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Sven Gösta Nilsson 
och hans modell
Om en av de mest framgångsrika 
modellerna för atomkärnor någonsin 
och om människan som utvecklade den.
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Människan bakom modellen

Sven Gösta Nilsson föddes 1927 i Kristianstad.  
Efter studentexamen i Helsingborg fortsatte han  
sin utbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan  
(KTH) i Stockholm, där han blev civilingenjör i  
teknisk fysik 1950. 
Under studietiden var han under ett år stipendiat  
i Pasadena, USA, där han blev Bachelor of Arts.
Sven Gösta Nilssons studier vid KTH var fram- 
gångsrika, men en karriär som ingenjör lockade  
honom inte. Han valde i stället att byta inriktning.



 
 

199Lund – Köpenhamn

1950 antogs Sven Gösta Nilsson som forskarstude-
rande vid Institutionen för mekanik och matematisk 
fysik i Lund med Torsten Gustafson som handledare. 
Hans doktoranduppgift omfattade beräkningar av 
atomkärnors struktur som kom att ske i nära samarbe- 
te med forskare vid Niels Bohr institutet i Köpenhamn. 
De första reella teorierna om atomens uppbyggnad 
hade arbetats fram 1911-1913 och bestod i ett tunt 
moln av elektroner som omger en liten kompakt kärna. 
Teorierna utvecklades från Ernest Rutherfords experi-
ment i Manchester och Niels Bohrs atommodell. 

Niels Bohr institutet i Köpenhamn.

Ernest Rutherford 1871 -1937
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Kärnans struktur

År 1932 kunde Ernest James Chadwick visa att kär-
nans beståndsdelar utgjordes av protoner (vätekärnor) 
och de dittills okända neutronerna. Eftersom neutronen 
var oladdad kunde den lätt reagera med laddade atom-
kärnor och skapa nya tyngre kärnor. 
Bombardemang av uran med neutroner gav dock svår-
tolkade och märkliga resultat – de tyngre nya grundäm-
nena bildades inte. I stället bildades medeltunga ämnen. 
Kemisterna Otto Hahn och Fritz Strassmann i Berlin, 
fann barium (Z=56) i reaktionsprodukterna.

En kärna karakteriseras av antalet protoner, Z, 
och antalet neutroner, N. Namnet på kärnan 
bestäms av antalet protoner. Tex har den 
tyngsta naturligt förekommande kärnan, uran, 
92 protoner, Z=92.

James Chadwick 
1891-1974



 
 

201Som en vätskedroppe?

Kärnklyvning

Förklaringen kom 1938, då fysikerna Lise Meitner  
och Otto Robert Frisch förstod att neutronen spräck- 
te urankärnan i två fragment. Om man betraktade 
urankärnan som en vätskedroppe kunde man förstå  
att neutronen satte urankärnan i självsvängning. 
När svängningen blev för stor sprack kärnan. Samtidigt 
frigjordes energi eftersom de två delarna var lättare än 
utgångskärnan, allt enligt Einsteins formel: E = mc2  
m = massan, c = ljushastigheten.
Processen kallades fission.
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Eller sfäriska skal?

Samtidigt hade man efter upptäckten av neutronen 
föreslagit att atomkärnan har skalstruktur, liknande 
atomens elektronskal. Orsaken var att kärnor med  
ett visst antal protoner eller neutroner – de magiska 
talen 2, 8, 20, 50, 82, 126 --- var särskilt stabila.

Maria Goeppert-Mayer i USA och J Hans 
D Jensen i Tyskland, som fick Nobelpriset 1963, 
kunde 1949 oberoende av varandra förklara 
de magiska talen när de införde hypotesen att 
nukleonerna rör sig i stabila banor inne i kärnan 
med en koppling mellan nukleonernas banrörel-
semoment l och deras spinn s ; en I.s term.

Beräknade enpartikelnivåer enligt 
originalfigur från Jensen och hans 
medarbetare från 1950, med de 
magiska talen inskrivna i efterhand.



