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Svante Li ndqvist: 

Harry Martinson och "Foreningen Atom-Noak u.p.a." 
Eskatologiska forestallningar bland svenska ingenjorer under efterkrigstiden 

Det finns tillfii.llen da man hade velat vara med, sittande tyst och lyssnande som 
en vaggskakta i ett undanskymt horn av laktaren. Ett sadant ar Galilei infor sina 
domare i Rom 1633. Ett annat ar Karl Xll:s samtal med den unge Emanuel Swe
denborg i Lund 1716. Ett tredje ar Boswells forsta mote med Dr Johnson i Lon
don 1763. Men lat 055 sanka ambitionsnivan! Lat 055 5anka den rejalt! Lat 05S be
ge os5 till Brunkebergstorg kvallen den 12 mars 1948. 

Har, i Svenska Teknologforeningens hus hall "Foreningen Atom-Noak u.p.a." 
sitt attonde sammantrade. Foreningen ,  vilken bestod av fem unga ASEA-ingenjo
rer, hade till denna sammankomst inbjudit Harry Martinson och aven tva anar
kister, herrar Fingal Fallgren och Holger Carlsson. Foreningens syfte var att pla
nera for en evakuering fran jorden med hjalp av rymdraketer; en jord som for
eningens medlemmar ansag stod infor en snar forintelse i ett globalt atomvapen
krig. Amnena for kvallens diskussion med Martinson och de tva anarkisterna var: 

1) Vad skall vi radda med oss vid avfard?
2) Hur skall vi organisera det nya samhallet?

Motet finns omnamnt i litteraturen. Forsta gangen (om an mindre kant) av Fingal 
Fallgren i Bonnierforlagets personaltidning 1953. Andra gangen (och mer bety
dande) av lngvar Holm i hans stora Martinsonstudie 1960, Harry Martinson: My
ter, ma/ningar, motiv (och efter honom citerat av Gunnar Tidestrom och andra). 
Av Berti I Stalhane, en av foreningens medlemmar, hade lngvar Holm fatt ett brev 
med en del uppgifter om sallskapets verksamhet. I sin bok 1960 papekade Holm 
den betydelse kontakten med Foreningen Atom-Noak kan ha haft for Harry Mart
inson vid tillkomsten av Aniara, och han skrev att "Episoden med Atom-Noak ut
gor en konsekvent fortsattning av !Martinsons] tidigare jakt efter insikt inom ma
tematik och fysik". lngvar Holm, som kande Martinson personligen, har sagt 
att han ar "overtygad om att Noaks ark-tanken hade sin betydelse for Aniara
skapandet". Overtygade om sin egen betydelse var ocksa Foreningen Atom-No
aks medlemmar, och pa sin alders host berattade de om sin kontakt med Martin
son, men da i publikationer utan storre spridning men mer darom langre fram, 
om deras forsok att raddas ur historiens glomska. 

Ar da detta foredrag nagot mer an en enda lang fotnot till Holm 1960? Flera lit
teraturvetare har skildrat Martinsons langa vag till Aniara: fran sockenbarnet som 
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laste Camille Flammarion till den augustinatt 1953 da han fick in Andromeda
galaxen i sin stjarnkikare, fran vanmakten vid fronten i Salla till Sovjets forsta va
tebombsprov i augusti 1953. Min ambition som teknikhistoriker ar endast att 
teckna Martinsons kontakt med Foreningen Atom-Noak ur ett annat perspektiv 
och att belysa forestallningsvarlden hos dess medlemmar. 

Vad ar den allmanna relevansen av en studie av tankelivet hos ett antal sven
ska ingenjorer under efterkrigstiden? I tvabetygskursen i ide- och lardomshistoria 
i Uppsala ingick pa 1970-talet som sista moment en muntlig tentamen for Sten 
Lindroth. Mina kamrater och jag, uppfyllda som vi var av den da nyligen utgivna 
och omskrivna Montaillou av Emmanuel Le Roy Ladurie, gick till Lindroth och 
fragade om vi fick byta ut en av de mindre upphe�ande idehistoriska klassikerna 
pa laslistan mot Montaillou. Lindroth fnos: "Tankelivet hos herdar i Pyreneerna! 
Skall det vara idehistoria?" Decennierna efterat har visat att svaret var "ja". En 
mangfald historiska studier av tankelivet hos ski Ida grupper - ja, till och med en
skilda individer, som t.ex. Carlo Ginzburgs studie av den katterske 1500-tals 
mjolnaren Menoccios funderingar om skapelsen i Osten och maskarna har 
visat pa komplexiteten och mangfalden i de tankestrommar som loper genom 
grupper och samhallen vilka eftervarlden bara alltfor latt betraktar som homoge
na. En studie av tankelivet hos ett antal ingenjorer i Vasteras och Ludvika under 
efterkrigstiden kan kanske ha sin relevans, liksom en av herdarna i en pyreneisk 
by under 1300-talet? Kanske kan en studie av dessa "svenska herdar" tjana till att 
visa pa komplexiteten och mangfalden i tankelivet hos en grupp som vi tenderar 
att betrakta som uniform och skaligen trivial? 

