de vigtigste fysiske og tekniske principper, der ligger til grund
for deres indretning, er velkendte og beskrevne
i den offentligt tilgængelige litteratur. Det samme gælder atomvåbnenes virkninger og, omend
i mindre grad, mange af de metoder, hvorved
de tænkes bragt i anvendelse. Selv hvor fremstillingen bygger på det bedste tilgængelige materiale, må det tages i betragtning, at mange
forhold stadig ændres på grund af den hastige
udvikling på det militær-teknologiske område.
Hvor det drejer sig om problemer som atomvåbnenes nærmere indretning, lagrenes størrelse,
raketternes træfsikkerhed etc., er den offentligt
tilgængelige litteratur ret sparsom, og fremstillingen er, som anført de pågældende steder, i
nogen grad baseret på vurderinger, der kan
rumme betydelige unøjagtigheder.

Ordenes indhold ændres gennem brug og er
forskellig for forskellige kredse af mennesker;
det er derfor vigtigt at præcisere, at alle begreber, som anvendes her, er hentet fra åben og
tilgængelig litteratur om atomproblemerne. En
kort præcisering af de anvendte begrebers betydning kan i stor udstrækning findes i »atomleksikonnet«.
Den storpolitiske situation har i de sidste 10
år været præget af den kolde krig og af en vis
teknologisk magtbalance mellem de to parter.
Denne balance er naturligvis præget af et stort
antal faktorer, og selv relativt små begivenheder kan spille en betydelig psykologisk rolle.
Der er dog ingen tvivl om, at en meget vigtig
del af magtbalancen er baseret på kombinationen af nukleare våben og raketter. Der skal
derfor i tekststykket peges på nogle af de problemer, som er af betydning for balancen i den
nukleare teknologi, idet det dog understreges,
at detailler er vanskelige at vurdere og ofte hemmeligholdte, således at det efterfølgende alene
bliver en foreløbig vurdering af de begrebsdannelser, som indtager en central plads i debatten
om de nukleare våben.
Det er ikke hensigten i dette skrift at undertrykke eller minimalisere frygten for stråling,
men det er på den anden side vigtigt at advare
imod en for ensidig dvælen ved virkningerne af
stråling. Andre virkninger af nukleare våben
som trykbølge, brand og oversvømmelse er
mindst lige så vigtige som strålingsvirkningerne
og må derfor trækkes i forgrunden i diskussionen af de nukleare våbens betydning.

1. del: Atomvåbenproblemer
I det følgende sammenstilles en række offentligt tilgængelige oplysninger om virkningerne
af nukleare våben, ofte kaldt kernevåben (atombomber og brintbomber). Til trods for stor
mangel på præcise oplysninger kan man danne

sig et billede af forholdene, der er så virkelighedstro, at man kan påpege en række vigtige
og ofte negligerede problemer i forbindelse med
den løbende debat om nukleare våben.

A. NUKLEARE VÅBEN.
A 1. Nuklear energiudvikling.
Når lette atomkerner smelter sammen, frigøres store mængder energi, fusionsenergi. Når
tunge atomkerner spaltes, frigøres ligeledes store mængder energi, fissionsenergi. Den frigjorte energi kaldes i begge tilfælde atomenergi, men bedre er det at tale om nuklear energi
(kerneenergi), da kemisk energi (f.eks. forbrændingsenergi), der fremkommer ved ændring af den indbyrdes placering af atomerne i
stofferne, med lige så stor ret kan benævnes
atomenergi. Ved kemisk forening af kul og ilt
frigøres ca. 3 kcal (kilogramkalorier) pr. gram
ilt-kul-blanding. Ved eksplosion af såkaldt
standardsprængstof TNT (trinitrotoluol) frigøres ca. 1 kcal pr. gram TNT. Ved fuldstændig
fission frigøres ca. 20 millioner kcal pr. gram
fissilt materiale (U233 U235t pu239 *). Ved fuldstændig fusion af deuterium, d.v.s. tung brint
eller »det tunge« i tungt vand, frigøres ca. 85
millioner kcal pr. gram brint.
Den store nukleare energiudvikling pr. gram
materiale i forhold til den tilsvarende kemiske
energiudvikling pr. gram materiale er et af de
vigtigste forhold, der udmærker nuklear energi.
A 2. Nukleare våbens størrelse.
Det er skik og brug at måle energiudviklingen fra en nuklear eksplosion ved at angive den
*) Se A 3

Når neutroner rammer uran, kan dette spaltes i 2 radiaktive fissionsprodukter plus i gennemsnit 2½ nye
neutroner. Processen foregår under enorm energifrigørelse.

mængde TNT i tons, som ved sprængning ville give samme energiudvikling som det pågældende nukleare våben. Man benytter tillige betegnelsen 1 kiloton for eet tusind tons TNT og
1 megaton for een million tons TNT. En 10
megatons bombe har altså en energiudvikling,
der svarer til den, der fremkommer ved sprængning af 10 millioner tons TNT.
Der er i litteraturen nævnt sprængninger af
bomber af størrelsen fra ca. 50 tons til ca. 50
megatons. Der har tillige været megen tale om
udviklingen af 100 megatons våben. 50 megatons TNT fylder noget mere end Himmelbjerget.
A 3. Vægt af sprængstof i nukleare våben.
Nukleare våben udnytter ikke deres totale
indhold af nukleart sprængstof. Hvis kun 10 °/o
7

af sprængstoffet kommer til eksplosion, taler
man om en 10 °/o nyttevirkning (med en noget
paradoksal betegnelse) eller om nyttevirkningen 0,1. Hvis vi regner med en nyttevirkning
af denne størrelse, finder vi af de i afsnit A 1
nævnte tal og på basis af fission som den primære energikilde, at der til en 20 kilotons bombe anvendes 10 kg fissilt materiale. På lignende
måde finder vi, at der til en 20 megatons bombe må anvendes 10 tons fissilt materiale, og at
et 5 kilotons våben kan klares med 2,5 kg fissilt
materiale. Denne betragtning er dog meget løs.
For det første er en nyttevirkning på 0,1 rimeligvis for lille for megatonvåben (se afsnit
A 6 og A 7) og for stor for kilotonvåben (se
afsnit A 4). For det andet er energiudviklingen
pr. gram større ved anvendelse af fusion end
ved anvendelse af fission. Da de fissile materialer har meget større vægtfylde end fusionsmaterialerne, bliver energiudviklingen pr. volumenenhed størst ved fission; dette forhold er det
vigtigt at erindre, da der er al mulig grund til
at tro, at de store våben i hvert fald i nogen
grad er baseret på fusion. Alt taget i betragtning

kan man regne med, at det nukleare sprængstof,
som anvendes i kilotonvåben, vejer nogle kilogram, medens der anvendes op imod 1 ton
eller mere i store megatonvåben.

A 4. Kritisk mængde sprængstof.
En fissionseksplosion vedligeholdes ved hjælp
af neutroner, der forbruges under processen.
Neutroner er atomkernepartikler, som kan frembringes på forskellig måde, og som altid opstår
i et vist omfang i fissilt materiale ved naturligt
henfald af atomer; hvis en neutron rammer en
urankerne, kan denne sønderdeles; neutronen
absorberes herved, men der opstår i gennemsnit
ca. 2,5 nye neutroner. Mængden af neutroner
stiger derfor stadig under fission. Fusion af
deuterium kræver ikke tilførsel af neutroner for
at udvikle sig; også under denne proces opstår
der neutroner; pr. frigjort energienhed (f.eks.
målt i tons TNT) opstår der ved fusion ca. 6
gange så mange neutroner som ved fission.
Som nævnt forøges antallet af neutroner ved-

