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…..Truths would be tales
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Sammanfattning

Werner Best

Niels Bohr Institutet (NBI) i Köpenhamn [1] besattes av tysk
militär den 6 december 1943 och frigavs oväntat den 3 februari
1944 utan några villkor eller krav − acceleratorlaboratoriet lämnades intakt och man bad inte ens om att laboratoriet skulle ta
emot tyska forskare som gäster (till skillnad från Joliots laboratorium i Paris). Någon förklaring till beslagtagandet gavs inte,
men det antyddes att pågående forskning kunde vara av militärt
intresse för de allierade och att resultat skulle ha överlämnats
av Bohr. Det har aldrig klarlagts var och av vem beslutet om
ockupationen fattades, och vad man egentligen ville uppnå. Det
tycks inte heller ha funnits en förberedd plan för förloppet av
aktionen.
Inga hypoteser har visat sig förenliga med alla fakta, liksom
anspråk på insatser som påstås ha lett till frigivandet måste avvisas som självpromoverande och ogrundade. I denna uppsats
granskas dokument och tidigare beskrivningar mot bakgrund av
den vid tiden aktuella politiska situationen. Man kan argumentera för att NBI blev indraget i ett komplicerat maktspel (Kompetenzstreit) mellan de tyska ockupationsmyndigheterna i Danmark, relaterat till spänningar mellan deras överordnade tyska
myndigheter: utrikesdepartementet (Auswärtiges Amt, AA),
Himmlers centrala säkerhetspolis (Reichssicherheitshauptamt,
RSHA), och militärledningen (Oberkommando der Wehrmacht,
OKW) i Berlin. En tillkallad utredningsgrupp ledd av Werner
Heisenberg (WH) presenterade, utan någon seriös undersökning, ett förvånansvärt svagt underlag som ändå gav den tyske
generalguvernören (Reichsbevollmächtigte) Werner Best argument för frigivning av institutet utan villkor.
1. Ockupationens förlopp [2]

Tysk vakt vid NBI [NBA]

En enhet från den tyska militärmyndigheten i Danmark besatte Niels Bohrs Institut och det intilliggande Matematisk Institut den 6 december 1943. Universitetets rektor, J. Nørregaard,
mottog en formell skrivelse (Rekvisition 1943), som inte angav
något skäl för aktionen. På rektorsämbetet förmodade man (Nør103

regaard 1947, s.53) att aktionen hade sammanhang med Bohrs
flykt till Sverige i slutet på september och tyskarnas uppfattning
att det vid NBI hade utförts forskning av krigsviktig betydelse
som kunde ha överförts till England. Denna förmodan om motivet stöddes senare av uppgifter givna vid förhör (Bøggild 1944)
där det också framgick att institutet skulle “överlämnas till den
tyska vetenskapen”. Först den 26 januari, efter meddelandet om
institutets frigivning bekräftades denna förmodan (Heisenberg
1944/2; Appendix 3). Vaktmanskapet som genomförde ockupationen hade nämnt att institutet skulle fortsätta verksamheten
men under ledning av “Professor Weizsäcker från Strassburg”
(Jacobsen & Møller 1944). NBI-fysikern J.K. Bøggild fick frågan om han kände Weizsäcker och Heisenberg - namn som tydligen förekommit i diskussioner om aktionen (Bøggild 1944). Det
kan synas märkvärdigt att denna ganska detaljerade information
om ny ledning skulle komma under hand (närmast som en öppen
hemlighet) men aldrig återkomma i det fortsatta förloppet, för
att dyka upp i ett privat meddelande till Heisenberg i mitten på
januari 1944, där Weizsäcker skriver:

W. Heisenberg
[Bundesarchiv Koblenz
183-R57262]

Wirtz [en av fysikerna i Heisenbergs fissions-projekt] skrev till mig
i förtroende att han hade hört från Diebner att den tyska representationen i Köpenhamn avser att ge mig uppdraget att leda BohrInstitutet […] Fastän det knappast behöver sägas vill jag ge dig en
absolut försäkran att jag skulle bli riktigt olycklig att behöva ta en
sådan post. Om denna plan fortfarande är aktuell skulle jag vara
dig mycket tacksam om du ville utöva ditt inflytande för att få den
ändrad. (Weizsäcker 1944, daterat 18 januari)

	
  
C. F.v. Weizsäcker[NBA]

Niels Bohr vid NBIs
Cyklotron 1938 [NBA]
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Heisenberg och Weizsäcker hade haft kontakter med tyska
myndigheter vid besök i Köpenhamn 1941, där man hade diskuterat tyskt önskemål om forskningssamarbete med NBI [3]. Enligt en uppgift skulle det vid tidpunkten ha funnits krav på “Arisering” av NBI, och CFvW skulle ha erbjudit sig att bli direktör
och därmed kunna skydda Bohr (Rose 1998, s. 272, not 5: Sam
Goudsmit om samtal med Fr. Houtermans i Göttingen, april 1945.
Eller var det en förväxling av 1941-incidenten med beslaget i dec.
1943?)
Faktiskt var även W. Bothe [4], som ledde arbetet i Heidelberg
på Tysklands enda cyklotron (i drift först våren 1944), i åtanke
som chef för NBI (Heisenberg Appendix III). NBIs fysiker spekulerade också över möjligheten att tyska kollegor engagerade i
tillämpad forskning, eller deras uppdragsgivare, kunde ha spelat en roll bakom aktionen, vilket visat sig vara fallet. I andra
sammanhang hade vetenskaplig utrustning konfiskerats [5]. Det
framgår inte av Heisenbergs rapport om tanken på tysk ledning
av NBI hade kommit från de de tyska myndigheterna i Danmark
eller från Berlin. SS-officeren Rudolf Mildner [6], som från 20
september till nyåret var chef för säkerhetspolisen (inkl. Gestapo)
i Danmark påstod vid förhör i Nürnberg att han av Gestapochefen
i RSHA, H. Müller, hade beordrats att arrestera Niels Bohr och
beslagta NBI (Goldensohn, 2004, p 375ff.). Kanske en självpromoverande efterkonstruktion (Bohr blev ju inte arresterad), men
möjligen korrekt (se [7] och Avsnitt 6). Mildner är frånvarande i
dokumenten kring ockupationen.

Trots det ursprungliga namnet (Universitetets Institut för
Teoretisk Fysik) förfogade institutet vid den aktuella tidpunkten
över avancerad utrustning för experimentell och tillämpad atomoch kärnfysik. Medel för en cyklotron och en högspänningsaccelerator av Cockcroft-Walton-typ erhölls redan 1935, och de
blev operationella i november 1938 resp. februari 1939. En Van
de Graaf-accelerator (påbörjad 1939) och en isotopseparator var
under konstruktion vid tidpunkten för ockupationen (Lassen
1963; Bjerge 1940; Pais 1991, Kap. 17). För biofysikaliska tilllämpningar se Levi (1963).
2. Tyska underrättelser och kollegiala funderingar
Det förmodade argumentet för ockupationen kunde verka rimligt för en oinitierad, med tanke på Bohrs tidiga intresse för
fissionsprocessen (Bohr & Wheeler 1939), de fungerande acceleratorerna, där Meitner och Frisch hade gjort studier av fissionsfragment
publicerade i Nature i mars 1939 (Pais 1991, s. 458) och slutligen
Bohrs “illegala” avresa. I förhöret med Dr. Bøggild framkom
dessutom ett element av antisemitism. Å andra sidan hade paret
Joliot-Curies cyklotron vid Collège de France inte konfiskerats,
men tyska fysiker från “Uranverein” använde den på platsen och
kunde ha konstaterat den begränsade kapaciteten (Walker 1989,
s. 44)
Den tyska underrättelsetjänsten hade faktiskt funnit nyheter
om Bohr i utländsk press. Hos Gestapo i Kiel har man funnit
ett notat (Kiel 1943) från 5 oktober 1943 om att Bohr anlänt till
Stockholm, med uppdatering den 15 att Niels och Aage Bohr
hade tagit sig till England och omedelbart kontaktat “Churchills
personlige medarbetar Lord Cherwell. Man anser sig veta att
anledningen till resan är sprängämnesforskning”. I själva verket anlände Bohr till London den 6 oktober (Pais 1991, s.491).
Samma dag träffade han James Chadwick (neutronens upptäckare) och John Anderson (medlem av Churchills ministär och ansvarig för det brittiska kärnvapenprogrammet, kallat “Tube Alloys”). Bohr kan ha mött Lord Cherwell [Frederick Lindemann]
som han kände bl.a. från Solvay-konferenserna, men det nämns
inte av Pais.
New York Times hade den 9 oktober en artikel med rubriken
“Dr. N.H.D. Bohr, dansk, har en ny förödande atomär uppfinning [a new atomic blast invention]” och nämnde sedan begereppet “atomic explosion” (Pais 1991, s.491). Gestapo kan ha
sett även den artikeln eller fångat up ett rykte. Som visas senare
kände NBI-ockupanterna till Kiel-informationen (Jacobsen &
Møller 1944), som ursprungligen kan ha kommit från den tyska
säkerhetspolisen i Köpenhamn – Gestapo-officeren H. Wäsche
[8], som hade en framträdande roll i NBI-saken, hade personlig kontakt med Gestapo i Kiel (Kirchhoff et al. 2005). Ett rykte
om en av motståndsrörelsen planerad “preventiv” sprängning av
acceleratorlaboratoriet kan han ha bidragit till beslut om beslaget
av NBI [9].
Det tyska utrikesdepartementet (Auswärtiges Amt, AA) hade
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Carl Ramsauer
[Bundesarchiv Koblenz:
102-05559/G. Pahl]

