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Det hemliga vapnet är ett av Hergés mest fascinerade Tintinalbum. Men vad är 

egentligen detta hemliga vapen för något, och vilken verklighetsbakgrund finns det 

i serien? Vi låter en universitetsadjunkt i matematikdidaktik reda ut begreppen. 

 

Den röda tråden i Tintinalbumet Det hemliga 

vapnet är ett fruktansvärt vapen som på 

distans kan förstöra hela städer. Likheten 

med vätebombens historia är slående, liksom 

strävan efter att vapnet inte ska hamna i 

orätta händer och helst inte användas alls. I 

både albumets och verklighetens centrum 

finns fysiker, varav flera höll på att hamna i 

fiendens läger. Särskilt detaljerna kring Niels 

Bohr har många paralleller till händelserna 

kring professor Kalkyl. I flera av dessa 

fysikers livshistoria kom Sverige att spela en 

viktig roll på vägen ut ur »Bordurien«. 

Handlingen i Det hemliga vapnet kan 

läsas på flera sätt. Det är 

spänningsunderhållning, spiondrama, en 

varning för militärdiktaturer med aggressiva 

ambitioner och en tolkning av stämningen 

under kalla krigets kapprustning, naturligtvis 

med inslag av både parodi och komedi. 

Hergé återanvänder ett av sina vanliga 

berättarknep. Tintin möter en professor. 

Med sin kunskap drar denne professor 

oavsiktligt in Tintin i något äventyr. I två 

album är det historiker; sigillografikern 

Halambique och egyptologen Filemon 

Syklon. I övriga album är det fysiker som 

astronomen Calystén i Den mystiska 

stjärnan och Kalkyl i flera andra berättelser. 

Men vad är berättelsens röda tråd, det motiv 

som bär handlingen framåt? Det är förstås 

det hemliga vapnet. 

Det symboliska ovädret 

Äventyret publicerades som följetong i 

tidningen Tintin mellan 22 december 1954 

och 22 februari 1956 och utkom direkt efter 

som album. Vilken är den historiska 

bakgrunden till berättelsen om det hemliga 

vapnet? En litteraturgenomgång av 

uppslagsverk och några biografier om fysiker 

hjälper oss besvara denna fråga.  

Det hemliga vapnet finns uttryckligen 

med från sidan tre till sista sidan och utgör 

berättelsens röda tråd. Det väcker frågor. 

Vad är det för slags vapen och vilken 

verklighetsbakgrund finns det i berättelsen? 

I bildsviten på sidorna 51–52 presenterar en 

bordurisk militär inför andra höga officerare 

det hemliga vapen som »snart kommer att 

göra atombomben och vätebomben lika 

ålderdomliga som slungan och hakebössan!« 

Det är en militär kapprustning som skildras. 

Den historiska bakgrunden är att USA hade 

provsprängt den första vätebomben 1952. 

USA:s utrikesminister John Foster Dulles 

hade 1954 utfärdat försvarsdoktrinen om 

massiv vedergällning. Det innebar att en 

attack med en bomb från fienden omedelbart 

skulle besvaras med ett flertal bomber. USA 

kunde utfärda denna doktrin eftersom landet 

hade kunnat skaffa sig fler och mer 

långtgående kärnvapen än Sovjetunionen.  

Mot denna bakgrund går det att förstå 



även de första två sidorna i Det hemliga 

vapnet där Tintin och kapten Haddock 

njuter av lugnet men överraskas av ett 

oväder. I världspolitiken var andra 

världskriget slut och i berättelsen kunde 

kapten Haddock uttrycka sin önskan efter 

ett liv utan så mycket farande och flängande 

världen runt. Åren innan hade 

Marshallhjälpen fått det krigssargade Europa 

på ekonomiskt god fot. I Det hemliga vapnet 

kunde kapten Haddock se fram mot ett 

lugnare liv. Men ovädret tvingar Tintin och 

Haddock att ta skydd.  