varende under en fissionsproces, og derved sker
der stadig øgning af proceshastigheden.
I gennemsnit må hver neutron gennemtrænge en vis iagtykkelse fissilt materiale, førend
en ny fissionsreaktion finder sted. Er den samlede materialetykkelse for lille, undslipper for
mange neutroner, og reaktionen går i stå; er
den samlede materialetykkelse meget stor, undslipper næsten ingen neutroner, og proceshastigheden stiger til eksplosion. Der findes en bestemt materialemængde, hvor processen netop
kan holdes i live. Denne materialemængde kaldes den kritiske størrelse af det fissile materiale.
Den kritiske størrelse er et mål for den højeste
mængde fissilt materiale, der kan eksistere som
samlet mængde uden fare for eksplosiv udvikling. En bombe må derfor indeholde mere end
den kritiske mængde. Den kritiske størrelse afhænger naturligvis af det fissile materiales art
(uran, plutonium m.v.), men også af helt andre
forhold som det fissile materiales geometriske
form, dets vægtfylde, af fremmedstoffers tilstedeværelse og af tilstedeværelsen af en neutronreflektor uden om det fissile materiale. Den
kritiske størrelse er groft taget mindre ved tungere end ved lettere fissile materialer (d.v.s.
mindre for plutonium end for uran), mindre for
kugleform end nogen anden facon, mindre ved
større vægtfylde end ved mindre (d.v.s. mindre
for tæt fissilt materiale end for porøst eller
svampet materiale og allermindst for materiale,
som trykkes sammen af mange tusinde atmosfærers tryk). Endvidere bliver den kritiske størrelse mindst, når der er så få fremmedstoffer til
stede som muligt, og når der er anvendt en god
reflektor. Det vides ikke præcist, hvor langt
fremskredet teknikken er med hensyn til at
gøre den kritiske størrelse så lille som mulig,
men det må antages, at nogle kg fissilt materiale i hvert fald er nødvendig. Da en effektiv
bombe kun kan opstå, når den indeholder væsentlig mere end den kritiske mængde, er det
rimeligt at antage, at ca. 10 kg er størrelsesordenen af den mindste nødvendige mængde
fissilt materiale pr. bombe. Hvis denne forudsætning holder stik, finder vi, at nyttevirkningen for en kiloton bombe er mindre end 1 %.

en eksplosion opnås, når en mængde fissilt materiale samles og formgives på en sådan måde,
at mængden bliver overkritisk. Eksplosionens
effektivitet og nyttevirkning bliver desto større,
jo længere tid den overkritiske tilstand kan opretholdes, og jo mere overkritisk den fissile materialemængde er. Der er derfor ingen tvivl om,
at man må søge efter effektive metoder til opnåelse af disse forhold. Det er let at se, at den
mest effektive geometriske form er kugleformen, og man kan slutte, at f.eks. følgende
fremgangsmåde byder på fordele i retning af
lang tids opretholdelse af kritikaliteten og opnåelse af stor overkritikalitet: man kan omgive
en kugleskal af fissilt materiale med et lag af
konventionelt kemisk sprængstof, som eventuelt
igen er omgivet af en stærk og forholdsvis tung
kugleskal, som skal tjene til at holde sammen
på det hele så længe som muligt. Ved et særligt
tændingssystem sørger man for, at det konventionelle sprængstof antændes samtidig overalt
(d.v.s. inden for et tidsinterval, som er kort
sammenlignet med een milliontedel sekund).
Derved opstår der en indadgående kugleskalformet trykbølge, en såkaldt implosion, som
sammenpresser det fissile porøse materiale til
høj kritikalitet og samtidig giver den fissile
masse en indadrettet bevægelse, som modvirker
den fissile eksplosions udadgående bevægelsesimpuls og dermed forsinker det tidspunkt, hvor
den nukleare eksplosion driver det hele fra hinanden og dermed over i en underkritisk tilstand.
Det bemærkes, at der i eksplosionscentret opstår
meget høje temperaturer, mange millioner grader celsius.

A 5. Fissionbomben.
Fissionbombens præcise indretning er en velbevaret hemmelighed. Der er dog næppe tvivl
om de almindelige principper. Som omtalt i
forbindelse med begrebet »kritisk størrelse« kan

A 6. Fission-fusion bomben.
Fusionsprocessen kan udnyttes til eksplosion,
såfremt en portion deuterium (tung brint) eller
en blanding af tritium (særlig tung, radioaktiv
brint) og deuterium varmes op til tilstrækkelig

En kugle af U 235 drives ved en implosion sammen til
overkritisk størrelse, den nukleare kædeproces udvikler sig, og den nukleare eksplosion fremkommer.

9

høj temperatur (ti millioner grader celsius eller
mere). Hvis opvarmningen sker ved eksplosion
af en fissionbombe som primær varmekilde, får
man en fission-fusion eksplosion. Vi kan anskueliggøre en fission-fusion bombes mulige
indretning på følgende måde: Inderst har man
en kugleskal af fissilt materiale. Uden om denne kerne har man f .eks. en kugleskal af lithiumdeutend (kemisk forbindelse af grundstofferne
lithium og deuterium), og uden om igen en
kugleskal af konventionelt sprængstof. Det hele
omgives med et materiale, som kan virke som
reflektor, og som i nogen grad kan modstå
det første eksplosionstryk. Processen kan herefter tænkes at forløbe således: Først antændes det konventionelle sprængstof. En kugleformet trykbølge rettet mod centrum presser
både lithiumdeuteridskallen og det fissile materiale voldsomt indad; dette bliver overkritisk,
og en fissionseksplosion følger. Masser af
varme opstår, og masser af neutroner udsendes. I lithiumdeuteridet forårsager neutronerne
spaltning af lithium til bl.a. tritium, og herved
opstår en deuterium-tritium blanding; samtidig
hermed vil varmen fra fissionseksplosionen opvarme blandingen til så høj temperatur, at en
fusionseksplosion opstår. Det samlede tidsforløb
for denne eksplosive fase af processen måles i
milliontedel sekund (mikrosekund).
Ved en proces af denne art kan man fremstille meget store bomber. Det vides ikke, om
fusionseksplosionen giver anledning til en ny
indadrettet trykbølge af så stor kraft, at det fissile materiale bliver overkritisk for anden gang;
det er heller ikke oplyst, om de fra deuteriumtritium reaktionen udsendte neutroner forårsager
yderligere fission i det ved den oprindelige fissionseksplosion ikke forbrugte fissile materiale,
men begge disse reaktioner er mulige, og man
kan derfor tænke sig, at det fissile materiale i
fission-fusion bomben giver større nyttevirkning end den samme mængde fissilt materiale
i en fissionbombe. Som nævnt tidligere er
energiudviklingen pr. gram forbrugt nukleart
materiale større ved fusion end ved fission.
Begge de nævnte forhold medfører, at de i afsnit 3 anførte vægtangivelser rimeligvis er for
store for de store nukleare våben.
Der er udført et stort forskningsarbejde med
henblik på mulig fredelig udnyttelse af nukleare eksplosioner. I den righoldige litteratur om
disse emner findes en del oplysninger af interesse for diskussionen om nukleare våben. Herfra ved vi, at man er i stand til at fremstille
10

bomber, hvor ca. 5 °/o af energifrigørelsen
skyldes fission, og ca. 95 % hidrører fra fusion. Endvidere er det af interesse at notere sig,
at der findes opgivet priser for udnyttelse af
nukleare eksplosioner. Disse priser viser, at omkostningerne ved en nuklear eksplosion i kiloton klassen inklusive sikkerhedsforanstaltninger
er ca. ½ million $, og tilsvarende, at omkostningerne for megaton eksplosioner er ca. 1 million $. De store våben er altså relativt meget
billigere end de små. Dette har ført til begrebet: »bigger bang for the buck« (større knald
for pengene).
A 7. Fission-fuswn-fission bomben.
Ved den i forrige afsnit gennemgåede fremgangsmåde (fission-fusion bomben) vil en
mængde neutroner udsendes fra den eksploderende ladning. Lægger man yderligere et lag
fissilt materiale uden om det hele, vil man kunne udnytte disse neutroner i en ny fissionsproces og opnå yderligere energifrigørelse. Denne
ydre skal behøver ikke at bidrage med nogen
egentlig selvopretholdende proces, om end de
ved de nye fissionsprocesser frigjorte neutroner
naturligvis må have forstærkende virkning.
Energiudviklingen i forbindelse med en sådan
opbygning kan blive endog meget stor. Princippet udnyttes i de såkaldte fission-fusion-fission bomber. Det ydre lag af fissilt materiale
skal ikke opfylde de særlige krav, som stilles til
det indre fissile materiale. Det ydre lag er derfor billigt; det kan fremstilles af almindeligt
uran eller thorium eller endog af restmaterialet
(depleted uranium) fra fremstillingen af
uran235 *). Disse materialer kan undergå fission, når de rammes af hurtigtgående neutroner, men bringes ikke i kritisk tilstand i bomben.
Nukleare våben, hvori fusionsprocessen indgår, kaldes ofte med en fællesbetegnelse termonukleare våben eller brintbomber. Betegnelsen
termonukleare skyldes, at reaktionerne mellem
brintkernerne sættes i gang ved temperaturer
på millioner af grader.
Fissionsprocessen er ledsaget af temmelig stor
radioaktivitet, medens fusionsprocessen kan
bringes til at forløbe under udvikling af ringe
mængder radioaktivitet. Man kalder derfor ofte
fission-fusion bomber for »rene« bomber og
fission-fusion-fission bomber for »snavsede«.
•) Se A 9.