Walther Gerlach
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naturligtvis blivit informerat om NBI-ockupationen. Ett meddelande (Reichelt 1944) [10] daterat 12 januari 1944, från en föredragning på AA visar byråkratisk akribi. Byrå Inland 1(I) hade
mottagit en not daterad 6 januari 1944 från Byrå Ausland 2(III)
och skrev till Byrå Inland 2(II,3) om material i “Sysisk - (sic!)
Kemisk Institut in Kopenhagen”. Eftersom Byrå Inland 2 inte
kunde bedöma materialet - och det låg inte heller inom dess arbetsområde – syntes det nödvändigt att engagera någon annan
organisation, förslagsvis Armétygförvaltningen (Heereswaffenamt, HWA) för att utföra uppdraget.
Det nationella forskningsrådet (Reichsforschungsrat, RFR)
hade redan tre veckor efter NBI-ockupationen diskuterat tanken
att konfiskera viktig utrustning från NBI. Ärendet skulle normalt
handläggas av Walther Gerlach, RFRs vid årsskiftet nytillträdande generalfullmäktige för kärnfysik. Det relevanta RFR-dokumentet (daterat 28 december 1943; Cassidy 1991, s. 468 &
not 24:89) är: Werner Osenberg: Die Kriegslage als Folge unzureichender Auslastung verfügbarer Kapazitäten der Deutschen
Forschung” [11].
Det var ingen hemlighet att tysk F&U (Forskning och Utveckling) på viktiga områden ansågs ligga efter den amerikanska.
Industrifysikern och ordförande i tyska fysikersamfundet Carl
Ramsauer sände som del av en uppmärksammad PM (Eingabe,
20 januari 1942; Hoffmann & Walker 2007, s. 594-617) till utbildningsministern artikeln “Amerikansk fysik utklassar tysk fysik” [Die Überflügelung der deutschen durch die amerikanische
Physik] (idem, s. 600, Hentschel 1996, Doc. 91; Walker 1989, s.
75, Schwarz 2014, s. 154). I följebrevet skriver han “Den tyska
fysiken har förlorat sin tidigate överlägsenhet till den amerikanska och riskerar att falla tillbaka alltmer” [Die deutsche Physik
hat ihre frühere Vormachtstellung an die amerikanische Physik
verloren und ist in Gefahr, immer weiter ins Hintertreffen zu geraten] (Hoffmann & Walker 2007, s. 595).
Det intresse som visats för NBI-affären från olika håll medförde att värdet av NBIs utrustning för tysk F&U måste utredas
invändningsfritt. Den närliggande proceduren var att tillkalla en
sakkunnig expertgrupp som skulle beakta tyska intressen, såväl
tekniskt-vetenskapligt som politiskt. Cassidy (1991, s. 468 &
not 24:90) har i (den sedermera Förintelse-förnekaren) David
Irvings erkänt värdefulla dokumentsamling, funnit en intressant
intervju med Walter Gerlach (5 december 1965). Gerlach (nyutnämnd generalfullmäktig för RFRs finansiering av kärnfysik, jfr
Schwarz 2013, s. 140, not 63) och F.A. Six (ansvarig på AA för
“politisk kultur” [14]) skulle ha engagerat Heisenberg att leda en
expertgrupp som kom att inkludera Kurt Diebner och en Dr. Baer
[12]. Diebner var chef för HWAs fissionsprojekt och konkurrent
till Heisenberg om RFRs resurser. Han var medlem av NSDAP
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Som framgår
av ett samtal mellan WH och CFvWeizsäcker i Farm Hall [13]
var WH starkt kritisk mot Diebner vars reaktorkonstruktion dock
allmänt betraktas som överlägsen WHs. Six var liksom Best
SS-general och hade varit kollega till Best i RSHAs ledning - de

F. A. Six

Hans Suess [Biblioteket,
U. of California, San
Diego]

H. W. Olsen [NBA]

hade fortsatt vänskapliga relationer. Six hade inom AA ansvar
för ärenden om vetenskapligt samarbete mellan Tyskland och
besatta områden. Ett rimligt antagande är att Best hade kontaktat
Six angående en expertutredning och naturligt att denne skulle
kontakta Gerlach som representant för RFR.
Werner Heisenberg blev informerad om NBIs situation först
den 5 januari (vid återkomsten från ferier) av Hans Suess [15],
en medlem av Hartecks grupp i Hamburg som bl.a. utvecklade
metoder för att utvinna tungt vatten. På väg till Norsk Hydros
anläggning, hade Suess passerat Köpenhamn i mitten på December och där träffat Chr. Møller, som bett honom i förtroende att
förmå Heisenberg att agera för frigivning av NBI. Några dagar
senare fick Heisenberg ett brev från Hans von Euler i Stockholm
(Euler 1944), som bekräftade NBI-ockupationen. Euler bad om
hjälp med att få ut dokument och experimentellt material (hade
han gissat att WH skulle bli inblandad?). och erbjöd hjälp via
sina goda kontakter i den tyska adminstrationen, men undvek att
erbjuda hjälp i frågan om NBI-beslaget [16].
Heisenberg skrev till NBI-fysikern Chr. Møller redan den
10 januari att han skulle komma till Köpenhamn med ett utredningsuppdrag (brevet kom fram först den 24 januari, samma dag
som WH kom till Köpenhamn). Han förklarade att han omedelbart efter att ha fått meddelandet om NBIs situation, sökt upp “de
instanser som hade att göra med sådana saker och utverkat att
han blev medlem i en kommission av fackmän som skulle sändas
till Köpenhamn för att undersöka om det på institutet i hemlighet
blev arbetat med krigsviktiga frågor” (Jacobsen & Møller 1944).
3. Förhören
Rektorsämbetet vid Köpenhamns Universitet reagerade omedelbart på ockupationen genom att sända en protest från universitetet, som följdes av en not från det danska utrikesdepartementet,
där händelsen sades “stå i flagrant motsättning till internationell lag” och hänvisade till Haagkonventionen. För ändamålet
hade snabbt utarbetats en juridisk analys (Ross 1943). Man upprätthöll skenet att leva i en rättsstat. För presentation av NBIs
forskning utarbetades en lista över publikationer (Jacobsen o&
Møller 1973). [17].
Dr. J.K.Bøggild, som av den befälhavande officeren troligen
betraktades som tillförordnad ledare för institutet, och verkstadschefen H.W.Olsen fördes till Vestre Fængsel (fruktad interneringsplats för Gestapos fångar). Olsen frigavs den 15 december, men Bøggild först den 26 januari 1944. Fyra familjer (inkl.
Børrild och Olsen) hade bostad i institutets byggnad – märkligt
nog fick de tillstånd att flytta först i mitten på december (Jacobsen & Møller 1944)
Verkstadsföreståndaren H.W. Olsen förhördes den 11 december i Vestre Fængsel av “två tyska civilpersoner” (som kan ha
varit SDs Wäsche [8] och “fysikern” Baer [12]. Olsen rapporterar
(Olsen 1944) att första frågan var om han ville samarbeta med
en tysk ledning och tyska forskare på NBI, vilket han avslog.
Därpå följde frågor om Bohr (“vet ni att Bohr har blivit mot107