Vi anar att ovädret, som börjar på 

albumets första sida, har en världspolitisk 

motsvarighet. Det drar nämligen ihop sig till 

ett hotfullt oväder i det kalla kriget. Året 

var 1954. Den amerikanske fysikern Robert 

Oppenheimer hade uttalat sig för 

nedrustning men blev då anklagad för 

vänstersympatier och hamnade i politisk 

onåd. Den brittiske filosofen Bertrand 

Russell gjorde julen 1954 ett framträdande i 

BBC på temat »Man’s Peril«, om 

människans kapacitet att förgöra sig själv på 

grund av vätebomben. Direkt efteråt 

arbetade han fram ett manifest som kom att 

resultera i den internationella 

fredsorganisationen Pugwashrörelsen. När 

Hergé började publicera Det hemliga vapnet 

låg det alltså i luften ett hot om ett 

kärnvapenkrig mellan USA och 

Sovjetunionen och att detta förstås skulle 

drabba hela världen på ett katastrofalt sätt. 

Det växte en önskan om nedrustning och att 

begränsa spridningen av kärnvapen för att 

minska detta hot. Ovädret i berättelsens 

början är knappast bara en täckmantel för 

professor Kalkyls försök med det hemliga 

vapnet. Det är en metafor för det politiska 

och militära oväder som just då hotade 

mänskligheten. 

Fredliga fysiker, fientliga 

uppfinningar 
Visst vet vi att professor Kalkyl kan bli lite 

hetsig när han på grund av sin lomhördhet 

hör fel och tycker sig vara missförstådd. Men 

annars verkar han mest vara fridsam och 

intresserad av vetenskap och kultur. Det är 

därför lite oväntat att professor Kalkyl blir 

konstruktör av ett sådan fruktansvärt 

förstörelsevapen. Men i verkligheten har det 

visat sig att forskningsresultat kan användas 

till både fredliga och militära syften och att 

även pacifister bidrog till atombombens 

utveckling. 

Just i fallet med atombomben insåg 

fysikerna att den mycket troligt skulle 

utvecklas av någon part i andra världskriget. 

Då var det bara att välja en lämplig sida som 

tillverkare. Historien visar att de fysiker som 

valde att arbeta med utvecklingen av 

atombomben såg till att arbeta på de 

allierades sida. 

Den italienske fysikern Enrico Fermi 

hade med sin forskargrupp bestrålat uran 

med neutroner och efteråt mätt intensiv 

radioaktivitet. Han insåg att något ännu 

okänt fenomen pågick. De tyska fysikerna 

Otto Hahn, Lise Meitner och Fritz 

Strassmann upprepade experimenten och 

kunde se att det bildades andra grundämnen, 

vars sammanlagda antal protoner var 92, 

alltså som antalet protoner i uran. Lise 

Meitner och hennes systerson Otto Frisch 

tolkade resultaten som att en urankärna 

hade sprängts i två bitar och att stora 

mängder energi därigenom hade skapats. En 

(för svenskar) intressant detalj i detta är att 

Otto Frisch och Lise Meitner drog denna 

slutsats en julhelg i Kungälv på svenska 

västkusten.  

Fysikerna förstod snart att dessa 

resultat kunde användas både fredligt och 

militärt. Den danske fysikern Niels Bohr 

förde dessa resultat vidare till Enrico Fermi i 

USA. Fermi och några andra fysiker bad 

därefter den inflytelserike Albert Einstein att 

meddela USA:s dåvarande president 

Roosevelt om riskerna ifall nazisterna 

utvecklade en atombomb. Trots att Einstein 

var pacifist fick han Roosevelt att förstå att 



USA måste bli först med atombomben. Detta 

ledde till Manhattanprojektet under ledning 

av Robert Oppenheimer, ibland kallad 

»atombombens fader«, i vilket även Niels 

Bohr och Otto Frisch deltog. USA kunde 

alltså utveckla atombomben före Hitlers 

ingenjörer, bland annat på grund av 

pacifisten Einstein!  

Det hemliga vapnets fysik 
Den borduriska arméns förhoppning var att 

Kalkyls hemliga vapen skulle kunna förstöra 

en hel metropol på andra sidan Atlanten. 