Tekniske muligheder for fremstilling af andre
former for snavsede bomber findes i rigt mål.
Deres anvendelse er dog mindre trolig.
A 8. Neutronbomben.
Fission-fusion bomben og fission-fusion-fission bomben kan begge betegnes som brintbomber med fissions-tænding; den første kan
kaldes en forholdsvis ren, den anden en snavset
bombe. I den senere tid har der været megen
tale om muligheden af en såkaldt »neutronbombe«, et nyt medlem af familien af nukleare våben, som ikke skulle være behæftet med så store mængder radioaktivitet som de øvrige bombetyper, d.v.s. være en endnu renere bombe
end de »rene« brintbomber.
Der vides ikke meget om denne neutronbombe, men der er grund til at tro, at det drejer
sig om en fusionbombe, baseret på deuterium
og tritium, der antændes ved varmeudvikling
fra en kemisk eksplosion, ikke ved hjælp af en
fissionbombe.
Man kan vise, at det er nødvendigt at koncentrere kemisk vundet eksplosionsvarme af hidtil kendt størrelsesorden ca. 1000 gange for at
få en given mængde deuterium og tritium til at
antændes nukleart og dernæst til at forbrænde
under opretholdelse af en nuklear, termisk kædereaktion. Det er muligt, at man ved hjælp af
en tilstrækkelig kraftig og geometrisk korrekt
udformet implosion kan frembringe en sådan
energikoncentration, og at neutronbomben derfor kan realiseres på denne måde. Der foreligger dog ikke tilstrækkelige oplysninger til at
vurdere chancerne for dens virkeliggørelse. Den
militære betydning af et sådant våben vil naturligvis afhænge af, hvor simpelt og billigt konstruktionen kan udføres.
A 9. Råmaterialer til nukleare våben.
Naturligt uran indeholder i det væsentlige to
isotoper, uran235 og uran238. Betegnelsen isotoper bruges om atomer af samme grundstof,
men med forskellig atomvægt (her 235 og
238). Af thorium kan man i reaktorer fremstille
isotopen uran233. Ligeledes kan man i reaktorer, baseret på uran238 fremstille plutonium239
og flere endnu tungere grundstoffer og isotoper, der ligesom uran233 og uran235 kan bruges til fremstilling af kritiske mængder fissilt
materiale. Uran238 kan ikke bruges som primært
eksplosionsmateriale, men er velegnet som sid-

ste trin i fission-fusion-fission bomben. Uran235
og uran238 kan adskilles ved flere forskellige
processer (elektromagnetisk separation, diffusion, centrifugering). Uran235 koster lidt over
100 kr. pr. gram. Priserne for uran233 og plutonium239 er af samme størrelsesorden. Denne
pris betyder, at prisen for udvikling af nuklear
energi svarende til 1 kg TNT bliver mindre
end én øre. Nukleart sprængstof er altså det
billigste af alle kendte sprængstoffer.
De hidtil eksisterende fabriksanlæg til fremstilling af fissilt materiale er store, og er karakteristiske ved at have relativt stort kraftforbrug
og relativt ringe tilførsel af råmaterialer og relativt ringe mængde producerede færdigvarer.
Tilstedeværelsen af denne type fabriksanlæg er
let at opdage. Den senere tids udvikling især i
forbindelse med forbedring af centrifugeringsmetoden tyder på, at dette forhold snart vil
ændres, således at den kommende tids teknologiske udvikling kan ventes at føre til, at det bliver lettere at skjule fabriksanlæg til fremstilling
af fissilt materiale.
I termonukleare våben anvendes tillige tung
brint og lithium.
Tungt vand og dermed tung brint fremstilles
af almindeligt vand, hvor isotoperne almindelig brint (brint1) og deuterium (brint2) begge
forekommer, den sidste i meget ringe mængde.
Prisen for deuterium er nogle kroner pr. gram,
hvilket giver en pris pr. kg TNT på en forsvindende brøkdel af 1 øre; igen kan vi slutte,
at nukleare materialer hører til de billigste kendte sprængstoffer. Lithium er et ret almindeligt
forekommende metal.
I de termonukleare processer indgår også tritium (isotop af brint med massetal 3, brint3),
der er radioaktivt og henfalder med halveringstiden ca. 10 år. Tritium har altså begrænset lagerholdbarhed, og som ovenfor nævnt er det rimeligt at tænke sig, at det fremstilles i selve
bomben, f.eks. med lithiumisotopen Li6 som
udgangsmateriale. Lithiumisotopen Li6 fremstilles af naturligt lithium ved en isotopseparation, der er væsentlig enklere og billigere end
U235 fremstillingen. Basismaterialerne uran,
thorium, lithium og vand findes vidt udbredt
i naturen, og overordentlig mange nationer har
således i princippet adgang til disse råstoffer.
A 10. Lagrene af nukleare våben.
De lande, som ejer nukleare våben, betragter
naturligvis deres lagres størrelse som militære
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hemmeligheder. Det er således ikke muligt at
give præcise tal for lagrenes størrelse, men overslag kan gøres; det mest anvendte tal fremkommer ved at skønne over USA-lagrene og sige, at
de øvrige lande har tilsammen lige så meget
som USA.*) Et sådant skøn fører til, at lagrenes størrelse er ækvivalent med ca. 60000 megatons TNT eller - sagt mere håndgribeligt - er
ækvivalent med 20 tons TNT pr. menneske på
hele jordkloden. Den sidste måde at forestille
sig tallet på betyder naturligvis ikke, at det er
muligt at fordele lagrene på denne måde i praksis, simpelthen fordi den mindste sprængbare
enhed antagelig ligger omkring 100 tons TNT,
og fordi det dyre materiale til den primære fissionseksplosion kun kan anvendes i mindste
portioner på ca. 10 kg fissilt materiale (jfr. afsnit A 4), medens det er relativt billigt at omdanne små bomber til store bomber (se afsnit
A 6). Skønsmæssige vurderinger fører til, at de

samlede verdenslagre af nukleare våben må antages at omfatte knap 100.000 enkelte bomber.
Dette tal er dog meget usikkert.
Man kan også spørge, hvor disse lagre befinder sig. Sehe lokaliteterne er hemmeligholdte, men man kan med sikkerhed slutte, at
våbnene er spredt ud på mange små lagre for
ikke at frembyde et for sårbart mål for modparten. Ligeledes er der ingen tvivl om, at disse
lagre for de store bombers vedkommende i høj
grad opbevares skudklare, idet de er anbragt i
skudklare raketter såvel på landjorden som på
overfladeskibe, såvel i undervandsbåde som i
flyvemaskiner og mobile landbaserede affyringsmekanismer.
En oversigt over vurderingen af USA's lagre
af fissilt råmateriale kan findes i »Arms Reduction Program & Issues« redigeret af D. H.
Frisch.

B. NUKLEARE VÅBENS VIRKNINGER.
B 1. Oversigt over nukleare våbens virkninger.
Til brug for civilforsvarsformål har den amerikanske atomenergikommission og det amerikanske forsvarsministerium ladet S. Glasstone
udarbejde en bog: »The Effects of Nuclear
Weapons« (1957 og 1962), der indeholder
meget detaillerede oplysninger om nukleare våbens virkninger, og som er lagt til grund for
det følgende.
Lad os først betragte eksplosioner, som foregår i nogen højde over jordoverfladen. På grund
af den store temperatur, som opstår ved en nuklear eksplosion, dannes hurtigt efter den ovenfor skitserede eksplosion en såkaldt »ildkugle«.
Ildkuglen når sin maksimale størrelse i løbet af
nogle sekunder. Den maksimale radius er ca.
7 3 in for en 1 kiloton bombe og menes at
være ca. 100 gange så stor for en 100 megatons bombe.
Hvis ildkuglen berører jordsmonnet, opstår
et eksplosionskrater, men dette krater antager
kun meget stort omfang, hvis ildkuglen har sit
centrum praktisk taget i overfladen, hvorved
*) Den nojagtige storrelse af de andre landes lagre
har kun forholdsvis ringe betydning for nærværende
skon. Faktisk er oplysninger om USSR's lagre yderst
sparsomme.
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man får en egentlig overfladeeksplosion. Kraterdannelsen er beskrevet nøjere i tabel B 2.
Nogen tid (ca. 1/50 sekund) efter eksplosionens start udsendes en kraftig trykbølge fra
ildkuglen, og denne trykbølge forplanter sig
bort fra eksplosionsstedet og giver på sin vej
anledning til store ødelæggelser. Trykbølgens
hele forløb og konsekvenser er naturligvis
overordentlig komplicerede. Vi angiver nogle
af trykbølgens følger i tabel B 1.
Den lokale opvarmning af luften omkring
eksplosionsstedet forårsager, at ildkuglens indhold og den omgivende luft stiger til vejrs; i
løbet af nogle minutter udvikler »paddehatteskyen« sig. Samtidig med denne opdrift opstår
kraftige vinde ind mod punktet på jorden lodret under eksplosionsstedet (nulpunktet), og
disse vinde forårsager luftstrømme opad imod
paddehatteskyen, hvorved store mængder grus
og støv rives op i ildkuglen; her blandes det
med ildkuglens indhold af radioaktive stoffer
og får stærk radioaktiv karakter. Før eller siden
falder gruset og støvet tilbage til jorden og kaldes nu radioaktivt nedfald. En nøjere beskrivelse af nedfaldsfænomenet er givet i afsnit B 8 og
B 9. Det er imidlertid klart fra det foregående,
at den lokale nedfaldsmængde bliver des større,

