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1. Om urladdningen av en stor Rühmkorff-spole får passera genom ett Hittorfs 
vacuum-rör, eller genom en tillräckligt evakuerad Lenard, Crookes eller , g g ,
liknande apparat, och röret är täckt med ett väl passande fordral av svart 
kartong, observerar man i ett fullständigt mörklagt rum att en pappersskärm 
med barium platinacyanid som bringas i närheten av apparaten lyser upp eller 
fluorescerar vid varje urladdning, oavsett om sidan med det fluorescerande 
materialet eller den motsatta är vänd mot urladdningsapparaten. 
Fluorescensen kan fortfarande observeras på ett avstånd av två meter från 
apparaten. 



Jag har observerat och i några fall fotografiskt registrerat många skuggbilder 
av detta slag, vars tillkomst då och då skänker en mycket speciell tjusning. 
Jag har sålunda fotografier av infattningen av en dörr som skiljer rummetJag har sålunda fotografier av infattningen av en dörr som skiljer rummet 
med urladdningsapparaten och rummet där den fotografiska plåten sattes 
upp; skuggan av benen i en hand; skuggan av en dold trådlindning på en 
träspole; en sats med vikter inuti en liten låda; en kompass i vilken denträspole; en sats med vikter inuti en liten låda; en kompass i vilken den 
magnetiska nålen är fullständigt innesluten i metall; ett metallstycke vars brist 
på homogenitet i materialet avslöjas av X-strålarna, etc. 



RÖNTGENFOTOGRAFERINGRÖNTGENFOTOGRAFERINGRÖNTGENFOTOGRAFERINGRÖNTGENFOTOGRAFERING



PIONJÄRERNA I SVERIGE
I februari 1896 togs de första röntgenbilderna av Hjalmar Öhrwall och 
Knut Ångström (Uppsala). Två grodor och en råtta blev avbildade. I 
februari 1897 avlägsnas i Uppsala en pistolkula från hjärnans nacklob eb ua 89 a ägs as Uppsa a e p s o u a å jä a s ac ob
efter föregående lokalisering med röntgenundersökning av Thor 
Stenbeck.



Sur les radiations invisible émises par 
les corps phosphorescentsles corps phosphorescents
Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Sciences 122:501-503 
2 mars 1896

Jag vill särskilt framhålla följande faktum, som förefaller mig mycket viktigt och 
helt utanför området för de fenomen man skulle vänta sig att observera. 
Samma kristallinska skikt placerat mot en fotografisk plåt under sammaSamma kristallinska skikt placerat mot en fotografisk plåt under samma 
förhållanden, avskilt med samma skärmning, men skyddad mot excitation av 
infallande solstrålning och förvarad i mörker, producerar likväl samma 
fotografiska effekt.fotografiska effekt. 



STRÅLNINGS
PIONJÄRERNAPIONJÄRERNA



TERAPI
Hi t i kt h   tä ktHistoriskt har nya upptäckter
med medicinsk tillämpningmed medicinsk tillämpning

alltid lett till frågan om
de har terapeutiska applikationer



MAGNETTERAPI (1918)MAGNETTERAPI (1918)MAGNETTERAPI (1918)MAGNETTERAPI (1918)



ARTIFICIELLA RADIONUKLIDERARTIFICIELLA RADIONUKLIDER

Stanley LivingstoneStanley Livingstone
&&

Irene Curie

&&
Ernest LawrenceErnest Lawrence

Irene Curie
&

Frederic Joliot



GEORGE de HEVESYGEORGE de HEVESY
NUKLEÄRMEDICINENS FADER

de Hevesy G & Paneth F. Die 
Lösligkeit des Bleisulfids und 
Bleichromats.
Z. Anorg Chem 82, 323, 1913.

de Hevesy G. III. The absorption 
and translocation of lead by plantsand translocation of lead by plants.
Biochem J, 17, 439, 1923.

Chiewitz O. & de Hevesy G.
Radioactive indicators in the study
of phosphorous metabolism in rats.
Nature 136, 754, 1935.

"Resultaten ger vid handen att benformation är en 
dynamisk process, benet tar kontinuerligt upp 
fosforatomer, vilka helt eller delvis förloras igen och 
ersätts av nya fosforatomer"ersätts av nya fosforatomer" 



STRÅLNING
RADIOAKTIVA ÄMNENRADIOAKTIVA ÄMNEN

1895 Röntgenstrålning Röntgen
1896 Naturlig radioaktivitet Becquerel
1898 Radium Curie
1911 At kä R th f d1911 Atomkärnan Rutherford
1913 Atommodellen Bohr
1930 Cyklotron Lawrence
1932 Ne tron Chad ick1932 Neutron Chadwick
1934 Artificiella radionuklider Joliot-Curie
1938 Produktion och identifikation av I-131 Fermi et al
1938 Bertils födelseår1938 Bertils födelseår
1942 Kärnreaktorn Fermi et al
1946 Radionuklider tillgängliga för sjukhus Harwell



RADIOFYSIK I SVERIGERADIOFYSIK I SVERIGERADIOFYSIK I SVERIGERADIOFYSIK I SVERIGE

Svensk radiofysik föddes på ett hotellrum i Chicago 1920, där den 
ledande radiologen Gösta Forsell sammanträffade med den unge ledande radiologen Gösta Forsell sammanträffade med den unge 
fysikern Rolf Sievert. (enligt Sven Benner)



Vi äro fysikerna tacksamma att de ej förtröttats när
biologer och medicinare ansatt dem för att få isotop-biologer och medicinare ansatt dem för att få isotop
preparat till sina undersökningar. Vi hoppas också att
samarbetet mellan de båda grupperna ej skall bli
mindre livligt när en gång metoderna standardiserats
och blivit mer rutinbetonade.