J. C. Jacobsen [NBA]

J. K. Bøggild [NBA]

tagen av Churchill och blivit medlem av en krigsvetenskaplig organisation?”), om forskningsprogrammet och om användning av
acceleratorerna. Resultatet måtte ha tett sig som magert.
NBI-fysikern Prof. Jacobsen hade kontaktat Wäsche och föreslagit ett sammanträde, som ägde rum på Dagmarhus, Gestapos högkvarter, den 11 januari 1944. Wäsche meddelade att han
väntade på en “kommission av fysiker”. En fråga gällde arbetet
vid cyklotronen och om Bohr hade deltagit – preparat för biofysiska undersökningar nämndes, men inte de fissionsrelaterade
studierna. Till slut påpekar Jacobsen att uppgifter i svensk press
om att Bohr hade tagit med en “krigsviktig uppfinning” var helt
ogrundade, men Wäsche påstod sig veta att Bohr nu var medlem av staben hos Churchills vetenskaplige rådgivare Lindemann
[Lord Cherwell]. Detta stämmer överens med ovannämnda information från Gestapo i Kiel (Kiel 1943). Man kan notera att
varken Jacobsen eller hans medarbetare N.O. Lassen, förhördes
om fissionsrelaterad forskning, trots att den är nämnd i listan över
vetenskapliga artiklar (Jacobsen & Møller 1943). Inte heller frågade man om potentiell användning av utrustningen för mätning
av neutrondata som underlag för matematisk modellering av kedjereaktioner. Man följde över huvud taget inte upp misstanken
att det hade utförts vapenrelaterad kärnfysik, trots att det påstods
vara en av grunderna till ockupationen. Den expertgrupp som
Heisenberg ledde tycks inte heller ha behandlat denna centrala
fråga (Heisenberg 1944/2).
Dr. Bøggild förhördes på Dagmarhus först den 20 januari 1944
av Wäsche, samt Baer (som inte yttrade sig) och “en ingenjör”
(omtalad som “S”) som representerade “den såkallade sakkunskapen” (Bøggild 1944). Wäsche började med frågor om Bohr,
och förklarade att “Grunden till aktionen mot institutet är att Bohr
har flytt och allierat sig med fienden. Hade han stannat eller bara
flytt till Sverige hade det aldrig hänt. … Det skulle aldrig ha hänt
honom något då han bara är kvartsjude”. Några frågor gällde
den vetenskapliga personalen och deras projekt. “S” frågade om
användningen av cyklotronen. Bøggild nämnde studium av fissionsfragment, och blev frågad om man också studerade “Uranzertrümmerung”. Hade man studerat möjligheter att utnyttja
atomenergi, experimentellt och teoretiskt? “Har Professor Bohr
funnit en lösning på problemet och har Professor Harald Bohr
inte deltagit i de matematiska beräkningarna?”. Av beskrivningen
att döma verkar utfrågningen oprofessionell – de tyska förhörsprotokollen saknas.
4. Slutspel
Den 24 januari flög Heisenberg till Köpenhamn. På baksidan
av det brev från Euler som han nyligen mottagit [16], hade han
(möjligen på flyget) skisserat fyra scenarier för NBIs omedelbara framtid, som gick från frigivning utan villkor till “fullständig
utslaktning” (Appendix I och ref Heisenberg 1944/1) – kanske
resultat av samtal med Gerlach, Six och Diebner (jfr. [11]). På
eftermiddagen hade han ett sammanträde på Dagmarhus med
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Christian Møller [NBA]

Wäsche, där det blev klart att det mest radikala förslaget “total
utslaktning” kunde strykas. På kvällen träffade han J.C. Jacobsen och Chr. Møller. De tre kvarvarande förslagen diskuterades.
På dansk sida protesterade man mot varje samarbetstvång, men
om institutet frigavs kunde man i nödfall acceptera att avge en
del utrustning. WH menade att frigivning utan villkor knappast
var möjlig. Efter mötet sammanfattade Jacobsen diskussionen
i fyra punkter (Jacobsen 1944), återgivna i Appendix II. Dessa
skulle följande morgon föreläggas rektor. Punkt III (frigivning
men förlust av viss utrustning) kunde accepteras.
Samtalet rapporterades till rektor morgonen den 25 januari.
Därpå följde den officiella inspektionen av NBI. Jacobsen och
Møller, samt Bøggild (som hämtats från fängelset) träffade Wäsche (SD) och Schacht (ambassadråd på Tysklands ambassad),
samt “expertgruppen” (Heisenberg, Diebner och Baer). Detta är
enda tillfället där Diebner uppträder i NBI-sammanhanget, bortsett från en incident på Farm Hall, där han tar äran av att NBI
blev frigivet (Bernstein 2001, s.98). Man besökte acceleratorlaboratoriet och arbetsrummen. Någon diskussion om utrustningens potentiella användning för kärnvapenrelaterad fysik tycks
inte ha förekommit (Jacobsen & Møller 1944). I enskilt samtal
med NBI-representanterna såg WH mer optimistiskt på möjligheten av frigivning utan villkor. WH skulle träffa Best samma
kväll. Man kan anta att expertgruppens slutsatser diskuterades
och samordnades med Bests politiska ståndpunkt, och att resultatet sammanfattades i en rapport samma kväll.
Intressant information kommer från Bests dagboksanteckningar för den 26 januari [18]: Tidigt på morgonen hade WH
ännu ett möte med Best, varpå följde (9h-10h) ett besök på NBI.
Förutom Best och WH deltog HSSPF Günter Pancke , och den
nye chefen för säkerhetspolisen Otto Bovensiepen. Det var således på högsta nivå i den tyska administrationen av det ockuperade Danmark, vilket kan synas överraskande med hänsyn till
den föga professionella hanteringen av ärendet och den ytliga
“expertutredningen”, men kan ha haft politiska orsaker – representater för RSHA skulle ha varit med om frigivningsbeslutet för
det fall att det senare kunde bli kritiserat. Det finns ingen evidens
för att AA eller Wehrmacht (som ju hade genomfört själva ockupationen av NBI) skulle ha blivit underrättade om detta möte. Redan 11h30 samma morgon mottog universitetets rektor ett meddelande från det danska utrikesdepartementet om att NBI skulle
komma att friges utan villkor inom några dagar [19]. Några dagar
senare kom formell bekräftelse från “Wehrmachtintendant Dänemark” (Frigivning 1944), adresserat till “den danska staten”.
“Det den 5.12.43 tillkännagivna beslaget av Institutet för Teoretisk Fysik och laboratoriet för atomforskning vid Universitetet i
Köpenhamn är härmed upphävt. Institutet står omedelbart i full
utsträckning till Universitetets förfogande”. Med kopia till den
Riksfullmäktige i Danmark.
På eftermiddagen den 26 kom WH till Polyteknisk Læreanstalt för ett sista möte med Jacobsen och Møller. Han visade en
rapport (Heisenberg 1944/2) återgiven i Appendix III, förmodli109

gen slutsatserna från expertgruppens utredning. Detta dokument
bekräftar de tyska myndigheternas motiv för ockupationen: dess
samband med Bohrs “illegala” resa till England via Sverige, och
misstanken om militärt relevant forskning på NBI. I rapporten
presenteras fyra centrala påståenden som inspektionens slutsatser: 1) All forskning på BNI var grundforskning (underförstått:
utan avsedd tillämpning); 2) Med tillgängliga resurser är krigsviktig F&U vid NBI omöjlig, 3) Institutet kan inte sättas under
tysk ledning, eftersom det inte finns någon lämplig kandidat. 4)
NBIs pågående forskning kan ändå bli nyttig för Tyskland, medan
det är uteslutet att resultaten skulle komma fienden till godo “på
hemliga vägar” – detta på grund av “de personer det är tal om”.
Slutsatsen var rekommendationen att frige institutet utan villkor.
Det kan lätt argumenteras att alla fyra påståendena kan betvivlas: 1) I princip kunde man ha gjort neutronfysikaliska mätningar,
om än av ringa omfattning. 2) Man kunde visserligen inte göra
reaktorutveckling (som i WHs och Diebners program) men ändå
bidra med mätning av relevanta data - en bedömning som lätt
kunde ha missförståtts av proponenter för ett radikalt ingripande.
3) Att W. Bothe och C. F. v. Weizsäcker skulle vara de enda tyska
forskningsadministratörer som kunde leda verksamheten är uppenbart oriktigt. 4) Utan full styrning och kontroll av NBIs forskningsprogram kunde man inte utesluta att resultat kunde undanhållas tyskarna och förmdelas till de allierade ”på hemliga vägar”
Man fäster sig vid det egendomliga uttrycket “på grund av de
personer det är tal om”. Kan det vara en politiskt korrekt fras med
antisemitiska undertoner för att övertyga myndigheterna om expertgruppens “politiska tillförlitlighet”: Bohr hade, inte oväntat,
sällat sig till fienden, men det riskerade man inte med hans ariska
kollegor?
Svagheterna i rapporten är påfallande med tanke på Heisenbergs ställning. Man kunde tro att det fanns “hidden agenda”.
Hade Best bett om ett “vetenskapligt” underlag som argument
mot radikala krav från RSHA, RFR och HWA för att få till stånd
en enkel avslutning av en affär som han såg som en besvärande?
Insåg Heisenberg att utrustningen inte var direkt användbar i hans
uranprojekt, men ville han samtidigt motarbeta konkurrenten
Diebner eller t.o.m. Gerlach [20]. Eller kände han en tacksamhetsskuld mot NBI där han ofta varit en välkommen gästforskare,
och utsatte han sig för risken att anklagas för vänskapskorruption
i strid med Rikets inressen? Deutsche-Physik-affären var ett memento (Schwarz 2012). Han måste ha insett problematiken när
han kvällen före sin resa skrev till sin mor:
Tidigt i morgon måste jag resa till Köpenhamn på att par dagar. Jag
reser inte alls gärna, för Bohr har ju flytt till Sverige och institutet
har tagits i beslag av vår militär. Men just av det sista skälet är det
väl nödvändigt att jag där reder ut vad som är rätt och om möjligt
bidrar till en förlikning. Jag förmodar att jag är skyldig Bohr [dem
Bohr] denna väntjänst; låt oss hoppas att mitt besök inte är förgäves.
(Hirsch-Heisenberg 2003, s. 331; 23 jan. 1944)