jo nærmere ved jordens overflade eksplosionen
finder sted.
I selve eksplosionsøjeblikket frigøres store
mængder gennemtrængende stråling (gammastråling, røntgenstråling og neutroner). Denne
stråling (initialstrålingen) omtales nærmere i
afsnit B 6. I tiden efter eksplosionen udsendes
store mængder varmestråling, som bidrager til
bombens ødelæggende virkninger ved antændelse af brande. Denne stråling omtales nærmere i
afsnit B 5.
Virkningerne af trykbølgen og varmestrålingen er i det væsentlige af samme art som den,
der ledsager eksplosioner af konventionelt
sprængstof, blot forstærket i uhyre grad. Den
nukleare stråling er derimod et helt nyt træk og
har derfor i særlig grad været emne for den offentlige debat. Dog må det understreges, at de
skader, der ledsager anvendelsen af nukleare
våben (herunder også skader på mennesker),
først og fremmest forårsages af tryk- og
varmevirkningerne. Det kan i denne sammenhæng nævnes, at medens groft taget ca. 50
pct. af bombens energi anvendes til trykbølgens udvikling og ca. 35 pct. til varmestrålingen, forbruger den øjeblikkelige (initiale) nukleare stråling ca. 5 pct., og den nukleare stråling fra den dannede radioaktivitet tager sig af
de resterende 10 pct. Disse tal er grove overslag; ændringer i eksplosionshøjde, bombestørrelse, forholdet mellem udviklet fusions- og fissionsenergi giver anledning til andre procenter.
Disse forhold kommer i nogen grad til udtryk i
længden af de beskrivelser af nukleare våbens
virkninger, der er fremlagt fra officiel side.
Den ovenomtalte bog »Effects of Nuclear Weapons« anvender således ca. 200 sider på virkningerne af trykbølgen, ca. 5 5 sider på den termiske stråling og ca. 160 sider på den nukleare
stråling.
B 2. Scalinglove.

Virkningerne af nukleare våben afhænger
først og fremmest af den totale energiudvikling.
Desuden spiller eksplosionshøjden en særlig betydningsfuld rolle. Ved eksplosionshøjden forstås den afstand over jordens overflade, i hvilken eksplosionen udløses. Punktet på jordens
overflade lodret under eksplosionsstedet kaldes
nulpunktet.
Virkningerne af nukleare våben afhænger af
mange andre faktorer, f. eks. meteorologiske
forhold, jordoverfladens struktur og geometri,
herunder skyggevirkninger fra bakker, huse

m. v. Disse detailler vil vi ikke diskutere her,
men i det følgende alene betragte de to vigtigste størrelser: eksplosionsenergien og eksplosionshøjden. Lovmæssigheder, som udtrykker
virkningernes afhængighed af disse to størrelser, kaldes scalinglove.
3. Målets »hårdhed«.
Udover de ovennævnte faktorer, som har betydning for scalinglovene, er det også af betydning at notere sig, at nukleare våbens virkninger er meget forskellige over for simple
murstensbygninger og over for godt nedgravede
jernbetonbunkers for at nævne et par yderpunkter. Til karakterisering af målets modstandsdygtighed over for nukleare våbens virkninger taler
man om målets hårdhed. Et måls hårdhed angives ved det dynamiske overtryk (målt i atmosfærer), som skal til i trykbølgen for at opnå
ødelæggelse af målet. En god bunker kræver et
dynamisk tryk på over 2 atmosfærer for at blive
ødelagt. Almindeligt murværk blæses om ved
et dynamisk overtryk på mindre end 1/3 atmosfære.
Vi må altså i det følgende ud fra scalinglove
betragte det dynamiske overtryks størrelse og
dernæst sammenligne dette med målets hårdhed. Opgaven er imidlertid ikke helt simpel,
fordi også tidsvariationen af trykbølgen spiller
en rolle, og da alle individuelle detailler negligeres, bliver de efterfølgende talangivelser meget omtrentlige, og store afvigelser må forventes at kunne fremkomme.
B

B 4. Trykbølgens virkninger.
Som nævnt vil omtrent halvdelen af eksplosionsenergien fra et nukleart våben kort efter
eksplosionen findes i form af en trykbølge eller
mere korrekt en chokbølge. Denne virkning af
bomben er den egentlige eksplosionsvirkning
og giver anledning til fænomener af samme
slags, som vi alle mener at kende fra eksplosioner, som vi har overværet eller hørt og læst
om; blot er virkningen forstærket i meget høj
grad. Til beskrivelse af trykbølgen kan vi tale
om den tid, det tager for trykbølgen at udbrede
sig fra eksplosionsstedet til det sted vi iagttager. Jo længere borte fra eksplosionscentret vi
er, jo længere tid går der. Vi kan endvidere
tale om det maksimale overtryk i trykbølgen.
Denne størrelse aftager, jo længere vi er borte
fra en given eksplosion. I en vis afstand fra
eksplosionsstedet vil man iagttage et tidsforløb
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af trykfænomenet, som omtrentligt tager sig
således ud: Trykbølgens forside ankommer som
et kraftigt overtryk, og en stærk udadrettet vind
(bort fra nulpunktet) ledsager dette overtryk
og varer ved i nogen tid; dette tidsrum kaldes
den positive fase. Efter afslutningen af den positive fase følger en periode med undertryk og
vind ind mod nulpunktet; dette tidsrum kaldes
den negative fase, og nar dette fænomen er
afsluttet, er de primære virkninger af eksplosionstrykket overstået. Den maksimale vindhastighed i den positive fase falder sammen
med trykbølgens ankomst, og denne hastighed
kombineret med vægtfylden af luften i trykbølgens front giver anledning til det såkaldte
maksimale dynamiske tryk. For overfladestrukturer (overfladegenstande m.v.) karakteriseres
ødelæggelsernes omfang bedst gennem angivelser af det maksimale dynamiske tryk. Trykbølgefænomenerne antager forskelligt omfang
alt efter den højde, i hvilken bomben er eksploderet (eksplosionshøjden), og det er derfor i
det væsentlige af interesse at diskutere to eksplosionstilfælde: Det første tilfælde, lufteksplosion

(free air burst), er defineret således, at eksplosionshøjden er lidt større end den maksimale
radius af ildkuglen, det andet tilfælde, overfladeeksplosionen, fremkommer, når eksplosionshøjden er nul, d.v.s. når bomben eksploderer
på jordens overflade. Tabel B 1 indeholder en
række data for trykbølgeforløbet i disse to tilfælde og for henholdsvis en 1 kiloton bombe
og en 1 megaton bombe, alt angivet for forskellige afstande fra eksplosionsstedet; for tilfældet
lufteksplosion er tillige angivet afstanden til
nulpunktet under antagelse af, at eksplosionshøjden er lig den maksimale ildkugleradius; for
tilfældet overfladeeksplosion er de to afstande
naturligvis identiske.
Disse tal for trykbølgens kraft skal nu sammenlignes med målets hårdhed. For at gøre
dette effektivt for overfladeeksplosionens vedkommende er det nødvendigt også at diskutere
eksplosionskraterets omfang. En række tal for
kraterets omfang for kiloton- og megatoneksplosioner er givet i tabel B 2. Det vil erindres,
at kraterdannelsen hænger sammen med ildkuglens berøring med jordsmonnet.

TABEL B 1.