Forst nagra ord om foreningens fem medlemmar. Gosta Rydbeck, Foreningen 
Atom-Noaks ordforande, var civilingenjor fran fackskolan for elektroteknik pa 
Tekniska Hogskolan och kom att avancera till platschef for ASEA Ludvika. En 
ogonblicksbild av den miljo i vilken Foreningen Atom-Noak uppstod: Under sin 
tid som chef for ASEA-verken i Ludvika brukade Gosta Rydbeck samla sina fyra 
underlydande overingenjorer med fruar till ett enklare samkvam under sondags
eftermiddagarna i sitt hem "Villa ASEA''. Overingenjorerna och deras fruar drack 
te och laste hogt de roller i Macbeth som Rydbeck hade tilldelat dem. Alla var 
val inte sa roade, men Rydbeck menade att det var viktigt att man ocksa gjorde 
annat tillsammans. 

Gunnar Dahlby, sekreterare i foreningen, var ocksa civilingenjor i elektrotek
nik fran KTH och anstalld vid ASEA. Han var chef for relasektorn och blev med 
tiden en av de legendariska 6veringenj6rerna inom ASEA. Vid sidan av sitt arbe
te bedrev han ett aktivt skriftstallarskap, frarnst i Vestmanlands Lans Tidning. Ja, 
det gick ofta inte en vecka utan att nagon artikel av Dahlby inflot. Han skrev om 
det rnesta, men framforallt om teologi och kyrkan. I ingressen till en langre arti
kelserie 1950, "Sveriges kyrka och nutidens religionsproblem", karakteriserades 
Dahlby som "en av den svenska kyrkans kritiska vanner". 1966 publicerade han 
en diktsamling, Cuds namn, pa Diakonistyrelsens forlag. 
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Den mest kande av medlemmarna i Atom-Noak var Uno Lamm; han ar en av 
de fa svenska 1900-talsingenjorer som har begavats med ett portratt i statens por
trattsamling pa Gripsholm. Han var ocksa civilingenjor fran elektroteknik pa KTH 
och disputerade 1943 for teknologie doktorsgrad da annu nagot relativt sallsynt. 
Han anstalldes vid ASEA 1928 och dar kom han att utveckla det system for hog
spand likstromsoverforing inom vilket Sverige blev varldsledande. Den s.k. Got
landsoverforingen 1954, da Gotland anslots till fastlandets elektriska stamlinje
nat, var hans forsta storre framgang efter ett kvartssekels utvecklingsarbete. I slu
tet av sin karriar flyttade han till Kalifornien 1965 for att som ASEA:s representant 
overvaka det valdiga Pacific lntertie-projektet, vilket syftade till att med hjalp av 
hogspand likstrom fora elkraft fran Columbia River i Oregon till de tattbefolkade 
omradena i Los Angeles. Uno Lamm var "en utpraglad kapitalist och extremt kon
servativ, och motverkade socialism i alla dess yttringar och former''. 

Den kanske mest mangsidigt begavade medlemmen i Atom-Noak var Berti! 
Stalhane. Han arbetade med elektrotekniska problem vid det av fadern grundade 
Elektrovarmeinstitutet (EV!) - vilket var nagot sa osvenskt som ett privat, ekono
miskt vinstgivande forskningsinstitut. Han eftertradde sin far som innehavare av 
EVI, och grundade 1954 inom dess hagn lnstitutet for halvledarforskning (Hafo). 

Berti! Stalhane kunde med samma varma hand skriva om gl6dgning av patron
hylsamnen i elektrisk ugn eller om anvandning av faltspat som uppslutningsme
del for rafosfat, som om politiska och religiosa fragor. Han var vid sidan av sin in
genjorsgarning en flitig debattor och forfattare, sarskilt aktiv som politisk skrift
stallare under kriget. Med stor intensitet deltog han i upplysningsarbetet mot den 
svenska kompromissandan och undfallenheten inf6r den tyska politiken. Under 
krigsaren publicerade Stalhane inte mindre an fem backer, alla pa Natur och Kul
tur. I sin bok Ta/a svenska: Sprakets betydelse i kampen for var kultur gisslade han 
den tyska sprakliga nyordningen och visade hur de tyska nazisterna och deras 
svenska efterfoljare i sin propaganda anvande sig av gamla ord och satser i en 
helt ny betydelse. 

Boken utkom i tva upplagor 1941
1 

och fick ett genmale samma ar i den tysk
vanliga boken Ni bryter pa engelska, hr Stalhane! Stalhane tillhorde ocksa den 
ursprungliga karntrupp som Amelie Posse samlade 1940 i Tisdagsklubben. Saker
hetspolisen hade en akt om Berti I Stalhane, och spaningsprotokollen berattar om 
hur sma paket bytte agare med misstankta norrman. (I Elektrovarmeinstitutets kal
lare tillverkade Berti! Stalhane om kvallarna radioapparater till den norska mot
standsrorelsen.) I Stalhanes bibliotek fanns manga backer med vanskapsfulla de
dikationer fran kumpanerna under krigsaren, bi.a. Lydia Wahlstrom, Hugo Valen
tin, Anders Orne, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson och Harry Martinson. 