Oberoende av WHs motiv får det anses trovärdigt att hans intervention gav Best en grund för att avsluta affären.
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5. Efterspel
I ett av Farm-Hall-samtalen med temat “vi var alla Nazi-motståndare” säger Diebner till Hahn:
Jag hjälpte Joliot ofta mot Gestapo… I Köpenhamn ville Schumann
konfiskera cyklotronen. Jag såg till att Köpenhamn inte blev rört.
Jag har gjort så mycket mot de där människorna [nazisterna]. Till
exempel förhindrade vi att folk blev arresterade i Norge” (Bernstein
2001, s.98; 30 juli 1945)

Diebner var medlem i NSDAP men ikläder sig här rollen som
Abmilderer, mannen som gick med för att motarbeta systemet
”inifrån”. Men det var Wolfgang Gentners förtjänst att Joliot och
hans laboratorium kunde fungera under ockupationen (Hoffmann & Schmitt-Rohr 2006, s.37). Den ospecifika hänvisningen
till Norge är inte belagd. Och som visats var Diebner helt passiv
under utredningsgruppens besök i Köpenhamn och påståendet
om en avgörande insats närmast groteskt.
En liknande ton anslås i ett brev från Hahn (nu president i
Max-Planck-Gesellschaft) till G. de Hevesy (27 juni 1946, Hahn
1946) där NBI-incidenten tas som argument för ökat stöd till tysk
forskning:
… Och så må jag påminna er om att de tyska fysiker som under
kriget var i det Joliotska institutet i Paris, trots allt lyckades uppnå
att Herr Joliot kunde arbeta och inte blev häktad, vilket var krävt
av åtskilliga partiinstanser. Och att Herr Heisenberg räddade det
Bohrska institutet från att länsas helt av SS känner ni kanske redan
till […] Jag skriver detta utförligt, inte just för att beklaga mig. Men
måhända kunde ni ändå i Förenta Staterna berätta något ur innehållet i detta brev till folk som har inflytande uppåt.

Kanske en reminiscens från samtalet på Farm Hall.
I retrospekt förtonade sig komplikationerna och händelseförloppet förenklades. I Elisabeth Heisenbergs återgivning heter det:
--- På omvägar hade man meddelat honom [WH] om dessa händelser [beslaget av NBI], och han reste genast till Köpenhamn och
erbjöd alla att göra sitt inflytande gällande för att få institutet och
Dr. Böggild frigivna. Efter några dagar med intensiva ansträngningar lyckades det honom att förmå befälhavaren Dr. Best att ändra
mening. Institutet blev åter fritt och Dr. Böggild blev släppt ur häktet. [….] Visserligen måste Heisenberg också i detta fall betala ett
pris. Han måste föra samtal med alla viktiga personer inom ockupationsmakten och Gestapo, äta och dricka med dem och umgås som
en i deras krets – billigare gick det inte (Heisenberg 1980, s. 102).

Stefan Rozental, Bohrs assistent på NBI som varit WHs student i Leipzig 1929-34, ansluter sig till denna framställning:
Ockupationen av Institutet hade initierats av en medlem av Gestapo i Köpenhamn, som därmed ville vinna uppskattning hos
sina överordnade. Men av allt att döma hade man inte beslutat
vad man ville göra med Institutet … Detta fick Heisenberg att
sätta igång en räddningsaktion. Han såg till att han blev sänd
på ett officiellt uppdrag för att “undersöka” om Institutet hade
arbetat för de allierade, viket hade nämnts bland motiven för
beslaget. Som planerat gav undersökningen ett negativt svar,
och då Heisenberg fyndigt hade valt att resa tillsammans med
en fysiker som hade en hög ställning i Nazipartiet, låg vägen öppen
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för formell avslutning av beslaget (Rozental 1966, s.95; ironiska
anföringstecken i orig.)

Man noterar att Best inte nämns. Den Gestapo-officer som omtalas kan ha varit Wäsche. Rozental säger inte varifrån han har
informationen. Följeslagaren är otvetydigt Diebner, som egentligen var ingenjör och inte hade någon hög ställning i NSDAP.
Med tanke på den dåliga relationen med Diebner ([13]; Bernstein
2002, s. 316, Walker 1989, s. 95) var denne knappast Heisenbergs
val. Snarare var det Gerlach som tillsatte gruppen (som antytts
tidigare). Rozental utgår från att Heisenberg kom på eget initiativ
och kunde manövrera bland ockupationsmaktens ledande aktörer
till att acceptera en av honom planerad strategi för frigivning av
NBI. Rozental var i Sverige vid den aktuella tiden, men måste ha
talat med NBI-personalen vid sin återkomst efter kriget.
Även om Rozentals beskrivning av förloppet är lite hagiografisk, så var ju utgången det väsentliga. Niels Bohr skriver till Heisenberg den 30 augusti 1946 (på danska) :
Jeg længes jo meget efter at kunne tale med Dig igen om disse Spørgsmaal [Relativistic Quantum Mechanics] saavel som om
Hændelserne under Krigen, hvor Du, efter at jeg var nødt til at forlade Danmark, var Instituttet til saa megen Hjælp (Bohr 1946)