Nogle karakteristiske data for trykbølgen fra en 1 kiloton bombe og fra en 1 megaton bombe.
Afstand fra
eksplosionssted

Afstand fra
nulpunktet

Ankomsttid

Max.
overtryk

Max. dynamisk
overtryk

Eksplosionstype

km

km

sek.

atm.

atm.

0.1
0.1

0.083

0.2
0-05

1.8
7.5

0.4
7.5

0.2
meget kort

1 kt, lufteksplosion
1 kt, overflade

1
1
1
1

0.97
0.65

2.5
2
2.3
0.5

0.15
1.8
0.11
7.5

0.07
0.4
0.02
7.5

0.38
2
0.47
meget kort

1
1
1
1

10
10

0.96

0.15
0.11

0.07
0.02

25
23

TABEL B 2.

Kogle karakteristiske data for kraterdannelsen
efter overfladeeksplosioner af en 1 kiloton
bombe og af 1 megaton bombe.
1 kiloton
kraterdybde
kraterdiameter
brudzonediameter
jordvoldshojde
jordvoldsdiameter
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Varighed
af positive
fase

m
m

7
40

in

60
2

m
m

80

1 megaton
47
-100
600

12
800

sek.

3.8
4.7

kt, lufteksplosion
mt, lufteksplosion
kt, overflade
mt, overflade

1 mt, lufteksplosion
1 mt, overflade

Krateret karakteriseres først og fremmest ved
sin udstrækning i dybde og diameter, men betydelig ødelæggelse fremkommer tillige i den
jord, som ligger nærmest krateret; i denne forbindelse taler man om brudzonen, som strækker
sig længere ud end kraterranden; der opstår alvorlige brud på alle genstande inden for denne
zone. Ligeså kastes der en del jord op omkring
krateret, og denne jordvold forårsager ligeledes
betydelige ødelæggelser. Jordbundsforholdene
er naturligvis også vigtige; talmaterialet i tabel

TABEL B 3.

Illustration af tre af de fire ødelæggelsestyper,
B

C

D

Fleretages jernbetonbygninger med vinduer og
døre.

Mure knust, konstruktionen nær sammenfald.

Mure revnet, konstruktionen forskudt, gulve og
skillevægge ødelagt.

Vinduer og døre væk,
gulve og skillevægge
revnet.

Fleretages beboelsesejendomme af mursten.

Totalt sammenfald,
kældre dog nogenlunde
bevarede.

Mure revnet, konstruktionen forskudt, gulve
og skillevægge ødelagt.

Vinduer og døre væk,
gulve og skillevæge
revnet.

Automobiler.

Døre og kølerhjelm revet
af, chassis slået skævt og
itu.

Væltet, store buler evt.
brud på chassis.

Glas knust, buler,
måske væltet.

Lokomotiver.

Væltet, dele blæst af,
kedel revnet.

Sandsynligvis væltet og
svært beskadiget, men
kan efter nogen reparation rangeres til værksted.

Glas knust og mindre
ødelæggelser.

TABEL B 4.

Ødelæggelsesradier i km for forskellige genstande for de fire ødelæggelsestyper A, B, C og D
for en 1 kt og en 1 mt bombe og for henholdsvis overfladeeksplosion og lufteksplosion.
A

B

c

D

Jernbeton
industribygning

1
1
1
1

kt,
kt,
mt,
mt,

lufteksplosion
overflade
lufteksplosion
overflade

0
0.25
0
2.5

0.4
0.3
4
3.5

0.5
05
5
5

2.5
2.5
25
24

Beboelsesejendom
af mursten

1
1
1
1

kt,
kt,
mt,
mt,

lufteksplosion
overflade
lufteksplosion
overflade

0.45
0.3
4.5
3.2

0.5
0.4
5
4

0.7
0.6
6.5
6.5

2.5
2.5
25
23

Automobiler

1
1
1
1

kt,
kt,
mt,
mt,

lufteksplosion
overflade
lufteksplosion
overflade

0
0.2
0
3

0.1
0.2
2
3.5

0.3
0,25
4
4

0.7
0.5
9.5
8

Lokomotiver

1
1
1
1

kt,
kt,
mt,
mt,

lufteksplosion
overflade
lufteksplosion
overflade

0
0.15
0
2.5

0.3
0.2
5
3.5

0.4
0.3
6
4.5

0.6
0.4
8
5.5

2 angiver forhold i tør jord; i tilfælde af granit
bliver alle dimensioner rundt regnet 80 pct. af
de nævnte tal.
Vi vil søge at sammenligne de nævnte tal
med målets hårdhed. I denne forbindelse opdeles ødelæggelserne i 4 typer:
Type A betegner komplet ødelæggelse, type
B betegner alvorlig ødelæggelse, så reparation

er praktisk taget umulig, type C betegner alvorlig men reparabel ødelæggelse, og endelig betegner type D let ødelæggelse, der kun kræver
mindre reparationer, og hvor man undertiden
kan klare sig med midlertidig udbedring. Som
yderligere illustration henvises til tabel B 3.
Hver af disse typer ødelæggelse svarer til bestemte overtryksværdier for de forskellige gen15

Stande, d.v.s. for jernbetonhuse, murstenshuse,
træhuse, biler, jernbanemateriel, broer, flyvemaskiner o.s.v. Jo større dynamisk overtryk,
der skal til for at fremkalde ødelæggelserne, des
hårdere er målet. På basis af faktiske erfaringer
fores man således til de i tabel B 4 skitserede
ødelæggelsesradier. De gengivne tal illustrerer
scalingloven for trykbølgen, som udsiger, at alle
ødelæggelsesradier vokser med den tredie rod
af bombens energiudvikling. En 100 mt bombe
vil således fore til ca. 4,6 gange så store ødelæggelsesradier som de for 1 mt bomben anførte, d.v.s. D-type ødelæggelse inden for en
radius af ca. 120 km; eller mere illustrerende, en
100 mt bombe over København vil blæse døre
og vinduer ud så langt borte som Vordingborg
og Korsør.
B 5. Termisk stråling.
På grund af de meget høje temperaturer i
ildkuglen vil en stor del af bombens energi (ca.
35 pct.) udsendes som termisk stråling eller
(med et andet ord) varmestråling. Varmestrålingen absorberes i nogen grad i atmosfæren, og
af denne grund bliver scalinglovene for varmestrålingens virkninger relativt komplicerede.
Disse love kommer ikke alene til at afhænge af
afstand og energiudvikling men også af sigtbarheden. For simpelheds skyld vil vi se bort
fra diset eller tåget vejr. Medens trykbølgen
reflekteres ved vægge og ofte herved får en
forstærket virkning, kan vi i det væsentlige betragte varmestrålingens udbredelse som retlinet,
og da varmestråling absorberes kraftigt i de fleste typer af materialer, vil genstande, som befinder sig i skyggen af andre genstande, kun
undtagelsesvis blive ramt af varmestrålingen.
De vigtigste virkninger af varmestrålingen er
forbrændinger på hud og organiske materialer
samt antændelse. Vi skal i det følgende alene
angive afstande fra en given eksplosion, som
fører til forbrændinger på udækket hud, som et
mål for skader på mennesker, og antændelsesafstande som et mål for skader på ting. Især
for vurdering af risikoen for mennesker er
imidlertid tidsforløbet af varmestrålingen af
meget stor betydning. Varmestrålingens udsendelse følger variationen i ildkuglens temperatur og er for mellemstore bomber mest intens
i tiden fra 0,1 til 1 sekund efter eksplosionen.
For store bomber strækker forløbet sig over lidt
længere tider. Da menneskets reaktionstid er ca.
0,1 sekund, kan man altså under gunstige om16

stændigheder ved at kaste sig i læ for strålingen
undgå visse af dens konsekvenser. Ligesom vi
for trykbølgens virkninger på ting måtte tale
om tingenes hårdhed, må man for varmestrålingens virkning på ting f.eks. tale om tingenes
antændelighed. Affald, papir, gamle blade fra
træer er let antændelige, sort eller mørkt træ er
lettere antændeligt end hvidmalet træ o.s.v.
Disse forhold afspejler sig i tabel B 5, som angiver radier for virkningerne af varmestrålingen.
TABEL B 5.
Afstande i km, inden for hvilke en 1 mt og en
1 kt bombe (lufteksplosion) vil medføre varmcstrålingsskader.
1 kt

1 mt

1. Skader på mennesker:
Første grads forbrænding
Tredie grads forbrænding

1.1
0.6

20
12

2. Skader på ting:
Antændelse af haveaffald
—
- avispapir
- gardinstof

0.6
0.8
... 0.5

13
15
11

Første grads forbrænding: rødmen.
Anden grads forbrænding: blæredannelse.
Tredie grads forbrænding: sårdannelse.

