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Kan man lita på 
Kunskapskanalen?

POPULÄRKULTUR

Göran Grimvall, professor emeritus i materialteori 
vid KTH, funderar över konstnärlig frihet i dramadoku-
mentärer.

sommaren 2018 visades på SVT Kunskapskanalen sju 
dramadokumentärer om genierna som förändrade värl-
den. De var gjorda för National Geographic Channel. Av-
snittet Oppenheimer vs Heisenberg från 2015 handlar om 
kapplöpningen mellan USA och Tyskland om att fram-
ställa en atombomb. I dramadokumentärer av detta slag 
ersätts de verkliga personerna med skådespelare, och det 
finns många scener med händelser som visserligen skul-
le kunnat vara ungefär så som det framställs, men som 
inte bygger på kända fakta. Det får man kanske acceptera. 
Ibland drivs dock önskan att dramatisera för långt. Här 
skall jag ta upp två exempel från det så kallade Trinitytes-
tet av en plutoniumbomb i New Mexico den 16 juli 1945.
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Man ser i fil-
men Robert Op-
penheimer och 
den amerikanska 
försvarsmaktens 
projektansvarige 
general Leslie 
Groves, iförda 
glasögon av typ 
svetsglasögon, 
när de står i en 
observationspost 
nio kilometer 
ifrån tornet där 
bomben var pla-
cerad. I en hög-
talare hörs ned-
räkningen; sedan 
kommer ett bländande sken. Samtidigt flyger Oppenhei-
mers slips upp av vinddraget. Groves vänder sig omedel-
bart till Oppenheimer och gratulerar till det framgångs-
rika försöket.

I verkligheten fick de båda dock av säkerhetsskäl inte 
vara på samma plats under särskilt kritiska skeenden. 
Groves befann sig i själva verket i en observationsbun-
ker längre bort. Dokumentärfilmen The Day After Trinity 
( Jon H Else, 1980) innehåller enbart originalmaterial och 
intervjuer med personer med relationer till Manhattan-
projektet. Där säger fysikern Frank Oppenheimer att han 
vid explosionen låg på marken bredvid sin bror Robert 
Oppenheimer, med ansiktet nedåt så som rekommende-

Robert Oppenheimer – med slipsen 
på plats.
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rats. Oppenheimer stod alltså inte upp i bunkern; även om 
han hade gjort det skulle stötvågen som färdades genom 
luften, och som fick Oppenheimers slips att flyga upp, inte 
ha nått fram samtidigt som ljuset.

I det stora hela återger dock filmen Oppenheimer vs 
Heisenberg korrekt utvecklingen av atombomben. Tysk-
land låg långt efter, eftersom de aldrig satsade tillnärmel-
sevis så stora resurser som USA gjorde. Det senare framgår 
bland annat tydligt av de i hemlighet inspelade samtalen 
mellan tio framstående tyska forskare, bland dem Heisen-
berg, som efter kriget var internerade under ett halvår i en 
engelsk herrgård.

Att jag blir något störd av att den svenska berättarrös-
ten inte kan skilja mellan anrika (rik på anor) och anrika 
(t ex uran; uttalas som anlägga), är en bagatell i samman-
hanget. -
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