6. Politisk turbulens hösten 1943
Det är förvånande att man väntade från april 1940 (ockupationen av Danmark) till slutet på 1943 med att utreda värdet av
NBIs utrustning för tysk militär forskning. Behovet av experimentella data för kunskap om kedjereaktioner var uppenbart när
“Uranklubben” organiserades på hösten 1939. I oktober övertog
HWA Kaiser Wilhelm Institutet (KWI) för fysik, dess ledare Peter Debye tvingades avgå och Diebner insattes som projektledare
(Walker 1989, s. 19ff., Bernstein 2001, s. xxiii). Just tidpunkten
för NBI-beslaget ger anledning till att söka incitamenten i den
politiska situationen under hösten 1943. En detaljerad skildring
ges av Rosengreen (1982) och Herbert (1996).
Vid ockupationen den 9 april 1940 fick Danmark behålla en
grad av formell suveränitet inom ramen för ockupationmaktens
förvaltning. När Werner Best (5 nov. 1942) övertog rollen som
Riksfullmäktig stämde situationen med principen om Bündnisverwaltung som en av möjliga förvaltningsformer i hans
vision av Völkische Grossraumordnung. Men ordningen bröt
samman i augusti 1943, då oroligheter ledde till militärt undantagstillstånd (29 augusti till 6 oktober), regeringskris, och avväpning av det danska försvaret. Best försökte, utan framgång, att
stärka sin position genom kontakter i Berlin och genom att (8
september) initiera “judeaktionen” (som dock misslyckades vid
genomförandet 1-2 oktober (Akten 1979a; b). Den 25 oktober
hade Best ett förtroligt samtal med vännen Six på AA, där han
ventilerar sin version av förloppet: Aktionen var framgångsrik
– Danmark var judenfrei, och det var ju huvudsyftet (Herbert
1996, s. 370. I Berlin delade man inte denna åsikt. Ockupationsförvaltningen gjordes ännu mer komplicerad genom att Himm112
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ler, för att radikalisera repressalierna mot sabotage, tillsatte en
“Höherer SS und Polizeiführer” (G. Pancke; 6 november) på
samma nivå som Best. Därvid skapades ett triumvirat (Militärledning, Polismyndighet och Riksfullmäktig) med oklara befogenheter och olika ambitioner, återspeglande Ressortstreite
mellan OKW, AA och RSHA i Berlin (Rosengreen, s. 59) [21].
Den 28 november blev Pancke beordrad till Himmler, som gav
instruktioner om Gegenterror innefattande “clearingmord”,
principer som stämde överens med Hitlers åsikt att “Terror
kann nur mit Gegenterror bekämpft werden, Kriegsgerichturteile dagegen schaffen nur Märtyrer und Nationalhelden”
(Rosengreen 1982, s. 108, Herbert 1996, s. 379). Den 30 december beordrades hela triumviratet till Wolfschanze i Ostpreussen,
där de tre generalerna fick stå skolrätt inför Hitler, Himmler och
ledarna av OKW (Keitel) och RSHA (Kaltenbrunner). Ämnet var
Gegenterror [22].
Man kan föreställa sig att Pancke, vid sin hemkomst från Berlin (ca 30 november) delgav Mildner inte bara de skärpta direktiven om motterror, utan också uppdrag att se över alla oavslutade
ärenden inom säkerhetspolisen. NBI kan ha varit i fokus, dels
pga Niels Bohrs flykt, dels (redan tidigare) efter NBI-ledningens tydliga motvilja mot samarbete, visat i september 1941 vid
Heisenbergs och Weizsäckers besök. (se not [3]) Rozental kan
ha rätt i att Wäsche (som hade studerat fysik) pekade på NBI
som ett mål för ingripande och fann gehör hos Mildner (som ju
i Nürnberg påstod att han redan i september beordrats av RSHA
att beslagta NBI (Goldensohn 2004, s. 375ff.). Aktionen skulle i
så fall ha utförts med bara få dagars varsel, vilket skulle förklara
det egendomligt oprofessionella förloppet.
7. Epilog
Vi vet nu att det blev ett gott slut på historien. Men vi vet också att NBI och universitetet här blev konfronterade med, och i
praktiken avhängiga av hårt belastade krigsförbrytare som i sin
tur var avhängiga NS-systemets ledande figurer och dess oberäkneliga beslutssystem. Best, som var pressad alltsedan krisen
tre månader tidigare, kunde ha sett en möjlighet att med NBIs
utrustning bidra till det tyska kärnvapenprogrammet och att använda Gestapo till att framtvinga underlag för en konfiskation
och en “fullständig utslaktning” av utrustningen. En ringa kunskap om Bests bakgrund kunde vara nog för att göra de två månaderna rätt traumatiska för NBI-fysikerna.
Själva ockupationen ger intryck att ha varit dåligt planerad och
koordinerad, mot en bakgrund av oklara intressen och konflikter.
Expertgruppens mandat är inte känt, men dess anmärkningsvärt
ytliga “undersökning” gav ingenting nytt om verksamheten. Slutsatserna i rapporten (Appendix III) kan lätt visas vara ohållbara,
vilket är påfallande med tanke på Heisenbergs ställning. Man
kunde tro att det fanns “hidden agenda”.
NBI-affären slutar inte med institutets frigivning 3 februari
1944. En SS-Sturmbannführer, Herbert Fischer, som var handläg113