Antændelighedsforhold har desuden adskillige direkte konsekvenser, når man taler om
forebyggende foranstaltninger til beskyttelse
mod nukleare våben. De betyder således, at
slumkvarterer lettere antændes end velholdte
kvarterer, simpelthen fordi ophobninger af let
antændelige materialer er størst i slumkvarterer.
En træbygning kan undgå at brænde, hvis der
er rent omkring den, den svides ganske vist ret
let, men ilden har tilbøjelighed til at dø ud
igen.
Når man beskriver varmestrålingens virkning
med hensyn til brandstiftelse, må man ikke
glemme, at der efter en nuklear eksplosion er
mange andre mulige brandårsager som ødelagte
gasledninger, væltede ovne, elektriske kortslutninger m.v. Alt i alt må det forventes, at nukleare eksplosioner over storbyer vil føre til
udstrakte brande med karakter af fladebrande,
ildstorme m.v., således som man kender det fra
konventionelle, voldsomme bombardementer.
Det ligger i sagens natur, at erfaringer i så henseende er meget begrænsede, men man har begrundet formodning om, at disse virkninger hø-

rer til de mest betydningsfulde ødelæggelsesfaktorer.
Endelig skal det nævnes, at brandbekampelsen efter en nuklear bombe kan være yderst
vanskelig dels på grund af de store direkte ødelæggelser, f.eks. ødelæggelsen af brandslukningsmateriel, vandledningssystem og transportsystem og dels under givne omstændigheder på
grund af radioaktivt nedfald.

B 6. Øjeblikkelig eller initial nuklear stråling.
Den nukleare strålings virkninger er beskrevet i detailler i flere danske publikationer, således i radioens grundbog »Atomtidens stråling«.
Medens trykbølgen og den termiske stråling
udgør et eksplosivt våbens sædvanlige virkninger med fare for såvel mennesker som ting, har
den nukleare stråling alene virkninger over for
mennesker og dyr (en undtagelse fra denne regel er beskrevet i afsnit C 2) eller andre levende
organismer. Vi skal ikke her skelne mellem de
forskellige typer nuklear stråling, men alene
beskrive deres samlede biologiske konsekvenser,
således som de måtte fremkomme efter anvendelse af nukleare våben. Vi behøver heller ikke
her at gennemgå de forskellige måleenheder
for strålingsdosis, men kan alene holde os til
at sige, at den initialstråling (neutroner og
gammastråling), som medfører 50 pct. dødelighed (ca. 400 rad) opnås i en afstand af ca.
0,8 km fra en 1 kt bombe og ca. 2,5 km fra
en 1 mt bombe, hvis man befinder sig ubeskyttet i direkte linie fra bomben. Dosis aftager
relativt hurtigt med afstanden, og ligeledes aftager dosis med tykkelsen af beskyttende mure,
idet man groft kan angive, at dosis halveres
for hver så og så mange cm beskyttende materiale (se tabel B 6). Disse regler gælder med
størst nøjagtighed for gammastråling, medens
neutroners afskærmning er et mere kompliceret
fænomen. Dog kan det groft siges, at fugtig
jord eller beton, som yder en vis beskyttelse
mod gammastråling, vil yde en lignende beskyttelse mod neutroner, hvorimod det samme
ikke er tilfældet for tunge stoffer som jern
og bly.
De afstande fra nulpunktet, inden for hvilke
den initiale nukleare stråling kan fremkalde genetiske skader, er noget, men ikke meget, større end de ovenfor anførte, og det kan således
nævnes, at medens det er meget svært at påvise,
at der ved bombningerne af Hiroshima og Na-

gasaki er opstået genetiske skader, heller ikke
ved statistiske betragtninger, er det ingenlunde
svært at godtgøre, at der opstod direkte biologiske skader af anden art såvel ved den termiske
stråling som ved den initiale nukleare stråling.
Det er dog ikke meningen med disse ord at affærdige de genetiske risici. Genetiske strålingsskader er særlig uhyggelige, fordi de går ud
over senere generationer. Vedrørende de genetiske skader henvises i øvrigt til afsnit B 10 og
til afdelingsleder mag. scient. Frydenbergs afhandling (bilag 1).
Inden vi forlader emnet initialstråling, er det
vigtigt at gøre sig klart, at også denne stråling
udfolder sig igennem meget længere tid, end
det tager for et menneske at reagere; man kan
derfor formindske strålingsskaderne en del ved
hurtigt at søge dækning, og dette til trods for,
at initialstrålingens gennemtrængningsevne er
væsentlig større end varmestrålingens.
TABEL B 6.
Halveringstykkelser for dosis fra gammastråling
for forskellige materialer og forskellig oprindelse af strålingen.
Halveringstykkelse (cm)
Initialstråling
Stål
Beton

3.8
15

Jord
Vand

20

Træ

Fissionsprodukter
L.5
5.6

33

8.5
12

60

23

B 7. Stråling fra radioaktivitet.
Inden der gives en beskrivelse af det lokale
og det globale nedfalds virkninger, er det nødvendigt at beskrive nogle karakteristiske egenskaber vedrørende stråling fra den radioaktivitet, som fremkommer ved nukleare eksplosioner.
Den primært skabte radioaktivitet, som fremkommer ved fissionsprocessen, hidrører fra de
såkaldte fissionsprodukter, som udgør ca. 200
forskellige radioaktive isotoper. Selv om hver
enkelt af disse er karakteriseret ved en halveringstid, er det tidsmæssige forløb af den samlede strålingsdosis pr. time fra fissionsprodukterne på ingen måde så simpelt, at der efter en
vis tid er halvt så meget, efter den dobbelte tid
1/4, efter den tredobbelte tid Vs o.s.v., thi fissionsprodukterne indeholder isotoper med me17

get forskellige halveringstider; dosishastigheden
(dosis pr. time) kommer derfor til at forløbe
groft taget som vist i tabel B 7, såfremt man opholder sig i et område, som er blevet forurenet
(kontamineret) med fissionsprodukter (uden
at man direkte har optaget fissionsprodukter i
legemet igennem maven, lungerne o. lign.).
TABEL B 7.
Way-Wigner loven for radioaktivt henfald af
fissionsprodukter.

De i tabellen nævnte dosishastigheder beskriver strålingen fra en vis mængde fissionsprodukter til de angivne tidspunkter efter deres
dannelse.
Som grov tommelfingerregel kan man benytte følgende beregningsmåde: for hver gang
tiden efter eksplosionens udløsning bliver ca.
7 gange større, bliver dosishastigheden ca. 10
gange mindre. Dette betyder f. eks., at en dosishastighed, hvis størrelse er blevet målt 1 time
efter eksplosionens udløsning, efter 7 timers
forløb vil være 10 gange mindre, efter 49 timer
100 gange mindre o.s.v.
Imidlertid må man tage hensyn til flere andre
faktorer. For det første føres store dele af de
radioaktive stoffer op i de højere luftlag (undtagelser se afsnit B 13 og B 14), således at de
små eksplosionsenergier (kt bomber) giver kraftig forurening i troposfæren, medens de store
bomber giver stærk forurening i stratosfæren. I
disse luftlag er radioaktiviteten knyttet til mikroskopiske støvpartikler, som føres vidt omkring, inden de langsomt vender tilbage til jorden under tyngdekraftens indflydelse. Man kan
i denne forbindelse med nogen rimelighed tale
om en halveringstid, som beskriver den tid, der
forløber, inden halvdelen af den således oplagrede aktivitet vender tilbage til jorden. For
stratosfærestøv er halveringstiden af størrelsesordenen år. Dette betyder, at det aktive støv i
størstedelen af den tid, hvori strålingen er mest
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intens, i nogen grad oplagres på steder, hvor
det ingen skade gør.
På den anden side er det klart, at den radioaktivitet, som knytter sig til store støvpartikler
eller grus og sten, som er suget op i ildkuglen,
temmelig hurtigt vender tilbage til jorden.
Vindforhold er den dominerende faktor for
spredning af ildkuglens og paddehatteskyens
indhold. Da vindhastigheden sædvanligvis er af
størrelsesordenen nogle km i timen, vil denne
radioaktivitet fremkomme som følge af nedfald
i nærheden af eksplosionens nulpunkt og fortrinsvis i vindretningen væk fra nulpunktet. Da
dette radioaktive materiale falder ned i løbet
af ret kort tid, vil det have en betydelig del af
sin strålingsevne i behold og derfor være særlig
farligt. Disse forhold omtales nærmere i afsnit
B 8 og B 9Det er i al almindelighed særlig farligt at
indånde, drikke eller spise radioaktive stoffer,
og det er mere farligt at få sådanne stoffer afsat på huden, end det er at opholde sig i nærheden af dem. I denne forbindelse er det af betydning at vurdere de tider, som radioaktive
stoffer opholder sig i organismen. Nogle er
der kun i minutter, f. eks. luftarterne xenon og
krypton; skønt der findes en krypton-isotop
med en halveringstid på ca. 10 år, bliver dens
virkning på organismen først og fremmest karakteriseret ved den »biologiske« halveringstid (nogle minutter), eller, hvis de radioaktive
luftarter befinder sig i et stort luftområde, ved
den »meteorologiske« halveringstid (nogle timer). Andre stoffer optages selektivt i organismen, d.v.s. koncentreres i bestemte organer og
udskilles langsomt eller slet ikke. Således koncentreres jod i skjoldbruskkirtlen, og strontium
koncentreres i knoglesystemet. Jod-isotoperne
er relativt kortlivede, medens der findes meget
langlivede strontium-isotoper. Alt dette medfører, at en vurdering af radioaktivitetens biologiske virkninger bliver væsentlig mere kompliceret end beskrevet i forbindelse med tabel
B 7. Yderligere vurdering af disse forhold er
givet andetsteds (se f. eks. radioens grundbog:
»Atomtidens stråling«).
B 8. Lokalt nedfald.
I afsnit B 7 blev det antydet, at de største
partikler, som suges op i ildkuglen, falder ned
i nærheden af nulpunktet. Dette nedfald kaldes det lokale nedfald. Mængden af det lokale
nedfald er størst ved en overfladeeksplosion