Den femte medlemmen i Atom-Noak var Sven Pyk, ocksa civilingenj6r och an
stalld vid ASEA. Han var den forste i Atom-Noak som avled, redan 1955. 

Den 6 augusti 1945 fallde USA den forsta atombomben over Hiroshima. Reak
tionerna i Sverige var blandade: en del sag atombomben som ett stort framsteg, 
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medan andra såg den som ett fruktansvärt hot mot mänsklighetens existens. Till 
den senare gruppen hörde de fem ASEA-ingenjörer, alla i 40-årsåldern, som träf
fades fem veckor efter Hiroshima i Rydbecks sommarbostad utanför Ludvika. An
ledningen till mötet, berättade Rydbeck, var ett samtal nyligen med Uno Lamm: 

Lamm hade ställt frågan, varför livet [i det övriga universum] ej utvecklats långt 
utöver det nuvarande mänskliga planet. Varför mottaga vi inte budskap ur 
världsrymden från högre väsen? Och Lamm hade själv givit svaret: Atombom
ben. När livet på de olika himlakropparna når en viss intelligenshöjd, upptäcks 
atomsplittringens hemlighet och livet utplånar sig självt, en ny stjärna flammar 
upp. 

Eftersom nu människan på jorden synes ha kommit i omedelbar närhet av 
denna punkt i utvecklingen, ville Rydbeck föreslå en modern upplaga av Noaks 
ark, en ark, som skulle gå till andra planeter för att komma bort från katastro
fen, och fortsätta livets utvecklingslinje i andra omgivningar [ ... ] Detta var an
ledningen till att Rydbeck hade sammankallat de närvarande till Lövudden. Vi 
borde bilda bolag för intertellisk trafik. 

Efter en lång diskussion klubbade ordföranden beslutet om bildandet av AB 
Atom-Noak, varpå mötet ajournerades "för studium av den ovanligt vackra stjärn
himlen". Eftersom ungefär en ny uppflammande stjärna, en s.k. supernova, upp
träder per år så skulle det innebära att vi varje år ser ärinu en kultur i universum 
förinta sig själv. Denna uppfattning måste ha förlänat ett pessimistiskt drag åt den 
ovanligt vackra stjärnhimlen, denna hästkväll på landet utanför Ludvika. Många 
av de stjärnor de såg skulle alltså vara bevis för kulturer vilka likt jorden hösten 
1945 hade nått så långt i sin utveckling att de upptäckt atomsplittringens hem
lighet; nattfjärilar som flugit för nära lampan. Men redan från början fanns här 
också en studentikos, spexartad ton, till exempel: 

Talaren höll med om, att mänskligheten inte vore värd att rädda, men det kan 
vara kul att resa ut. (Livligt bifall.) 

Vid en sammankomst ett år senare enades man om att den bästa formen. inte var ett 
aktiebolag utan en förening. De skickade in en ansökan till Överståthållareämbetet 
om registrering av "Föreningen Atom-Noak u.p.a.". Såväl Stockholms-Tidningen 
som Dagens Nyheter noterade den nya föreningen och dess märkliga ändamål "att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att frambringa konstruktioner 
[av] fordon för rymdtrafik". DN nämnde att Bertil Stålhane, "känd som arg veder
sakare av samlingsregeringen under kriget", var bland styrelseledamöterna: 

Vid ett samtal med Dagens Nyheter omtalade hr Stålhane att [ ... ] vi tror oss in
te alls stå inför ett omedelbart förverkligande av det program som kan intolkas i 
namnet Atom-Noak. 
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Under sina första år diskuterade de hur man bäst skulle kunna konstruera en 
rymdraket. Upptäckten av atomkraften gjorde det uppenbart för dem att man här, 
förr eller senare, skulle finna en drivkälla för en färd till andra planeter och rent
av till andra solsystem. En patentansökan skickades in till Patentverket, och 1947 
delgavs Föreningen Atom-Noak u.p.a. ett granskningsresultat angående paten
tansökan 10786/1946: 

Raketer och reaktionsdrivna projektiler äro förut allmänt kända. Det torde un
der sådana förhållanden icke kunna anses som annat än en yrkesmässig lämp
lighetsåtgärd av icke patentbar art att där utbyta ett drivmedium mot ett annat 
sådant. 

Föreningen hävdade dock att detta var nytt därför "att den energi, som bibringas 
den utslungade massan [ ... ] åstadkommes genom omvandling i kärnreaktioner av 
en icke oväsentlig del av det medförda drivmedelförrådets massa till energi enligt 
transformationslagen E = m · c2". Ämbetsverket vill dock inte ge med sig utan 
vidhöll sin mening att det inte förelåg någon patenterbar uppfinning. Föreningen 
gick vidare till ämbetsverkets besvärsavdelning, vilket var början på en flerårig 
brevväxling. 