gare för vetenskaps-relaterade ärenden i RSHA från mars 1944,
påstår i sina memoarer [Erinnerungen] att hans första uppdrag
gällde den möjliga användningen av NBIs cyklotron för tyska
forskningsintressen. (Fischer (1984/5), ref. given i Rose (1998,
s.97) Kan RSHA ha ansett att frigivningen av NBI stod i strid
med tyska intressen, eller - om man får tro Mildners uttalande
i Nürnberg (Goldensohn 2004, s.375ff.) – till och med som en
obstruktion av order från RSHA till HSSPS Pancke, kringgående
Best? Om Fischers påstående är riktigt, så måste hans rapport ha
blivit bordlagd. I varje fall blev det inga ytterligare följder för
NBI. Men denna historia är åtminstone förenlig med det allmänna
draget i den polykratiska NS-staten att varje beslut kunde bli ändrat genom tvärgående interferens på hög nivå – man kunde aldrig
veta något om ett besluts giltighet eller livslängd.
8. Tack för bidrag
Jag tackar John T. Lauridsen för synpunkter och material som
varit avgörande för denna uppsats. Tack också till Finn Aaserud,
David Cassidy, Leif Karlsson, Henrik Lundtofte, Felicity Pors,
Helmuth Rechenberg, Mark Walker och Hans-Olov Zetterström
för synpunkter, korrespondens och material. För framställning,
argument och bedömningar ansvarar jag ensam.
Not: Föreliggande text är en korrigerad och på ett fåtal punkter
reviderad version av artikeln i KOSMOS 2016.
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förkortad version därav, och författad av Heisenberg. [Dansk text
återgiven i [Jacobsen & Møller (1944)].
Heisenberg, W. (1944/3). Brev till Hans von Euler (daterat 1 feb.
1944) som svar till Euler (1944). Under sitt besök i Köpenhamn
den föregående veckan hade WH tagit upp frågan om Hevesys material som kvarlämnats på NBI. “Auch gegen die übersendung […]
bestehen keine Bedenken”. I detta fall är WH försiktig i frågan om
förtjänsten för frigivandet av NBI utan villkor: “Im Anschluss an
diese Besprechungen wurde von dem Reichsbevollmächtigten angeordnet, dass das Institut wieder den dänischen Kollegen freigegeben wird.” Observera att sluthälsningen är “Heil Hitler”, som svar
på von Eulers quasi-synonyma och demonstrativa “Mit Deutschem
Gruss”. Å andra sidan signerar WH med det politiskt neutrala “Ihr
sehr ergebener” inte bara till Jacobsen (Heisenberg 1944/5) utan
också till Gesandtschaftsrat Schacht (Heisenberg 1944/4). [Brevet
finns i Heisenberg-Arkivet vid Max Planck Institutet för Fysik i
München].
Heisenberg, W. (1944/4). Brev (daterat 18 maj 1944) till ambassadrådet Schacht, Köpenhamn. WH hade fått sig tillsänt loggboken med
information om experiment utförda vid NBIs cyklotron. Boken hade
konfiskerats av Bär (medlem i “expertgruppen”).
I brevet ber WH att Schach skall återlämna loggboken till Jacobsen. WH väljer att gå “tjänstevägen”, förmodligen för att undvika
förtal om personliga hänsyn i sin rådgivning om NBI. WH bifogar
en genomslagskopia av sin rapport “meines Berichtes über meinen
Besuch in Copenhagen”. Detta måste referera till WHs återbesök
i Köpenhamn, där han föreläste den 19 april 1944 på ”Deutsches
Wissenshaftliches Institut” (DWI, Hausmann 2001). DWI var propaganda-organisationer underställda en avdelning av Auswärtiges Amt,
sedan 1 februari ledd av F.A.Six [se [14]; [Brevet finns i Heisenbergarkivet i MPI-Physik, München].
Heisenberg, W. (1944/5). Brev (daterat 18 maj 1944) till J.C. Jacobsen. WH meddelar att han har sänt accelerator-loggboken (das
”Zyklotronenbuch”, jfr. Heisenberg 1944/4) med diplomatisk post
till Schacht för vidarebefordran till NBI. Han tackar för de trevliga
dagarna i Köpenhamn (“die netten Tage”), dvs under aprilbesöket.
[Original finns i Heisenbergarkivet i MPI-Physik i München].
Højrup, J. (2000). Brev till F. Aaserud (daterat 27 okt. 2000) där
han minns ett samtal med en person som påstod sig ha varit medverkande vid motståndsrörelsens planering av sprängning av NBI och
konstruktion av en bomb. [Brevet finns i NBA]
Jacobsen, J.C. (1944). ”Muligheder, der kunde tænkes efter første
samtale med Professor Heisenberg”. Handskrivet memorandum i
Jacobsens handstil. [RA/KU Kons.J.385/43]. Texten återges i Appendix II.
Jacobsen, J.C. & Møller, C. (1943). “Übersicht über die wissenschaftlichen Arbeiten, die im letzten Jahr am Institut für Theoretische Physik ausgeführt worden sind” [skrivmaskinutskrift], [RA/
KU Kons.J.185/43]. En något kortare version: “Oversigt over det
Arbejde, der er udført på Institutet for Teoretisk Fysik i Løbet af det
sidste Års tid ” [RA/KU Kons.J.385/43]
Jacobsen, J.C. & Møller, C. (1944). Rapport over Begiven-
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hederne under Besættelsen af Universitetets Institut for teoretisk Fysik fra den 6. December 1943 til den 3 Februar 1944
[Skrivmaskinutskrift, 6 sid.]. Detta dokument är odaterat och osignerat, men kopian i Danmarks Nationalarkiv har en handskriven
kommentar: “Indkom 29/6 1944”. [RA/KU Kons.J.385/43]. Det var
sannolikt skrivet av Jacobsen och Möller till rektor för Köpenhamns
Universitet, J. Nørregård. Det ursprungliga dokumentet omfattade
som appendices en översikt över pågående forskning vid NBI, sammanställd som underlag för diskussioner om frigivning av institutet
(Jacobsen & Møller 1943) och Olsens rapport (Olsen 1944).
Jessen, B. (1943). Brev till Rektor J. Nørregaard om privat egendom kvarlämnad på universitetets matematiska institution, som
hade ockuperats samtidigt med NBI. [RA/KU Kons.J.385/43]
Kiel (1943). “Niels Bohr”, två katalogkort från Gestapo i Kiel (microfilm-arkivet, Washington, DC). Personligt meddelande från John
T. Lauridsen
Olsen, H.W. (1944). Besøg den 11/12 1943 kl. 12.15 i Vestre Fængsel Celle Nr. 170 af 2 tyske Civilpersoner [maskinskrift], [RA/KU
Kons.J.385/43]. Olsens rapport återges in extenso i (Nørregaard
1947)
Reichelt (1944). “Wissenschaftliches Material in dem Gebäude
des Sysisk (sic) Kemisk Institut in Kopenhagen” [Dokument från
Auswärtiges Amt, daterat 12 januari 1944, funnet i Wehrmachts
resterande arkiv i Danmark)] (Fotokopia erhållen från John T. Lauridsen).
Rekvisition (1943). Beschlagnahmeverfügung Nr 150 auf
grund der Verordnung des Wehrmachtsbefehlshabers Dänemark
vom 4.12. 1943 betreffend Beschlagnahme von Gebäuden und
Liegenschaften. Detta är en avskrift av det dokument som överlämnades vid beslagtagandet av NBI. Brevhuvudet anger: “Intendant beim Wehrmachtsbefehlhaber Dänemark”. Avskriften saknar
namnteckning utan sager bara “I.A.” [Im Auftrag]. [RA/KU
Kons.J.385/43]
Ross, A. (1943). Udtalelse om “Beschlagnahmeverfügung Nr.
150...” [Juridisk analys (daterad 7 december 1943) av meddelandet om beslagtagande av NBI. Författaren hävdar att beslaget inte
kan motiveras med hänvisning till den “Verordnung” (dekret) som
citeras, och det är också i strid med Haagkonventionen. Han kan
t.o.m. ange referenser till gällande tysk lag som stöd för sin slutsats]. [RA/KU Kons.J.385/43]
Weizsäcker, C.F. (1944). Brev från CFv.Weizsäcker till Heisenberg
(daterat 18 januari 1944. (Exhibit ”H”, Alsos Strassburg Mission,
15 Dec.1944. Alsos översättning i National Archives, Washington
DC) [Kopia erhållen av M. Walker].
Zerahn, K. (1943). Brev till rektor J. Nørregård, med anhållan
om tillstånd från de tyska myndigheterna att hämta “böcker,
manuskript och bordssilver” tillhörande professor de Hevesy” [RA/
KU Kons.J.385/43].
10. Noter
[1] Universitetets Institut för Teoretisk Fysik (Pais s.166ff.),
grundat av Niels Bohr 1921, kallades ofta Niels Bohrs Institut. Detta gäller även för många av de tyska dokument som är
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relevanta i incidenten med beslagtagandet. Institutets namn
blev 1965 ändrat till Niels Bohr Institutet. Av praktiska orsaker används här akronymen NBI. Trots det ursprungliga namnet
förfogade institutet vid den aktuella tidpunkten över avancerad utrustning för experimentell och tillämpad atom- och kärnfysik, bl.a. en
högspänningsanläggning och en liten cyklotron (Lassen 1963, Levi
1963, Paris (1991), s. 375 ff.). Universitetets institution för matematik
(invigt 1934) hade byggts med medel från Carlsbergfonden i anslutning till NBI. Undervisningslokaler användes gemensamt, och
källaretagen användes som laboratorium av NBI. (Ramskov 1995,
s.279, 285, 351). Beslagtagande av NBI omfattade därför även Matematisk Institut, vilket ofta lämnas outtalat i samtida dokument
(t.ex. Rekvisition 1943; Frigivning 1944/1-2; Nørregaard 1947).
[2] NBI-fysikerna hade att göra med representanter för ockupationsmakten, bl.a. Werner Best (SS-General och Reichsbevollmächtigt, 5 nov. 1942 till krigsslutet); Günthe Pancke (Höherer
SS-und Polizeiführerm, 2 nov. 1943 till krigsslutet); Rudolf Mildner
(chef för säkerhetspolisen, 19 sept, 1943- 4 jan. 1944); Otto Bovensiepen (chef för säkerhetspolisen, 14 jan. 1944 till krigsslutet); och
Hans Wäsche (sektionsledare inom säkerhetspolisen (i Danmark från
april 1941). Best, Pancke, Bovensiepen, och Wäsche blev alla dömda
för olika krigsförbrytelser – deportationer, clearingmord, tortyr osv.
[Højsteretstidende 94(1950)1-64] i det danska Retsopgør efter befrielsen, och blev alla frigivna efter få år. Hanneken blev dömd men
frigiven efter överklagande. Mildner blev anhållen i Tyskland, kalllades som vittne i Nürnberg, och lyckades undkomma – troligen till
Sydamerika. Best blev aldrig dömd för sin ledande verksamhet inom
Gestapo och RSHA (bl.a. inrättandet av Einsatzgruppen, massmordkommandos som sattes in i Polen och senare USSR), och i Frankrike
(deportationer) innan han kom till Danmark.
[3] Det var vid samma tllfälle som det berömda samtalet mellan
Bohr och Heisenberg ägde rum (Frayn 1998; Dörries 2005; Pais
1991, s. 481ff.). De danska fysikerna avvisade kategoriskt inviter
till samarbete med tyska forsknings-institutioner. Weizsäcker skulle
ha antytt att vägran till samarbete kunde resultera i att SS ville överta NBI (Rose 1989, s. 272)
[4] W. Bothe, fysikprofessor i Heidelberg, deltog under kriget i det
tyska fissionsprogrammet. Tysklands första cyklotron konstruerades i Bothes laboratorium i Heidelberg och blev operationell våren 1944. Samuel Goudsmit beslöt att frita Bothe från internering i
Farm Hall. Bothe mottog Nobelpriset i fysik 1954.
[5] Kurt Diebner följde ofta med Erich Schumann på resor till ockuperade
områden för att konfiskera laboratorieutrustning användbar i kärnenergiprojekten (Walker 1989, s. 149). Harteck och Gerlach besökte krigsbytesförråd (Beutelager) för maskiner och utrustning. Harteck bad Diebner
att förmå de ansvariga myndigheterna i Berlin att påskynda leveranserna. (Walker 1989, s. 147). Erich Schumann (en släkting till tonsättaren
Robert S.) var professor i akustik och chef för vapenforskningen inom
Heereswaffenamt (HWA) som bl.a. finansierade Diebners fissionsprojekt som omfattade såväl reaktorfysik som kärnvapenutveckling
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(se not 13). Schumann var medlem av SS (Bernstein 2001, s. xxii).

Ruolf Mildner
[Rigsarkivet, Köpenhamn]

[6] Rudolf Mildner (1902-?) anslöt sig till NSDAP 1931 och arbetade sedan hos Gestapo i München. Chef 1941 för Gestapo i Katowice med jurisdiction över Auschwitz, där han fungerade både
som brutal förhörsledare och “domare” i det beryktade “Block 11”.
(Herbert 1996, s.617 not 27, Lundtofte 2003, s. 66 o. 248, not 4,
Rees 2005, s. 58-59). Chef för säkerhetspolisen (SD och Gestapo) i
Danmark 17 september 1943 till nyåret. Betraktad av Himmler som
“en man med borgerliga hämningar” (Rosengreen 1982, s. 75) blev
han ersatt av Otto Bovensiepen. Bedömningen motsägs av Bests rapport till AA (se Akten 1979b, No.13, 14 dec. 1943, se kommentar i
bibliografin). Rapportens datum, strax efter ockupationen av NBI,
antyder att man på olika sätt ville mildra den aktuella kritiken från
Berlin om en alltför slapp ockupationspolitik.