og forsvindende ved eksplosioner i stratosfæren eller det ydre rum. I figuren er anført resultaterne af et skøn over den samlede strålingsdosis, der stammede fra Bikini-forsøget den 1.
marts 1954 og blev opnået i løbet af 3/4 døgn
efter eksplosionen. Kurverne angiver de steder,
hvor denne strålingsdosis beløb sig til de angivne antal røntgen. Hele det indkredsede område blev kontamineret i en sådan grad, at overlevelse ville have været afhængig af hurtig
evakuering eller effektiv beskyttelse (i bunkers
eller lignende).
2*

Det vil forstås, at præcise nedfaldsbeskrivelser afhænger af overordentlig mange forhold.
Således kan det nævnes, at eksplosionsenergien,
eksplosionshøjden samt jordoverfladens beskaffenhed har væsentlig betydning. Meget væsentlig er ligeledes vindretningens forløb i mindst
et døgn efter eksplosionen samt atmosfærens
øvrige data, f.eks. turbulensforhold (sammenhængende med opblanding og spredning af
luftlag) og nedbørsforhold. Det er derfor vanskeligt at give generelle beskrivelser af nedfaldets udbredelse og størrelse.
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Endvidere bør det erindres, at de forskellige
bombetyper giver anledning til ret forskellige
mængder radioaktivitet, idet radioaktiviteten i
det væsentlige hidrører fra fissionsprodukterne.
Forholdet mellem energiudviklingen ved fission
og fusion for termonukleare våben er i tilgængelig litteratur anført at kunne variere mellem
5 °/o fission og 95 % fusion for de relativt
»rene« bomber og 90 % fission og 10 °/o fusion for de »snavsede« bomber.
Det er muligt at opstille scalinglove for det
lokale nedfalds virkninger, og en række detaillerede regninger er blevet gennemført under
hensyntagen til lokale terrænvariationer, meteorologiske forhold m.v. (se f.eks. CEX-58,8).
Som en grov regel kan det anføres, at under antagelse af iøvrigt ens betingelser varierer de afstande, hvor det lokale nedfald spiller en rolle,
med en potens af eksplosionsenergien, som ligger mellem V-2 og V3. En sammenligning af
størrelsen af de områder, hvor der forekommer
alvorlige virkninger fra henholdsvis lokalt nedfald og trykbølger, viser, at de to arealer er af
samme størrelsesorden for en 1 mt bombe af
typen 50 pct. fission og 50 pct. fusion. Sådanne
skøn har dog på grund af forskelle i de øjeblikkelige vejrforhold m.m. forholdsvis ringe
værdi i en krigssituation, når nedfald fra en
bombeeksplosion skal vurderes, og det er derfor
meget vigtigt i en sådan situation i praksis at
kunne spore den radioaktive sky og at kunne
kombinere meteorologiske og radioaktive målinger til effektiv forudsigelse, så evakuering m.v.
kan iværksættes. Ligeledes er det af betydning
at gøre sig klart, at det lokale nedfald kan have
betydelige konsekvenser i temmelig store afstande fra nulpunktet.
I eksplosioner højt oppe i luften er der ringe
sandsynlighed for lokalt nedfald, men specielle,
omend sjældne, meteorologiske fænomener, især
specielle former for regn, kan medføre lokalt
nedfald også i disse tilfælde. Atter må det siges,
at det er svært at give regler, og at effektiv beskyttelse bl.a. beror på melde- og advarselssystemer.
Inden vi forlader emnet »lokalt nedfald«,
kan det nævnes, at neutronerne, som frigøres
ved eksplosionen, kan medføre lokalt fremkaldt
radioaktivitet. Dette fænomen giver en strålingsrisiko, som retteligt bør beskrives i forbindelse
med det lokale nedfald. Dog vil denne stråling
optræde inden for så korte afstande fra nulpunktet i et område, hvor total ødelæggelse alligevel sker, at en speciel behandling ikke er
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nødvendig. Tillige dannes isotopen kulstof14 i
atmosfæren, dette har betydning for det globale nedfald.

B 9. Globalt nedfald.
Den radioaktivitet, som fordeles i troposfæren og stratosfæren, vil spredes meget. For troposfæreaktivitetens vedkommende gælder det,
at nedfaldet vil finde sted i et bælte, der ligger
på omtrent samme breddegrad som sprængningen. Den radioaktive sky vil passere én til
flere gange rundt om jorden i nedfaldsperioden; skønt skyen ikke udbreder sig meget, vil
dette medføre, at radioaktiviteten fordeles over
et betydeligt område. Fordelingen kan karakteriseres ved en gennemsnitsværdi og en ganske
betydelig spredning omkring denne gennemsnitsværdi, som f.eks. kan give sig udslag ved,
at der fremkommer lokale regnbyger med usædvanlig stort indhold af radioaktivitet. Troposfærenedfaldet finder sted i løbet af uger eller
måneder. Det hidrører især fra eksplosioner i
kilotonområdet.
Stratosfæreaktiviteten er meget længe om at
vende tilbage til jorden og befinder sig i luftlag, hvor der er store vindhastigheder og stor
opblanding. Af disse grunde udbreder stratosfærenedfaldet sig over det meste af jorden og
giver anledning til det såkaldte »globale nedfald«. Ligeledes bliver fordelingen over jordens
overflade af stratosfærenedfald meget jævn,
omend med variationer i fordelingen i nordsydgående retning. De i afsnit B 7 antydede selektive processer kan dog give anledning til forskelle i virkningerne over for forskellige befolkningsgrupper. Det kan således nævnes, at
overfladevand vil være mere kontamineret end
grundvand på grund af den rensende (og dermed selektive) proces, som hidrører fra nedsivningen. Der er altså her forskel på risikoen
for en befolkning, hvis drikkevand hidrører fra
overfladeopsamling, og for en befolkning, hvis
drikkevand stammer fra brønde.
Det globale nedfald kan forholdsvis let måles med følsomme instrumenter, og sundhedsstyrelsen udsender regelmæssige oplysninger om
dets størrelse. Nedfaldsmålinger sammenlignes
ofte med den strålingsværdi, som tillades //'/
stadighed. Dette betyder, at radioaktiviteten kan
overstige denne værdi, endda temmelig meget,
uden at der derfor behøver at være fare på
færde; strålingen må nemlig ikke i middel ;'