För att få argument i diskussionen med Patentverket inbjöd man Oskar Klein, 
professor i teoretisk fysik vid Stockholms högskola, till en sammankomst 1951. 
Han höll ett föredrag för föreningens fem medlemmar om materiens omvandling 
i strålning, och stärkta av detta återkom de till Patentverket och anhöll att paten
tet måste beviljas eftersom "Vid konfidentiella konferenser med atomfysikexper
ter har vi fått ytterligare belägg för å ena sidan nyheten i uppfinningen och å an
dra sidan dess fysikaliska giltighet". Efter många turer utsattes tid för en muntlig 
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forhandling, och nar denna till sist agde rum 1954 konstaterade Patentverket att 
"Da vid arendets foretagande sokanden icke infann sig installdes forhandlingen". 
Uno Lamm skrev och bad om ursakt for vad som maste ha tett sig som noncha
lans fran deras sida. Han tillade: "Vad sjalva saken betraffar fa vi givetvis finna 
055 i foljderna av var forsummelse, vilket avbrack detta nu an kan fa for rymdtra
fiken som sadan." 

Nagot avbrack for den framtida rymdtrafiken torde dock inte foreningens for
suml ighet ha haft, men episoden visar att man inte langre brydde sig om patent
ansokan. Allvarligt menat hade ju detta aldrig varit, men varfor hade de agnat det 
sa mycken moda under sa manga ar? Skalet var nog att for dessa ingenjorer, vil
ka till vardags standigt sysslade med tekniskt komplicerade patentfragor dar sto
ra ekonomiska varden stod pa spel, var det en bisarr form av avkoppling att med 
latsat allvar ga igenom alla dessa turer och dessutom med nagot sa uppseen
devackande modernt vid denna tid som en rymdraket driven med atomkraft. Att 
driva detta patentarende med allvarlig uppsyn genom alla instanser var deras 
motsvarighet till en folklig, medeltida karneval dar overhetens riter parodieras. Ja, 
redan vid ett mote 1946 poangterades det att "Storsta tillfredstallelsen skulle utan 
tvivel beredas oss, om vi finge igenom ett fullt sakligt patent utan spexkaraktar". 
Foreningen Atom-Noaks karneval agde inte rum under nagra intensiva dagar av 
uppsluppet festande i sallskap med druckna medeltida bonder, utan under manga 
sma stunder pa fritiden under aren 1946-1954 vid skrivmaskin och karbonpap
per; vi har alla vara nojen. 

I februari 1948 beslot de att inbjuda Harry Martinson till nasta sammankomst. 
Det var Bertil Stalhane som formedlade kontakten med Martinson vilken han 
kande sedan borjan av kriget. Martinson inbjods som adjungerad ledamot till 
sammankomsten den 12 mars 1948. Den skulle inledas med middag pa Svenska 
Teknologforeningen, Brunkebergstorg 20, 4 tr., kl. 18.30. Stalhane berattade for 
Martinson: 

Ordforanden ger formodligen en overblick over det fysikaliska och tekniska la
get i anslutning till vissa berakningar (jamte patentansokan). Jag refererar kan
ske nagra press- och litteraturstallen angaende rymdtrafik. Darefter har vi tankt 
att aterigen ta upp grundtemat Manniskan pa en ny planet, avseende fragan, vad 
vi viii radda med och avsta fran av de nuvarande manskliga tillgangarna - och 
oarterna. 

Det vore fortraffligt, om vi kunde fa Dig som inledare i detta amne. Att dis
kussionen blir livlig kan jag forsakra Dig. 

Med tanke pa ett eventuellt massfall, och for att i sa fall sakerstalla en debatt i vil
ket amne som helst, hade Stalhane ocksa inbjudit "ett par palitliga, uppriktiga 
och sjalvstandiga vanner med syndikalistisk anknytning". Det var Holger Carls
son, som 1942 utgivit boken Nazismen i Sverige: Ett vamingsord, och Fingal Fall-
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gren, tidskriftsredaktor vid Bonniers. "Dessa man av enkelt ursprung har", for
sakrade Stalhane, "en erfarenhet och filosofi av stort varde". 

Till motet hade ocksa Ake Yrethem inbjudits. Han var en 35-arig elektrotekni
ker, ocksa fran KTH (som tagit sig namn efter fodelseorten Vreta Kloster). Trots sin 
blygsamma alder var Yrethem redan sedan ett par ar chef for Yattenfallsstyrelsens 
elektrobyggnadsbyra - ingen liten uppgift. Han hade just rekryterats till ASEA dar 
han aret darpa utnamndes till VD for hela ASEA. 

Det var alltsa en marklig sammansattning pa motet i Svenska Teknologfor
eningens matsal pa Brunkebergstorg: de fem ASEA-ingenjorerna, den unge nyut
namnde ASEA-direktoren Ake Yrethem, forfattaren Harry Martinson samt de tva 
anarkisterna Holger Carlsson och Fingal Fallgren. Yi kan, tack vare bevarade 
handlingar, delta i motet, sittande tysta som en vaggskakta i ett undanskymt horn 
av laktaren. Efter middagen hall Martinson sitt inledningsanforande, och proto
kollet berattar: 

Till och med pa atomfysikens omrade visade sig Martinson i besittning av ett 
start kunnande, ehuru hans slutsatser att materiens atomistiska struktur vore en 
sekundar foreteelse som skulle upphora vid fard i rymden ej kunde delas av Sty
relsen. 