Rickard F. Öhnell (Kosmos 1945)



VAD SYSSLADE MAN MED?VAD SYSSLADE MAN MED?VAD SYSSLADE MAN MED?VAD SYSSLADE MAN MED?

Dosimetri
D i t i (k d t k )Dosimetri (kondensatorkammare)
Ambulerande verksamhet

Strålskydd
St ål k dd lStrålskyddslag



STRÅLSKYDD



STRÅLSKYDD
ICRP 1928ICRP 1928
Första strålskyddslagen 1941
UNSCEAR 1955
IAEA 1957



ROLF SIEVERTROLF SIEVERTROLF SIEVERTROLF SIEVERT
Svenska radiofysikens faderSvenska radiofysikens fader

Mellan 1924 och 1937 var han chef för Radiumhemmets 
fysikaliska laboratorium. 1937 blev han chef för Radiofysiska 
institutionen vid Karolinska institutet. 1941 blev han professor institutionen vid Karolinska institutet. 1941 blev han professor 
i radiofysik. Ersattes 1965 av Rune Walstam.

Samma år avknoppades en myndighet (SSI).

1932 kom Sieverts avhandling: "Eine metode zur 

pp y g ( )

messung von röntgen-, radium- und ultrastrahlung 
nebst einige untersuchungen über die anwendbarkeit 
derselben in der physik und der medizin. Mit einem 

h  h l d i i  f l  d b ll  fü  di  anhang enthaltend einige formeln und tebellen für die 
berechnung der intensitätsverteilung bei gamma-
strahlungsquellen". 



RADIOFYSIK I LUNDRADIOFYSIK I LUNDRADIOFYSIK I LUNDRADIOFYSIK I LUND

Kurt Lidén anställdes vid Lunds 
lasarett 1942.   1947 får Lidén 
akademisk anställning som 
laborator och 1964 blev han den 
förste radiofysikprofessorn i Lund 
f  till 1980  

•Ersättning av radiumkanoner med Co
Gammaspektrometri

fram till 1980. 

•Gammaspektrometri
•Dosimetri
•Allmänt om användning av 
joniserande strålning i medicinjoniserande strålning i medicin
•Radioekologi
•Etablera utbildning i radiofysik



RADIOEKOLOGIRADIOEKOLOGIRADIOEKOLOGIRADIOEKOLOGI
Etablerades i Lund i början av 1960-talet av Kurt Lidén. En hel-
kroppsmätare byggdes och ett omfattande provtagnings- och 

ä  bl dmätprogram etablerades.

Yngve Naversten (sjukhusfysiker, disp så småningom)
G  B t  (di  1967 (h lk ät i )  h f fö  SSI)Gunnar Bengtsson (disp 1967 (helkroppsmätningar), chef för SSI)
Monica Gustafsson (sjukhusfysiker, disp patientstrålskydd, IAEA,)
m.fl.

R. Bertil R. Persson (1963)

134Cs/137Cs Activity Ratio In The Biosphere from 1956 Until 1966  134Cs/137Cs Activity Ratio In The Biosphere from 1956 Until 1966. 
Health Physics Vol 14 pp 241-250, 1968.

Fil  lic  1967Fil. lic. 1967



BERTILS AVHANDLING 1970BERTILS AVHANDLING 1970BERTILS AVHANDLING 1970BERTILS AVHANDLING 1970



INSTITUTIONEN PÅ INSTITUTIONEN PÅ 
19701970--TALETTALET



INSTITUTIONEN PÅ INSTITUTIONEN PÅ 
19701970 TALETTALET19701970--TALETTALET



BERTILS VERKSAMHET PÅ BERTILS VERKSAMHET PÅ 
19701970 TALETTALET19701970--TALETTALET

Avspeglar sig i de avhandlingar där han aktivt var involverad



BERTIL EFTERTRÄDER BERTIL EFTERTRÄDER 
KURT LIDEN 1980KURT LIDEN 1980KURT LIDEN 1980KURT LIDEN 1980



ÅÅBERTIL FRÅN DISTANSBERTIL FRÅN DISTANS

•Expansion av verksamheten.
(MR  PET  IJS)(MR, PET, IJS)

•En uppsjö av avhandlingar

•”Vi har inte en aning”
Professor Bertil Persson och hans kollegor i Lund säger att de   
inte vetinte vet.
– Som vetenskapsman måste man vara ödmjuk, säger han.
(Aftonbladet)



HISTORISK ANKNYTNINGHISTORISK ANKNYTNINGHISTORISK ANKNYTNINGHISTORISK ANKNYTNING