Otto Bovensiepen (1905-1979), NSDAP 1925, i Gestapo
1933. Gestapochef i Berlin 1941-43 med ansvar för deportation
av stadens judiska befolkning (ca 50000). B. organiserade den
av Führerhögkvarteret beordrade skärpningen av motståndsbekämpelsen genom “Gegenterror” inklusive tortyr, deportationer
och mord. Efter krigsslutet blev B (1950) idömd dödsstraff, men
frigavs 1953. Han blev aldrig dömd för sin medverkan i Förintelsen (Bovensiepen 1945; Kirchhoff et al. 2005, Lundtofte 2003,
s. 248, not 7 o. 9)
Otto Bovensiepen

Hans Wäsche
[Rigsarkivet, Köpenhamn]

[7] En komplikation i NS-Statens administration var att ordergivning kunde gå på tvärs av den hierarkiska strukturen, vilket gjorde
det oklart vilka order som måste utföras och vilka som kunde kringgås eller ignoreras. Så t.ex kunde både Mildner och Bovensiepen få
order direkt från RSHA med förbigående av respektive överordnad i
Danmark (Goldensohn 2004; Bovensiepen 1945; [18]. Beträffande
SS’s inflytande på Auswärtiges Amt se Döscher (1987).
[8] Hans O.R. Wäsche (1903-1979) var Studienrat och sektionsledare i SD (Köpenhamn). I hans uppdrag ingick spionage, infiltration
och aktioner riktade mot motståndgrupper, omfattande “Gegenterror”, dvs vedergällningsaktioner inklusive clearingmord där han utpekade lämpliga offer. Efter Tysklands sammanbrott blev han dömd
till 20 års fängelse, men frigiven redan 1952. Han hade studerat matematik och fysik och arbetat som gymnasielärare bl.a. i Danmark
till 1941 (Lundtofte 2003, s. 24; Kirchhoff 2005).
[9] Enligt ett samtida rykte hade en motståndsgrupp långt utvecklade planer på att spränga NBIs byggnad för att hindra tyskarna
från att beslagta NBIs acceleratorer för vapenrelaterad F&U.
Denna historia återfinns i nästan alla beskrivningar av NBI-ockupationen (Cassidy, 1991, s.468; Pais, 1991, s. 490; Rozental,
1964, s. 167) och senare “recovered memories” (Højrup 2000).
Rozental och Pais, som oväntat använder Rozental som enda
källa – placerar incidenten under ockupationen, medan den enl.
Cassidy inträffade före. Sprängladdningarna skulle redan ha varit
“samlade” och ett sprängkommando sammansatt (Højrup 2000).
Rozental minns (eller hade han bara fått det berättat?) att en med-
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lem av motståndsrörelsen vid ett besök i Stockholm hade avslöjat
detaljer om mineringen för det fall att de ansvariga aktörerna skulle
bli satta ur spel. Christian Møller och/eller prof. Ole Chievitz (medlem av Frihetsrådet) skulle ha avblåst aktionen efter konsultation
med Bohr. Märkligt nog finns för denna dramatiska historia ingen primärkälla. Det sannolikaste är nog att mineringen stannade på
“ritbordet”. Detta har egentligen ingen betydelse för denna uppsats.
Redan ett rykte kan ha påverkat besättelsesmaktens beslut om ockupationen av NBI – Hans Wäsches huvuduppgift var just att skaffa
information genom angivare inom motståndsrörelsen. I sina anteckningar inför mötet med NBI-professorerna och med Best (Appendix
I) har Heisenberg två hänvisningar till risken för “sabotage”. Tanken
kan ha funnits i kommissoriet för “expertgruppen”.
[10] Fysisk-Kemisk Institut, som leddes av J.N. Brønsted, var granne till NBI. Eftersom inga uppgifter visar att det skulle ha förekommit en parallell aktion, är det rimligt att anta att det rör sig om en
lapsus linguæ och att NBI avses.
[11] Osenberg var chef för planeringssektionen i RFR som bl.a.
hade till uppgift att säkerställa att F&U-personal blev befriad från
militärtjänst. Han medverkade sedan i det av OSS (Office of Strategic Services) drivna Project Paperclip, där 1500, delvis i NS-Staten
svårt belastade forskare och tekniker blev erbjudna arbete i USA
(Wikipedia). Det bör noteras att Gerlach, som från nyåret 1944 var
RFRs generalfullmäktige för kärnfysik, också hade Görings uppdrag att vara “Gesamtleiter aller Physikalischer Forschung”, vilket
han tog synnerligen seriöst (Schwarz 2013, s. 140, not 63). RFRs intresse i NBIs acceleratorer kan ha gällt mer än fissionsprogrammet.
[12] Man vet ingenting om denne Baer, som deltog i förhören med
NBI-personal och således var i Köpenhamn före resten av expertgruppen. Han var inte medlem av tysk säkerhetspolis. (Personligt
meddelande från J.T. Lauridsen).

	
  
Kurt Diebner

[13] Wirtz och CF v. Weizsäcker ingick i Debyes grupp när Diebner hösten 1939 blev insatt som ledare av KWI-P. Redan då var
de kritiska mot Diebner och medverkade till att Heisenberg blev
vetenskaplig rådgivare till HWAs fissionsprojekt (Bernstein 2001,
s, xxv; Heisenberg 1980, s. 111). Vid tidpunkten för NBI-beslaget
hade HWA lämnat tillbaka KWI-P, som sedan juli 1942 leddes av
Heisenberg. Relationerna belyses av ett samtal mellan Heisenberg,
CF v Weizsäcker och Wirtz på Farm Hall den 22 december 1945:
CFvW: ”Problemet är vad som kommer att hända med folk som Diebner. Vi vet vilken sorts individ han är, men jag tycker inte att vi bara
ska utesluta honom”. WH: “Jag håller med, han har uppfört sig riktigt
ordentligt på sistone.” CFvW: “Det borde vara möjligt att göra något
för honom. Han är ju inte någon fysiker i ordets egentliga mening. Men
eftersom det verkar som om vi kommer att kunna arbeta igen, så kommer vi att behöva någon som skaffar utrustning, håller den i trim o.s.v..
Vi kunde säkert använda honom för något åt det hållet.” WH: “Det är i
stora drag min tanke också.” (Bernstein 2001, s. 316).