Vad menade Martinson med detta? Ja, for medlemmarna i Atom-Noak och alla 
andra naturvetare ar det en sjalvklarhet att naturlagarna ar de samma overal It i 
universum, "men det trodde inte Harry Martinson". Dahlby har berattat: 

Han talade om for oss vad vi skulle ta med oss pa resan, men han trodde inte 
pa resans mojlighet. Trots att han var sa bevandrad i naturvetenskap sa sade han 
att [ ... ] lagarna for atomer de hailer bara i solsystemet. Utanfor sa gall er de in
te sa att vi kommer ingen vart. Det dar fyllde oss med hapnad, men det verka
de vara sa kanslobetonat for honom sa vi vagade inte fraga honom vad han me
nade. 

Trots att Martinson ansag att all rymdtrafik var omojlig besvarade han alltsa gar
na fragan vad de borde ta med sig pa farden - namligen: de stora religionerna, 
de stora filosofierna och de stora sociala larobyggnaderna. Han namnde de os
terlandska filosofierna, men kristendomen var han tveksam till for att, som han 
sade, "kristendomen har en Gud som mest sysslar med teologi". 

Vad gallde den andra fragan om hur det nya samhallet skulle organiseras pa 
den frammande planeten, sa visade det sig att Martinson redan hade stadsplanen 
klar: langa, smala, stavformiga samhallen, dar alla bor i anslutning till naturen. 
Nu protesterade anarkist Carlsson mot vad han ansag vara en atergang till primi
tiva forhallanden. Sallskapet forflyttade sig darpa fran Brunkebergstorg till Rid
dargatan, dar Berti! Stalhanes Elektrovarmeinstitut disponerade "en bombsaker 
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kallare for alla eventualiteter". (Det var samma kallare i vilken Berti I Stalhane om 
kvallarna under kriget hade tillverkat radioapparater till den norska motstandsr6-
relsen.) Har fortsatte diskussionen "dock utan det utbyte Styrelsen hade hoppats 
pa, och man insag, att den sammankoppling Martinson-anarkisterna som foreta
gits ej var sa lamplig". Kvallens hojdpunkt uppnaddes nar Martinson laste sina 
dikter "Uranium", "Inflation" och "Men ingen Noak fanns" for ASEA-ingenjorer
na och de tva anarkisterna i den bombsakra kallaren. Forst vid tretiden pa mor
gonen brat man upp. 

Efter motet skickade Bertil Stalhane pa eget bevag ett "stipendium" pa 
1 000:- kronor till Martinson "avsett att stotta vannen Martinson, som ju har aven 
andra svarigheter an dalig halsa". I sitt tack till foreningen bifogade Martinson de 
dikter han hade last pa kvallen. Han undertecknade tackbrevet: 

Diplomstipendiat i Atomangestens tid 
Frodingstipendiat i Varlokens tid 
Pq - qP = ih/21t 
Eller uttytt: 
Livet snurrar och stralar i tid och rum. 

Formeln ar den som brukar kallas kommuteringsrelationen for operatorerna Poch 
q, och den ligger till grund for Heisenbergs osakerhetsrelation och intar en fram
tradande plats i kvantmekaniken. Tolkningen, sager sakkunskapen, far sta for 
Martinson. 

Ett ar senare kunde medlemmarna i Atom-Noak gladjas at att foreningen hade 
fatt "en, lat vara adjungerad, representant i Svenska Akademien". Motet med Mar
tinson blev hojdpunkten i foreningens verksamhet, och man hanvisade ofta till det 
under foljande decennier. Den lilla foreningen upprattholl ocksa kontakten med 
Martinson sa lange han levde. Ocksa for Martinson tycks kontakten ha haft sin be
tydelse, ty nar Aniara utkom skickade han foreningen ett dedicerat exemplar: 

Till Foreningen Atom-Noak 
vars medlemmar och broder 
pa olika satt inspirerat mig 
och dar jag ar stolt over att 
fa vara medresenar och adjunkt, 
tacksam stipendiat och tillgiven broder. 

* * *

La.tom oss i tid forsvara 
mansklighetens lag och Iara 
med var vilja att bevara 
Jordens drom och Livets ara. 

Harry Martinson 
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Detta dedicerade exemplar kom att bli nagot av en ikon for foreningens ledamo
ter, och det aberopades ofta med stolthet. I sitt tackbrev skrev de att det "komme 
att krona rymdskeppets med omsorg valda bibliotek". 

Ar 1958 besokte Harry Martinson ASEA:s tjanstemannaforening i Vasteras, och 
i Stadshotellets festvaning talade han infor 200 industritjansteman over amnet 
"Framtidens vandrande portar". Gunnar Dahlby berattade: 

Noteras bor att talaren avvisade all tanke pa verklig rymdflykt, annat an pa lek 
och tur och retur. Avstanden ar for stora och manniskoliv for korta. For ovrigt ar 
det bara pa jorden det vaxer morotter. 