Verklighetens raketdrivna 

långdistansmissiler kan riktas mot en särskild 

plats på stort avstånd. Verklighetens 

kärnvapen förstör i nedslagsplatsens närhet 

genom en tryckvåg och på avstånd genom en 

värmevåg som kan bilda en eldstorm. Kalkyls 

ultraljudsgenerator förstör med en tryckvåg. 

Värmevågen nämns inte alls, men tryckvågen 

är metaforiskt beskriven genom krossat glas 

och kristall. 

Professor Kalkyl har i tidigare 

Tintinäventyr ägnat sig åt ubåtskonstruktion 

och raketforskning. I denna berättelse ägnar 

han sig åt ljudvågor. Under förevändning att 

bevista en konferens i kärnfysik i Genève 

besöker han fysikern Alfredo Topolino, som 

bor i Nyon. Topolino är specialist på 

ultraljud. Men varför ger sig professor Kalkyl 

iväg till en konferens i kärnfysik? Det är ju 

inte hans eget ämne. Och varför just i 

Genève? Det finns historiska anledningar till 

detta. Vätebomben, det hemliga vapnets 

förebild, kräver ju kunskaper i kärnfysik. 

Och just i Genève grundades år 1954 CERN 

– Centrum för Europeisk forskning i 

kärnfysik. CERN är världens största 

laboratorium i sitt slag. Att professor Kalkyl 

ska åka till Genève och bevista en konferens 

i just kärnfysik har alltså historiska orsaker. 

Hergé höll sig helt klart uppdaterad om vad 

som hände i fysikernas värld. 

Kalkyls kidnappning och fysikers flykt 
Nästa fråga är vilken historisk grund det 

finns för kidnappningen av professor Kalkyl. 

Här är Hergé, mig veterligen, något friare i 

sin historietolkning. I de mer kända fallen är 

det fysikerna själva som tar saken i egna 

händer med handräckning från ibland mer 

oväntat håll, och i flera fall spelade Sverige 

en viktig roll i detta.  

Hemma hos professor Topolino hittar 

Tintin och kapten Haddock en bok om tysk 

forskning under andra världskriget. Den ger 

en ledtråd till var i verklighetens historia vi 

ska återfinna de borduriska kidnapparna, 

eller åtminstone vilket politiskt område som 

verklighetens fysiker ville lämna.  

Den mest kände fysikern som lämnade 

Tyskland för USA var Albert Einstein. 

Pacifisten Einstein hade visserligen långt 

tidigare sagt upp sitt tyska medborgarskap 

för att slippa militärtjänsten och blivit 

schweizisk medborgare. Einstein var 

dessutom jude och hade blivit hårt ansatt 

redan på 1920-talet. När Hitler tog makten 

1933 lämnade Einstein för säkerhets skull 

Tyskland och sin professorstjänst i Berlin 

och blev professor vid det amerikanska 

universitetet Princeton. 

Enrico Fermi visade tidigt både sin 

kompetens och produktivitet i kärnfysik och 

fick med tiden en diger meritlista. Tänk bara 

att få följande saker uppkallade efter sig: 

grundämnet fermium med atomnummer 100; 

längdenheten 1 fermi = 10

–15

 m; 

elementarpartiklar delas, efter sina 

egenskaper, i de två grupperna fermioner 

och bosoner; Fermipriset är ett prestigefyllt 

fysikpris som delas ut i USA; samt ett flertal 

andra tekniska termer såsom fermienergi, 

ferminivå, fermisfär... 

Fermi blev ansvarig för en nystartad 

framgångsrik forskargrupp vid universitetet i 

Rom. Han hade dock »oönskade kontakter«. 

I hans fall var det att vara gift med en 

judinna. Fermi bodde visserligen i Italien och 

inte i Tyskland, men fascisterna var inget 

han trivdes med och när även dessa blev 

antisemiter sökte familjen Fermi sig en väg 



ut ur Italien. När han fick nobelpriset i fysik 

1938 tog han naturligtvis med sin familj till 

festligheterna i Stockholms stadshus. När 

festligheterna och föreläsningarna vid 

svenska universitet var över passade han på 

att ta första bästa plan till USA. Fermi 

lyckades alltså tack vare nobelpriset på egen 

hand undfly fascisterna via Sverige.  