 
 

203Eller cigarr eller diskus?

I Köpenhamn utvidgade Niels Bohrs son Aage  
Bohr och hans amerikanske kollega Ben Mottelson, 
(Nobelpriset 1976), beräkningarna till prolat- och 
oblatformade atomkärnors egenskaper. Experimenten 
antydde att kärnor långt från de magiska talen lätt 
deformerades. 
Många kollegor skakade på huvudena när de hörde 
om köpenhamnsförsöken att kombinera individuella 
banor med kollektivt uppförande i atomkärnan. 
Det var nu Sven Gösta Nilsson kom in i bilden. 

De flesta kärnor är inte sfäriska.
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Nilsson-modellen

Som doktorand fick Sven Gösta Nilsson uppgiften att 
utarbeta en modell för nukleonernas rörelse i en defor-
merad kärna.
För att på ett enkelt sätt beskriva energinivåerna i en 
sfärisk kärna utgick han från en harmonisk oscillator- 
potential och lade därefter till dels skalmodellens l • s-
term och dessutom en l 2-term. Denna potential kunde 
han lätt generalisera till icke-sfäriska kärnor genom att 
införa olika svängningsfrekvenser, ωZ och ω⊥, längs kär-
nans symmetriaxel och längs den vinkelräta riktningen. 

Den modifierade oscillatorpotentialen (MO) som Sven Gösta använde i sina studier av deformerade kärnor.



 
 

205En bästsäljare!



 

 Sven Gösta Nilsson och hans modell 206

Datorer och experiment

Under de kommande åren genomförde 
Sven Gösta, till stor del i samarbete med  
Ben Mottelson, jämförelser med experi-
mentella resultat. 
Det visade sig att modellen beskrev atom-
kärnans spinn, rotationstillstånd och mag- 
netism m.m. i häpnadsväckande god över-
ensstämmelse med observationer. 
Om det fanns bristande överensstämmelse  
så visade det sig ofta att det var beräkning-
arna som stämde och resultaten av tidigare 
utförda experiment som var felaktiga.



 
 

207Kärnspektroskopi

Den undre figuren visar Nilssondiagram-
met för protoner, Z = 50-82. För defor-
merade kärnor är symmetriaxeln ca 30 % 
längre än den vinkelräta axeln, motsvaran-
de ε = 0,25-0,30. 
Den övre figuren visar de rotationsband 
som man observerat i kärnan 165Tm som 
har 69 protoner. Det lägsta rotationsbandet 
fås om protonerna placeras enligt de fyllda 
cirklarna i Nilssondiagrammet, med den 
udda protonen i Ferminivån [411 1/2].  
De exciterade banden fås, som pilarna vi-
sar, genom att lyfta den udda protonen till 
en högre nivå eller genom att göra hål i en 
nivå under Ferminivån.
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Kärnfission

År 1963 utnämndes Sven Gösta Nilsson 
till professor i matematisk fysik vid Lunds 
tekniska högskola och knöt till sig ett stort 
antal elever som på många fält kunde ut-
nyttja hans modell. 
Man kombinerade nu Nilssonpotentialen 
med vätskedroppsmodellen och började på 
allvar studera fissionsprocessen. 
Nu kunde man beräkna detaljerna i denna 
process och även inse varför de två frag-
menten var olika stora. Mönstret följde de 
vägar Sven AE Johansson, professor i expe-
rimentell kärnfysik i Lund, skisserat  
i tidigare beräkningar.



 
 

209Supertunga ämnen

Sven Gösta Nilsson-gruppens redskap gjorde det 
också möjligt att studera egenskaperna hos de  
transurana grundämnena med protontalet Z>92,  
som ej observerats i naturen. 
Enligt Nilssonmodellen borde protontalet Z=114  
vara nästa magiska tal. Om en sådan kärna hade  
184 neutroner borde den vara extra stabil och kun- 
na observeras. 
Eventuellt borde det finnas en ö av relativt stabila  
kärnor i området kring kombinationen Z=114, 
N=184.