I supen efterat deltog bi.a. den framstaende tekniske direktoren vid ASEA Ragnar 
Liljeblad. Vid sidan av sin ingenjorsgarning var Liljeblad aktiv i den religiosa och 
filosofiska debatten och publicerade sig flitigt. Han bidrog t.ex. med artiklar i tid
skriften Religion och kultur, vilken utgavs 1930-1936 av Sveriges religiosa re
formforbund, grundat av Uppsalateologen och kyrkohistorikern Emanuel Linder
holm. Liljeblad blev uppmarksammad for sitt forsvar av Einsteins relativitetsteori, 
och i Teknisk tidskrift(av alla stallen} hade han 1937-1938 fort en hetsig polemik 
gentemot Uppsalafilosofen Harald Nordenson. I festskriften till Anders Karitz 75-
arsdag 1946 bidrog han med uppsatsen "Fysikaliska och filosofiska synpunkter 
pa relativitetsteorien", och vid attioars alder, tva ar fore sin dad, utgav han boken 
Klarhet i dunkel: Funderingar over filosofi och fysik. Darmed inte sagt att Ragnar 
Liljeblad skulle ha varit forebilden av en blid tekniker med humanistiska intres
sen: han var ocksa en oblyg rasist och fornekare av Forintelsen. 

Da medlemmarna i Atom-Noak vid motet tio ar tidigare, 1948, hade sett en 
smula skeptiskt pa Martinsons vetenskapliga kvalifikationer fann Gunnar Dahlby 
det angelaget att rapportera att en total omvardering var nadvandig efter Martin
sons framtradande pa ASEA:s tjanstemannafarening. "Han forbluffade [ ... ] ge
nom ingaende och exakta insikter i matematik och fysik. Han har enligt Ragnar 
[Liljeblad] plojt igenom det som en del professorer borde ha gjort utan att forma 
det, och maste som autodidakt betraktas som ett fenomen." 

Det finns1 markligt nog, inga spar l korrespondensen av att Harry Martinson 
fick Nobelpriset i litteratur hasten samma ar. Kanske blev han med tiden for stor 
for den !ilia foreningen? Nar Martinson dog 1978 skickade de ett postogram till 
hans hustru Ingrid: "Tack och beundran fran vannerna i Atom-Noak." 

Nar Harry Martinson gastade Aseas Tjanstemannaforening i Vasteras 1958 ha
de han forvanat genom att avvisa all tanke pa verklig rymdflykt, annat an pa lek 
och tur och retur. Det var en asikt som foreningens medlemmar ocksa kommit 
fram till helt oberoende under 1950-talet. I facklitteraturen hamtade de bevis for 
att manniskans livslangd i forhallande till universums storlek ar for kort for att 
majliggora resor till andra solsystem eftersom det inte ar majligt att fardas inemot 
ljushastigheten. 
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Att verklig rymdflykt var omojlig blev deras asikt i en tid da varldens intresse 
var riktat mot rymden, den begynnande rymdkapplopningen och drommar om en 
fortsatt erovring och kolonisation av rymden. Ar 1961 ansokte Atom-Noak hos 
bverstathallareambetet att foreningen matte avforas ur registret "da den inte lang
re bedriver nagon ekonomisk verksamhet". Borta var nu alla de skamtsarnma an
spraken fran foreningens forsta ar orn att framja rnedlemrnarnas ekonomiska in
tressen genom att frambringa konstruktioner for fordon for rymdtrafik. 

Gunnar Dahlby skrev en artikel i Vestmanlands Lans Tidning 1978 om sanno
likheten av liv i universum och vara mojligheter att ta oss dit. For att komma fram 
till den narmaste stjarnan Alfa Centauri inorn lappet av ett manskligt liv skulle 
det, skrev Dahlby, kravas ett rymdskepp med effekten 45 miljarder MW. "Det 
motsvarar 45 miljoner karnkraftverk. Var regering kan inte klara det och ingen an
nan regering heller." Av detta drog han foljande slutsats: 

Slutsatsen vi maste dra ar betydelsefull. Det ar inte bara sa att vi aldrig haft be
sok av "tefat" utan vi inser att manniskan ar unik i den bemarkelsen att vi kom
mer att forbli alldeles ensamma med var jord [ .. . ] Vi sjalva maste losa alla vara 
problem. Manniskans granser ar satta, inte bara av tiden, utan ocksa av de over
valdigande avstanden i rymden. lngen levande kan overskrida dem. 

Men detta var alltsa en slutsats som de hade kommit till langt tidigare, redan i 
borjan av 1950-talet; detta att vi ar lasta i kosmos, att manniskans tillvaro ar har 
och nu pa jorden. En flykt till en annan planet i en rymdraket ar en omojlighet, 
och darfor galler det att gora det basta av den jord som ar var. Detta forklarar 
alla de olika amnen de diskuterade sinsernellan med sa stor iver under drygt fyr
tio ar. 