Emilio Segrè var lärjunge till Enrico 

Fermi. Hans väg ut ur Italien blev en annan. 

Han gjorde 1938 ett besök i Kalifornien och 

det ansåg fascisterna vara skäl nog att göra 

honom arbetslös. Segrè fick dock 

forskartjänst i Kalifornien och gjorde där en 

rad intressanta upptäckter i kärnfysik. Även 

han deltog i utvecklingen av atombomben. 

Tidigare nämndes Lise Meitner och 

hennes systerson Otto Frisch. Båda var 

judar. Frisch lämnade Tyskland redan 1933 

vid Hitlers maktövertagande och började 

arbeta hos Niels Bohr i Köpenhamn. År 

1940, när nazisterna invaderade Danmark, 

fortsatte han vidare till Birmingham i 

England. Lise Meitner hade en mer 

dramatisk flykt än Fermi. När Tyskland 1938 

anslöt Österrike fick Meitner rådet av en 

bekant att snarast fly nazisternas rike. 

Meitner kunde inte få pass i Tyskland på 

grund av sin judiska bakgrund, men hon 

lyckades fly till Nederländerna. Där fick hon 

ut ett pass och kunde resa till Niels Bohr 

och sin systerson i Köpenhamn. Därifrån fick 

hon hjälp att ta sig till Sverige där väninnan 

Eva von Bahr tog emot henne. Lise Meitner 

blev med tiden svensk medborgare. 

Tintinläsare har ofta noterat att de enda 

kvinnor med större roller är Bianca 

Castafiore och hennes påkläderska Irma. I 

övrigt är kvinnor i stort sett bara statister. 

Ett liknande öde kom att drabba Lise 

Meitner. Hon fick visserligen fortsätta sin 

forskning vid Stockholms universitet, men 

med betydligt mindre resurser än flera av de 

manliga kollegerna. Det var Meitner som 

tolkade vad hon och Otto Hahn hade 

upptäckt, men det blev Hahn som 1944 fick 

nobelpriset för upptäckten. Meitner fick 

dock delvis upprättelse då hon 1966 delade 

Fermipriset med Hahn. Meitner har blivit 

högt ärad även efter sin död genom att få 

grundämnet meitnerium, med atomnummer 

109, uppkallat efter sig. 

Det var inte bara Frisch och Meitner 

som kom till Niels Bohr. Även ungraren 

Edward Teller, »vätebombens fader«, 

lämnade Tyskland 1934 eftersom han var 

jude. Också Teller arbetade hos Bohr och 

efter ett år for han vidare till USA.  

Niels Bohrs dramatiska resa 
År 1943 var det Niels Bohrs egen tur. Här 

finns ett flertal likheter med handlingen i Det 

hemliga vapnet. Precis som i 

korrespondensen mellan Kalkyl och Topolino 

hade fysikern James Chadwick (på brittiska 

regeringens uppdrag) vagt skrivit att han 

skulle bli mycket glad om Bohrs ville komma 

över och hjälpa honom med en sak. 

Chadwick förstod att han måste dölja sitt 

budskap väl för att det inte skulle dra till sig 

nazisternas nyfikenhet. Bohr förstod dock 

genast vad Chadwick ville ha sagt. Bohr 

svarade via hemliga kanaler att det skulle 

utsätta hans släktingar, kolleger och 

Danmark för alltför stor risk, men att han 

hoppades på att snart få samarbeta under 

fredliga syften. Liksom professor Kalkyl 

enligt Topolinos ord – »konsekvenserna av 

uppfinningen skrämde honom så till den grad 

att han ville rådgöra med mig« – så ogillade 

Niels Bohr tanken på att tillverka en 

atombomb. Han förstod bättre än många 

andra vilket fruktansvärt vapen det skulle 

bli. 

Samarbetet mellan Tysklands och 

Danmarks regering innebar att nazisternas 

undantog från Förintelsen alla som var gift 

med en »arier« eller bara hade en förälder 

som var jude. Bohr var alltså skyddad från 

judeförföljelser. Dock förändrades det 

politiska läget snabbt i september 1943, när 

det skar sig ordentligt mellan Tyskland och 

den danska regeringen. Nazisterna hotade 



att helt ta över styret av Danmark. Bohr 

insåg att han i egenskap av dansk patriot var 

i stor fara. Han hade ju dessutom hjälpt flera 

fysiker som flydde nazisternas område. 