omkring 70 är overstige den angivne »tilladelige« værdi.
Der er tillige enighed om, at det er muligt
at skønne over størrelsesordenen af den globale
risiko af en bestemt strålingsmængde, og at: det
ikke hidtil har været muligt statistisk at eftervise forøget skademængde (hverken medicinsk
eller genetisk) fra det hidtil producerede globale nedfald. Der kan også mindes om, at allerede i naturen varierer de strålingsvilkår, hvorunder mennesker lever, meget mere end de
ændringer, den relativt ringe forøgelse fra det
globale nedfald hidtil har medført.
Langt den overvejende del af de personer,
som har indsigt med strålingsbiologiske forhold, er imidlertid enige om, at enhver forøgelse af strålingsdosis er utilladelig, hvis ikke
dens formål er så gavnligt, at man bør se væk
fra den øgede strålingsrisiko. Således må man
f. eks. anse den nytte, man har af lægernes
røntgen, for langt at opveje den risiko, som
den forøgede stråling giver.
B 10. De biologiske virkninger af den nukleare strå
Den nukleare stråling, der ledsager kerneeksplosioner, og som ikke direkte opfattes af
vore sanser, kan på forskellig måde frembringe
ødelæggelser i organismen, der kan medføre alvorlig sygdom og død. Man skelner mellem tre
virkninger af strålingen:
1. Ioniserende stråling over en vis dosis fremkalder en svækkelsestilstand, den såkaldte strålingssyge, hvis første symptomer viser sig efter
timers til ugers forløb efter bestrålingen.
2. Strålingen kan nedlægge en spire til senere udvikling af kræftsvulster og andre sygdomme. Der kan gå mange år efter bestrålingen,
før symptomerne på en sådan sygdom viser sig.
3. Den stråling, der rammer kønsorganerne,
kan frembringe en ændring af arveanlæggene.
Dette kan give anledning til defekter hos senere
generationer.
Strålingssygen er omtalt i radioens grundbog:
»Atomtidens stråling«, og det skematiske sygdomsbillede er her gengivet i tabel B 8. Den
procentvise dødeligssandsynlighed ved en givet kortvarig dosis er omtrentlig illustreret i
figuren.
Kun hvis personer får en strålingsdosis, der
er større end ca. 400 rad, vil de omgående inden for få timer blive ramt af strålingssyge, der
f.eks. gør militære enheder ukampdygtige.

Ud over ovenstående omtale af strålingssyge
er det værd at omtale, at det stærke lys fra ildkuglen kan føre til alvorlige øjenbeskadigelser.
Dette forhold er baggrunden for, at man advarer imod at se på ildkuglens udvikling (se
statsministeriets pjece: »Hvis krigen kommer«).
Ligeledes er det værd at nævne, at skønt radioaktive stoffer kan overføres ved berøring,
gælder det, at strålingssyge i sig selv ikke er
smitsomt, men at den, som er ramt af strålingssyge, er særlig følsom for mange smitsomme
sygdomme.
Antallet af personer, der pådrog sig alvorlig
strålingssyge ved bombningerne af Hiroshima
og Nagasaki, er vist i tabel B 9 og sammenlignet med antallet af sårede og dræbte som følge
af mekaniske skader og forbrændinger. Som
omtalt i det foregående vil imidlertid den relative virkning af den nukleare stråling afhænge
stærkt af de nærmere forhold ved eksplosionen
og af dennes størrelse.
Blandt kræftsygdomme fremkaldt af stråling
synes leukæmien (kræftsvulster i de bloddannende organer) at være særlig fremtrædende. I
årene efter atombombesprængningerne i Hiroshima og Nagasaki viste der sig hos den del af
befolkningen, der havde været udsat for stærk
stråling, en betydelig forøgelse i leukæmi-hyppigheden. Man skønner, at i den mest udsatte
gruppe, der modtog en så stærk dosis, at kun en
ringe del overlevede strålingssygen, optrådte
der leukæmi hos 1—2 pct. af de overlevende.
Dette svarer til ca. 400 gange den normale leukæmi-hyppighed. En nærmere redegørelse for
vor viden om den leukæmifrembringende virkning af ioniserende stråling er udarbejdet af
professor dr. med. Mogens Faber (Bilag 2).
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Det er velkendt fra dyreforsøg, at ioniserende stråling kan frembringe ændringer (mutationer) i arveanlæggene, der kan vise sig ved
defekter hos efterfølgende generationer (f.eks.
arvelige sygdomme). For menneskets vedkommende findes ingen direkte erfaringer af tilsvarende art, og en vurdering af strålingens genetiske virkninger er derfor behæftet med stor
usikkerhed. En redegørelse for, hvad man ad
mere indirekte vej kan slutte om disse forhold,

TABEL B 9.

Skader i Japan.

Samlet befolkningstal ...
Dræbt og savnet
Sårede
km2 ødelagt

Hiroshima

Nagasaki

225.000
70.000
70.000
12

195.000
36.000
40.000
4.5

Af de overlevende, men sårede, havde
ca. 70 %
ca. 70 %
ca. 30 %
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mekaniske skader (brud m. v.)
forbrændinger
nukleare strålingsskader

er udarbejdet af afdelingsleder mag. scient. Ove
Frydenberg (Bilag 1).
Foruden den initiale stråling og det lokale
nedfald kan også det globale nedfald medføre
biologiske skader. Strålingsintensiteten er her
alt for lille til at fremkalde strålingssyge, men
vil kunne forårsage genetiske skader og eventuelt leukæmi.

B 11. Sammenligning mellem bombevirkningernes betydning.
I det foregående er de forskellige virkninger
af nukleare våben blevet beskrevet enkeltvis.
Det er meget vigtigt at sammenligne de forskellige virkninger. Alle de omtalte virkninger
vokser selvsagt med bombens størrelse, men da
de ikke vokser lige meget, kan der ske en forskydning i virkningernes indbyrdes betydning
afhængig af bombens størrelse. Skematisk fører
en sådan sammenligning til følgende resultat:
a) ved meget små bomber (energiudvikling
mindre end 1 kt) stammer de mest betyd-

De fuldt optrukne cirkler viser de områder, inden for hvilke et dynamisk overtryk overstiger henholdsvis 1 psi
og 5 psi. Tilsvarende cirkler (punkterede) angiver de områder, inden for hvilke der opstår andengradsforbrænding, samt hvor personer udsættes for en stråling, der overstiger 100 rem.

ningsfulde virkninger fra tryk og initialnuklear stråling, medens termisk stråling er
forholdsvis mindre vigtig,
b) ved meget store bomber (energiudvikling
over 1 mt) stammer de mest betydningsfulde virkninger fra tryk og termisk stråling,
medens den initialnukleare stråling er forholdsvis mindre vigtig.
c) overfladeeksplosioner fører til kraftigt nedfald, hvis udbredelse har udpræget retningstendens bestemt af den overvejende vindretning i det døgn, som følger efter eksplosionen. Radioaktivt nedfald kan i forbindelse
med store bomber og i visse situationer berøre meget store arealer.
De to første af disse forhold er illustreret i
figuren.

B 12. Beskyttelsesforanstaltninger.
Beskyttelsesforanstaltninger mod atombomber
kan diskuteres ud fra mange synspunkter. Lad
os først notere, at effektiv beskyttelse mod en
fuldtræffer er praktisk taget uigennemførlig.
Dette fremgår alene af den kraterstørrelse, som
er beskrevet i tabel B 2.
Inden for de afstande, som svarer til ødelæggelsestype A for bygninger, er beskyttelsesmulighederne i det hele taget små, skønt bunkers
eller kældre i gennemsnit giver bedre chance

end ophold i det fri eller oppe i bygninger.
Uden for disse afstande er mulighederne betydelig bedre, og baggrunden for de regler, som
er skitseret i Statsministeriets pjece: »Hvis krigen kommer«, bør i lys heraf være let forståeUgDet er således en konsekvens af tidsforløbet
for ildkuglens udvikling og den termiske strålings og initialstrålingens udsendelse, at man
kan opnå meget ved hurtigt at kaste sig ned i
læ af et eller andet og ved ikke at se på ildkuglen. Man bør blive i læ, indtil de forskellige
faser af den primære trykbølge er overstået.
Situationen efter disse første få minutter er væsentligt vanskeligere at overskue. Risikoen for
fladebrande har ført nogle eksperter til at hævde, at overlevelsesmuligheden ved store eksplosioner er meget lille inden for fladebrandsområdet, hvorimod andre mener, at man har gode
muligheder ved at opholde sig i bunkers. Muligheden for opståen af fladebrande er naturligvis størst i store byer og i skovområder.
De af civilforsvaret foreslåede foranstaltninger over for en nedfaldssituation er lette at
forstå og overse; det er meget vigtigt at være i
nærheden af en radio - helst batteriradio med
FM - så officielle vejledninger kan efterfølges;
dette følger af de tidsmæssige forhold, som er
beskrevet i forbindelse med lokalt nedfald. Betydningen af, at man har et nødforråd af dåsemad m.m. og af forskrifter for fjernelse af radioaktivt støv, begrundes let ud fra ønsket om
at undgå, at nedfald kommer ind i organismen.
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