Foreningen Atom-Noaks intressen spande namligen over ett vitt falt. De disku
terade brevledes och vid sina moten saval vad de sjalva skrivit som tidningsar
tiklar, recensioner och nyutkommen litteratur. Ett huvudintresse var internationell 
politik, ett annat var den svenska skolan. Stort intresse agnades ocksa svensk eko
nomisk politik: rantehojningar, avskrivningar och guldmyntfoten var fragor som 
stod pa tapeten. 

Ett annat huvudintresse var religionsfragor, eller snarare teologi och den sven
ska kyrkans reformering. Vid en sammankomst i Vasteras 1949 var t.ex. huvud
arendet "religions- och kyrkoproblemet", och de diskuterade en nyutkommen 
bok av Morten Grindal, Kyrkans helvete och diktaturens: Tankar om fredens fien
der. Ar 1959 skickade Gunnar Dahlby ett PM till de ovriga om teodiceproblemet 
och skrev att "Va.rt program maste, i motsats till Hedenius och Tingstens, vara po
sitivt; att arbeta for kristendomen". Rydbeck berattade 1968 hur han stravade pa 
med Anders Nygrens bok Eros och agape om motsattningen mellan det forkrist
na karleksbegreppet Eros och det kristna karleksbegreppet Agape. "Boken ar for 
en ingenjor och naturvetare mycket talamodsprovande att lasa [ ... ] men sjalva 
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karnan i boken ar ytterligt intressant och jag har sedan lange filat pa en uppsats 
dar jag just sammanstaller de bada karleksbegreppen med den darwinistiska sy
nen." Ar 1969 delgav han de ovriga sina funderingar om Kristusgestalten som 
Cud och som historisk person sedan han last Ludvig Jonssons bok Livsmal, och 
aret darpa 1970 forde han en brevpolemik 1970 med Uppsalateologen Harald 
Riesenfeld om inneborden av Mk 4:10-12. 

De rorde sig saledes heft obehindrat mellan hogt och lagt; en diskussionskvall 
kunde borja med teodiceproblemet for att sedan "liksom sa manga ganger forut" 
glida in pa industriell organisation och speciellt ASEA:s uppbyggnad. Spannvid
den kan forefalla latt absurd, men den var helt konsekvent i enlighet med deras 
grundsyn pa tillvaron. Namligen: Eftersom vi de facto inte kan lamna var planet 
galler det att gora det framtida jordelivet sa bra som mojligt. I forsta hand maste 
ett globalt karnvapenkrig undvikas genom internationell avspanning sa att inte 
ocksa vi blir en ny stjarna pa kvallshimlen. For en gynnsam ekonomisk utveck
ling maste ett obundet naringsliv fa verka i ett klimat som gynnar innovationer 
och fri foretagsamhet. Ett stabilt framtida samhalle bygger pa att nya generationer 
genom skolans undervisning formedlas ett traditionellt normsystem inom ramen 
for kristendomen, och att det finns en kyrka som kan utgora en andlig och mora
lisk bas for framtidens manniskor. I det perspektivet var det naturligt att rora sig 
fritt mellan Himmel och Vasteras. 

Atom-Noaks intressen ma ha spant over ett vitt fa.It, men det ar ocksa intressant 
att notera vad man inte diskuterade. Vad som framforallt frapperar ar bristen pa 
intresse for det forgangna; det ar standigt nuet och framtiden som star i centrum. 
Anmarkningsvart ar ocksa oviljan att reflektera over den egna yrkesrollen eller for 
mer generella synpunkter pa tekniken och vetenskapens roll i samhallet. 

Det framvaxande intresset under 1970-talet for vad som da brukade kallas 
"teknik och samhalle" tog sig bi.a. uttryck i Vitterhetsakademiens stora konferens 
"Manniskan och tekniksamhallet" 1977 i Gamla Riksdagshuset med drygt 250 
deltagare, och med tiden fick det sadana institutionella uttryck som t.ex. tillkoms
ten av Terna Teknik och social forandring vid Linkopings universitet 1980. Det var 
dock inte ett intresse som vackte entusiasm hos ledamoterna i Foreningen Atom
Noak. Ett sarskilt gott oga hade man till Gunnar Adler-Karlsson, Emin Tengstrom 
och Lars lngelstam. 

Medlemmarna i Atom-Noak var stolta over sin roll i tillkomsten av Aniara. Nar 
lngvar Holms stora Martinsonstudie utkom 1960 skickade Berti! Stalhane kopior 
till de ovriga och skrev: 

Med det djuplodande allvar, som kannetecknar litteraturdocenter i sadana aren
den, har f6rfattaren i personregistret sid. 357-359 inf6rt saval Oskar Hellmuth, 
Gunnar Dahlby, August Uno Lamm, Sven Christian Pyk, Gosta Rydbeck och Jo
han Bertil Stalhane. Sa har f6reningens delaktighet i det internationellt berykta
de Aniara-verket blivit oemotsagligt belagd. Hej och halsningl 
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Femton ar senare, 1975, holl foreningen plenarmote hemma hos Costa Rydbeck. 
Kvallen fordrevs under samtal och med Saint-Emil ion, Medoc jamte brod och ost. 
Man konstaterade att detta var den adertonde sammankomsten, trettio ar efter 
den forsta. De kvarvarande fyra ledamoterna var nu alla i 70-arsaldern. 