Liksom många andra flydde Bohr och 

hans familj över Öresund i överfulla 

fiskebåtar. En parallell till Kalkyl som höll på 

att bli bortförd av de borduriska agenterna, 

när han istället förs över i båt över 

Genèvesjön av syldaviska agenter. Väl i 

Stockholm fick Bohr än en gång erbjudandet 

av Chadwick att komma och arbeta med 

utvecklingen av atombomben. Niels Bohr 

tackade ja. Att åka båt var dock för farligt 

då nazisternas ubåtar patrullerade Skagerack 

och Nordsjön, så det fick bli flyg. För att 

undgå att bli upptäckt av luftvärnet måste 

flygplanet flyga på mycket hög höjd. Niels 

Bohr hörde inte instruktionerna om att ta på 

sig syrgasmask och han låg därför avsvimmad 

under större delen av resan tills de gick ner 

över Skottland. 

Hergé är inte helt trogen Bohrs 

flykthistoria, men det finns flera paralleller. 

Liksom Bohr förs professor Kalkyl bort i ett 

flygplan. Liksom Kalkyl transporterades dold 

under baksätet i en bil, färdades Bohr dold i 

lastrummet på ett tomt bombplan. Bohr hade 

inte på sig sin syrgasmask, medan Kalkyl fick 

lov att bära munkavle; medan Bohr 

svimmade av syrebrist kunde inte Kalkyl 

göra sig hörd under baksätet på den 

syldaviska bilen. Men där Bohrs flygplan 

lyckades undvika det tyska luftvärnet blev 

Kalkyls flygplan faktiskt blir nedtvingat av 

bordurierna. 

Fredsvännerna Kalkyl och Einstein 

När professor Kalkyl är välbehållen tillbaka 

på Moulinsart ser han till att förstöra 

ritningarna till sin ultraljudsgenerator med 

motiveringen att varken bordurierna eller 

någon annan ska få använda hans uppfinning 

i krigets tjänst. Vilka historiska paralleller 

finns det till att fysiker som var delaktiga i 

atombombens konstruktion sedan blev 

fredsarbetare? 

Faktum är att flera 

atombombskonstruktörer hade tagit avstånd 

från bomben redan innan Det hemliga vapnet 

började publiceras 1954. Fler fysiker anslöt 

sig under de följande åren och ytterligare 

fredsarbete fortsatte efteråt. Lise Meitner 

blev tillfrågad om hon ville vara med och 

tillverka atombomben, men hon svarade nej 

utan att tveka eftersom hon inte ville ha med 

bomber att göra. 

Niels Bohr hade däremot deltagit i 

Manhattanprojektet. Strax efter andra 

världskriget varnade han för att det inte 

skulle gå att vinna ett krig där båda parter 

hade kärnvapen. Då han inte fick gehör för 

detta försökte han på nytt i ett brev till 

Förenta nationerna, dock utan respons. 

Robert Oppenheimer, atombombens 

fader, blev efter andra världskriget chef för 

den nybildade atomenergikommissionen. I 

denna roll förordade han nedrustning och 

spridningsbegränsning. Det uppskattades 

inte av hökarna i USA som betraktade 

honom som en säkerhetsrisk. Denna serie 

händelser har blivit både teveprogram och 

en opera med titeln Doctor Atomic. 

Både Albert Einstein och Bertrand 

Russell publicerade sommaren 1955 ett 

manifest om nedrustning, spridningskontroll 

och information om konsekvenserna av ett 

kärnvapenkrig. 

Vi kan konstatera att när professor 

Kalkyl på sista sidan bränner upp ritningarna 

till sitt hemliga vapen var han redan i 

sällskap av flera historiska fysiker och skulle 

följas av än fler. År 1957 i staden Pugwash i 

Kanada hölls den första konferensen med 

forskare från båda parter under kalla kriget. 

Därför kom denna rörelse att kallas 

Pugwashrörelsen. Den fick Nobels fredspris 

1995.  
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