Vid tidpunkten för NBI-ockupationen tävlade WH med Diebner
om resurser till sina respektive reaktorprojekt. Diebners konstruk-
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tionsprincip anses ha varit överlägsen Heisenbergs. W. Gerlach fick
från nyåret 1944 oinskränkt fullmakt över RFRs medel för kärnfysik-orienterad F&U, ett klart irritationsmoment för Heisenberg, fast
Gerlach inte nämns i detta samtal (som möjligen var avsett att bli
avlyssnat, (jfr. [15]). Samtalet måste ha ansetts tillräckligt intressant för att komma med i Farm Hall rapporterna, som var mycket
selektiva.
[14] Franz Alfred Six (1909-1975) anslöt sig till NSDAP 1930.
Dekan 1937 i en av Heydrich nyinrättad Auslandswissenschaftliche Fakultät associerad med SD. I RSHA blev han 1939 ledare
för Amt II (Gegnerforschung), medan Best ledde Amt I (Organisation, Verwaltung, Recht). Six blev involverad i Bests Flurbereinigung-planering. Vid tidpunkten för NBI-incidenten var Six chef för
avd. “politisk kultur” i AA, men fortsatte även tidigare aktiviteter
avseende besatta områden. Nürnbergdomen löd på 20 års fängelse,
men han släpptes redan 1952. En tid hade han varit Eichmanns chef
i SD, och han vittnade i Jerusalem till dennes förmån.(Wikipedia;
Nizkor-projektet; Hachtmeister 1998).
[15] Hans Suess var en österrikisk fysiker som arbetade hos Harteck
i Hamburg med utvinning av tungt vatten och (efter ockupationen
av Norge i april 1940) som rådgivare till verksamheten med tungt
vatten i Rjukan (se Wikipedia och Børresen 2012, s.490). I FarmHall rapporterna (Bernstein 2001, s 249) berättar Harteck för Hahn
om en påstådd mirakelmetod för utvinning av D2O – ett klart exempel på pseudosamtal avsedda för avlyssning.
[16] Hans von Euler-Chelpin (professor på Stockholms Högskola,
Nobelpris i kemi 1929) var en ivrig supporter i Sverige av NS-staten (se Widmalm 2011, s. 459-9, och Maier 2015, passim). Han
hade emellertid gjort invändningar mot förbudet “för all framtid”
för Volksgenossen att motta Nobelpris efter débâclet kring Ossietzkys fredspris (1936). Han kan, liksom flertalet universitetsforskare,
ha menat att, så länge vetenskapssamhället kunde bevara resurser
och någon autonomi i NS-staten, så kunde man leva med resten
(jfr. Schwarz 2013). I sitt brev till Heisenberg (Euler 1944, daterat
8 januari 1944) skriver Euler bl.a.” ...In meiner Eigenschaft als vorsitzender des hiesigen deutschen Verbundes könnte ich ihnen oder
dem Landesgruppenleiter, den ich auch kennen (sic!), ein Gutachten ausstellen dass es sich nur um Wiessenschafliches Interesse handelt.” [Brevet är nämnt i Cassidy (1991, s. 469 och not 24:93). Det
finns i Heisenberg-arkivet i MPI för fysik i München.]
[17] NBI-personal utarbetade en översikt över forskningsprojekt
som utförts under det senaste året (Jacobsen & Møller 1943). G. de
Hevesys projekt nämns inte, däremot mätningar som utförts på uppdrag av Hans v. Euler i Stockholm. Kompilationen kan ha begärts
av de tyska myndigheterna för expertbedömning (Heisenberg och
Diebner kom till Köpenhamn 24 januari 1944), eller av Nørregaard
som underlag för krav på att instituten skulle friges. Man kan förmoda att Heisenberg har sett denna översikt vid första mötet med
Jacobsen och Møller.
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[18] Personligt meddelande från J.T. Lauridsen
[19] Texten till detta meddelande har inte påträffats. Kanske var
det identiskt med frigivningsdokumentet (Frigivning 1944/1)
[20] Enligt Karlsch (2005) fortsatte Gerlach och Diebner med projekt relaterade till kärnvapen fram till krigsslutet. Det är anmärkningsvärt att Gerlach, vid nyheten om Hiroshimabomben på Farm
Hall (enligt major Rittners rapport) “såg sig själv som en besegrad
general, vars enda alternativ är att skjuta sig!”. Det talar mot WHs
och C.F.v.Weizsäckers påstående att de tyska fysikerna hade motarbetat kärnvapenprojektet (Karlsch 2005; Bernstein 2001, s. 124; se
också not [11]).
[21] Efter att ha gjort besluts- och ansvarsstrukturen än mer
“bewusst unklar” skriver Himmler till Best:”Haben Sie die Grösse
darüber nicht traurig zu sein. Die Form der Organisation ist so eine
bessere.” (Herbert 1996, s. 619, not 152). Denna till synes rörande
omsorg kunde inte missförstås: Best skulle hålla sig lång borta från
dispositioner vidtagna av SS och RSHA.
Günther Pancke (1899-1973) blev medlem av NSDAP 1930. Chef
för SS-organet Rasse-und-Siedlungshauptamt (RuSHA) 1938-1940,
som planerade utvidgning av Rikets Lebensraum österut, genom
massmord, deportation, slavarbete och konfiskation – redan under
Panckes mandat – fr.a. i Polen. “Panckes namn dyker överhuvudtaget upp bland personer djupt involverade i Endlösung och utrotningskrig” (Lundtofte 2003, s. 56). Utnämnd till HSSPF av Himmler med uppdrag att bekämpa sabotage med “Gegenterror” och
clearingmord. Dömd 1950 till 20 års fängelse i Danmark, blev han
släppt 1953.
[22] Trots kritiken blev Best befordrad till högre SS-Generalsgrad
till Hitlers födelsedag 20 april 1944, Pancke ett år senare. [Personligt medelande från J.T. Lauridsen]
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Appendix I: W. Heisenbergs anteckningar
på baksidan av brev (8 jan. 1944) från Hans v. Euler.
(förkortningar i originalet, (Heisenberg 1944/1; Euler (1944))
1) Übernahme des
Instituts durch
Deutsche Physiker

Einsatz für
kriegswichtige
Forschung

Schwierigkeit
der praktischen
Verwirklichung;
Sabotageakte Ständige
bewachung nötig.

2) Völlige Freigabe
unter Voraussetzung:
Veröffentlichung
der Resultate.
Gelegentliche
Kontrolle etc.

Die Ergebnisse der
wissensch. Arbeit
können unmittelbar
übernommen werden
u. indirekt nutzbar
werden.

Zu geringer Nutzeffekt;
Sabotage nicht
ausgeschlossen
Verrat ins Ausland
nicht ausgeschlossen.
Prestigefrage

3) Vollständiges
ausschlachten des
Instituts in bezug auf
Apparate.

Gewinn an wertvollen
Apparate für
Deutschland

Die wissensch.
Arbeiten des Instituts
nicht nützbar, die
grossen Apparate nicht
zu transp.

Kompromissvorschl.
zwischen 2. u. 3):
Freigabe des Instituts
das arbeitsfähig bleiben
soll, aber Ablieferung
von Apparaten, die hier
nicht unbed. nötig sind
u. die in Deutschland
dringend gebraucht
werden

Wissensch. Arbeit,
u Apparate

Störung der wissensch
Arbeit,nur teilweise
ausnützung der
Apparate

Appendix II: Muligheder, der kunde tænkes efter første
samtale med Professor Heisenberg
Memorandum (Jacobsen 1944) i Jacobsens handskrift, sannolikt
skrivet efter förberedande diskussionen med Heisenberg den 24
januari 1944, inför samtal med Nørregaard följande morgon, och
den officiella inspektionen av NBI. Ord som kursiverats här är senare tillägg, kanske efter att Jacobsen och Møller har jämfört sina
anteckningar och förnimmelser. Heisenbergs strategi 3 har blivit
modererad genom att ”del av utrustningen” ersätter ”fullständig utslaktning”.
I denna form framstår det knappast någon skillnad mellan strategierna III och IV, såvida inte IV är avsedd att öppna för förhandling.
Nørregaard (1947) anger en mycket svagare punkt 3, som påminner om Heisenbergs srategi 2, men utesluter kontrollklausulen – det
skulle vara den enda möjligheten som kunde godtas av universitetet
[man upprätthöll fiktionen om en förhandlingsposition. I realiteten
blev det inget tillfälle till förhandling].
I.
Instituttet frigives ikke; tyske Videnskabsmænd udnytter Instituttet,
eventuellt i Samarbejde med danske.
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II.
Instituttet frigives; de danske Videnskabsmænd maa gaa ind paa et
vist ikke krigsmæssigt Samarbejde, f. Eks. ved at levere radioaktivt
Materiale til tyske Forskere el. lign.
Ev. Frigivelse mod Offentliggørelse af alle Undersøgelser, der foretages.
III.
Instituttet frigives, de danske Videnskabsmænd vender tilbage, efter
at man har fjernet en Del af Instituttets Udstyr, som man for Tiden
mangler i Tyskland.
IV.
Instituttet frigives, Instrumenter, som ikke er nødvendige for Instituttets Drift, fjernes.

Appendix III: Heisenbergs rapport till Best
Strax efter meddelandet att NBI skulle friges utan villkor besökte
Heisenberg Møller i dennes hem och överlämnade en ”Rapport”
som kunde vara ”expertgruppens” slutsatser. Den tycks ha använts
av Best som grund för beslutet on frigivning, och återges delvis i det
officiella pressmeddelandet den 2 februari. Texten finns i dansk översättning i Jacobsen & Møller (1944), som har använts som källa här.

Stephan Schwarz (f. 1932)
är docent vid Inst.f. Fysik,
Stockholms Universitet.
Han har varit överingenjör
vid Försvarets Forskningsanstalt och överbibliotekarie vid KTH och CERN.
(Foto: Karl Krarup)
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Rapport
Institutet blev beslaglagt eftersom det uppstått misstanke om att det
på institutet hade utförts undersökningar av krigsviktig betydelse,
och att information om resultat från dessa undersökningar hade förts
till utlandet vid Professor Bohrs utresa.
Den företagna inspektionen av Institutet har visat att det saknas
grundlag för en sådan misstanke; det arbete som har utförts vid Institutet har bestått av allmänna vetenskapliga undersökningar.
Med hänsyn till institutets framtid är utnyttjande till direkt krigsviktiga ändamål uteslutet, dels på grund av lokala förutsättningar, dels
därför att sådana verksamheter skulle kräva stora mängder material
som Institutet för närvarande är ur stånd att anskaffa.
En vidareföring av det vetenskapliga arbetet under tysk ledning har
diskuterats. Den ende som kunde komma i fråga är Professor Bothe,
men både han och hans 4-5 assistenter är så starkt upptagna av krigsviktig forskning, att en överflyttning till Köpenhamn är utesluten.
Det är emellertid viktigt att det vetenskapliga arbetet fortsätter,
därför att resultaten fortsatt kommer Tyskland till godo; det synes därför rimligt att Institutet låterlämnas till de danska vetenskapsmännen.
Den möjlighet att arbetsresultaten på hemliga vägar skulle nå fram
till det fientliga utlandet måste anses utesluten i betraktande av de
personer det är tal om.
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