"Vidare papekade Berti I att FAN for andra gangen gatt in i varldslitteraturen och 
-historien i.o.m. Gunnar Tidestroms Ombord pa Aniara (Aldusserien 440). Ber
ti! paminde om forsta gangen, namligen lngvar Holms Harry Martinson Myter
Malningar Motiv, i vilken Atom Noak och dess styrelse namndes och betydel
sen av var insats klargjordes. Till yttermera visso hade Tidestroms bok recense
rats i Vecko-Journalen 1975 nr 25 och aven dar framhalls "naturvetare och in
genjorer i Atom Noak u.p.a." [ . .. ] Darefter diskuterades hur Martinson sjalv 
kunde uppfatta det intensiva och detaljerade genomlysandet och tolkandet av 
hans verk dar varje stavelse forutsatts gomma avgrunder av djupsinne. 

Dock inte helt nojda med dessa omnamnanden gjorde de vad de kunde for att 
bevara sin historia. Uno Lamm skrev om Atom-Noak i sista kapitlet i sin bok, Livs
miljo i forandring 1980, men den utgavs pa Timbro och fick begransad spridning. 
Ar 1985 skrev Gunnar Dahlby en artikel om foreningen i Vastmanlands Lans Tid
ning. 

Vid ett mote pa restaurang "Glada Laxen" 1986 skalade Berti! Stalhane och 
Gunnar Dahlby for den franvarande Uno Lamm i Ramlosa och lattol och konsta
terade att de badas sammantagna alder var 165 ar. Nu borjade de verkligen oroa 
sig. Gunnar Dahlby framholl att foreningens handlingar "icke flnge skingras for 
himlens vindar den dag vi inte langre formadde bevaka dem". Kanske borde de 
samla ihop sina handlingar och overlarnna dern till Riksarkivet? I sa fall rnaste de 
forst undersoka hur en sarnmanstallning av ett sadant arkiv skulle ga till, men var 
inte Riksarkivet for pretentiost? Efter ett ar av diskussioner kom de fram till att 
Gunnar Dahlbys arkiv vid hans franfalle borde overlamnas till Vasteras stadsarkiv 
och Uno Lamms arkiv till Riksarkivet. lnget av detta skedde dock. Delar av Berti I 
Stalhanes arkiv finns dock bevarade pa Kung!. bibliotekets handskriftsavdelning, 
och just de delar som omfattar Foreningen Atorn-Noak. 

Ledamoterna i Foreningen Atom-Noak u.p.a. gjorde saledes vad de kunde for 
att deras verksamhet- och i synnerhet dess betydelse for Martinson och tillkoms
ten av Aniara - skulle bevaras till eftervarlden. For dem som aldrig tidigare in
tresserat sig for det forgangna, utan bara for nuet och framtiden, blev till sist det 
forgangna viktigt. Det som en gang varit deras nu vii le de radda till framtiden nar 
det forgangna hann ifatt dem. Det ar trivialt att saga att bilden av det forgangna 
ocksa formas av de krafter i nuet som bevarar dess vittnesbord, men hade leda
moterna i Atom-Noak tillhort en mer humanistisk-litterar kultur hade de kanske 
lyckats battre. Att sparen av deras verksamhet och kontakterna med Martinson 
bevarats till eftervarlden ar nagot av en slump, och man kan fraga sig hur manga 
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andra ingenjorers och naturvetares arkiv som har forlorats bara darfor att de ej har 
tagits tillvara? Kanske blir bi Iden av det forgangna darmed skev? For eftervarlden 
riskerar ingenjorer och naturvetare att framsta som mer enkelspariga och icke
reflekterande an de i sjalva verket var. 

Att i alla fall den svenska ingenjorskaren under efterkrigstiden inte var en ho
mogen monolit, omvittnas av tankelivet hos dessa pyreneiska herdar i Atomang
estens tid. Sarskilt sasom deras diskussioner kom att utvecklas sedan de insett att 
en rymdflykt fran jorden med en Noaks ark var en omojlighet, annat an pa lek 
och tur och retur. Da aterstod bara att varda den enda varld vi har. For ovrigt ar 
det bara pa jorden det vaxer morotter. 

lntradesforedrag den 3 december 2002 

Not 

Artikeln bygger i forsta hand pa en genomgang av Uno Lamms arkiv. Detta utgores av fem valfyllda 
ASEA-parmar med ryggetiketten "FORENINGEN ATOMNOAK", numrerade 1-V. Det omfattar totalt ea 
3 000 sidor med brev, karbonkopior, aerogram, telegram, protokoll, PM och tidningsurklipp fran perio
den 1945-1989. Detta arkiv befinner sig for narvarande i forfattarens forvar, men kommer att over
lamnas till Kungl. Vetenskapsakademien. Ett nastan identiskt material utgors av Berti! Stalhanes arkiv 
vilket forvaras pa Kungl. bibl ioteket. 
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