Halvön av stabila atomkärnor och den 
förutsagda ön av supertunga kärnor.

Den stabila ön enligt G N Flerov.
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Jakten på den stabila ön

Först under 1990-talet lyckades man genom reaktio-
ner med tunga joner syntetisera kärnor som närmar 
sig den supertunga ön. Idag tror man snarare att ön 
utgörs av en utbredd halvö med relativt stabila kär-
nor i området Z=114-126 och N=178-184. 
Under 2010-talet har den experimentella kärnstruk-
turgruppen i Lund blivit en av huvudaktörerna i 
jakten på denna halvö, när man försöker bestämma 
protontalet på de kärnor man observerar med hjälp 
av röntgenstrålar. 

En tredimensionell bild av den teoretiska halvön av stabilare 
kärnor kring Z=114-126 och N=178-184 (från 2011).



 
 

211Snabbt roterande kärnor

I början av 70-talet blev det möjligt att studera 
allt snabbare roterande kärnor där gränsen först 
sätts när centrifugalkrafterna blir så stora att 
kärnan bryts sönder. 
De första indikationerna på att kärnans egenska-
per förändras vid rotation kom 1972 från Hans 
Rydes grupp vid Manne Siegbahn institutet i 
Stockholm. 
Sven Gösta engagerade nu hela sin forskargrupp 
i samarbete med Aage Bohr och Ben Mottelson 
i Köpenhamn. De fenomen som man efterhand 
upptäckte hos snabbt roterande kärnor kunde 
förklaras och förutsägas inom Nilssonmodellen. 

Energin hos de gamma-strålar som utsänds när en snabbt 
roterande kärna deexciteras med illustration över hur rörelse-
mängdsmomentet byggs upp under olika faser.

En schematisk bild av hur  
protoner och neutroner kan 
upplinjeras i ett plan vid 
mycket hög rotationshastighet.
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Forskningsgrupp

Sven Gösta byggde upp en livaktig grupp om-
kring sig och Lund blev ett av den teoretiska 
kärnfysikens centra. Med sitt positva sätt ska-
pade han en familjär och kreativ atmosfär in- 
om gruppen och intresserade sig personligen 
inte bara för sina doktorander utan också för 
deras familjer. 
Kärnfysiker runt hela världen var angelägna  
att diskutera med honom. Efter hans alltför 
tidiga frånfälle fortsatte Lund att vara ett  
internationellt ledande center för teoretiska 
kärnmodeller. 

Sven Gösta Nilsson tillsammans med gruppens doktorander i början på 
1970-talet, hans samarbetspartner Zdzisław Szymánski från Warszawa och 
universitetslektor Sven Bertil Nilsson.
Stående:  
Gunnar Ohlén, Christer Gustafsson, Ingemar Ragnarsson, Stig Erik Larsson, 
Reginald Boleu, Johan Claesson, Petr Janeček.
Sittande:  
Sven Bertil Nilsson, Peter Möller, Zdzisław Szymánski, Sven Gösta Nilsson, 
Thomas Johansson.



 
213Samhällsengagemang

Sven Gösta var mycket intresserad av filosofi, 
litteratur och religion och deltog livligt i sam-
hällsdebatten med artiklar i pressen. Hans in-
lägg i Kvällsposten, Sydsvenska Dagbladet och 
Svenska Dagbladet behandlar ett brett spektrum 
av ämnen. 
Han var även starkt engagerad i debatten om  
jordens begränsade resurser, miljö- och energi-
frågan och belyste bland annat samspelet mellan 
olika faktorer genom att konstruera ett energi-
spel, tillsammans med sin son Bengt. Spelet till-
verkades av Alga och fanns att köpa i leksaks- 
affärerna under ett antal år.

Under 60- och 70-talet skrev 
Sven Gösta Nilsson ett stort 
antal tidningsartiklar inom ett 
brett spektrum av ämnen.

Nästa kapitel >>Innehållsförteckningen >>


