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Året er 1945. Du er nu
atomfysiker Enrico Fermi

Hvilke dilemmaer står du i?
Du er dybt interesseret i fysik. Samtidig er du 
bekymret for, hvordan man vil bruge atom-
bomben. Den har du selv været med til at  
fremstille. Du har blandt andet sagt:
 
”Sådan en bombe er langt værre end ethvert 
andet militært redskab. Det har mere at gøre 
med store naturkatastrofer ... Det er et  
våben, hvor effekten nærmer sig folkedrab. Det 
er klart, at brugen af sådan et våben ikke kan 
retfærdiggøres ud fra nogen som helst etisk 
begrundelse, hvis man da anser andre  
mennesker for at have værdighed – også selv 
om de bor i fjendens land. 

Der er stort set ingen grænser for, hvor store 
ødelæggelser dette våben kan frembringe. Så 
det er en fare for hele menneskeheden, at vi nu 
har bomben og ved, hvordan man skal  
fremstille den. Uanset hvordan man ser på det, 
er det en grusom opfindelse”. 

Du mener ikke, at det er videnskabsmændenes  
rolle at sige, hvorvidt bomben skal bruges  
eller ej. Men du tror ikke, at det vil gøre indtryk 
på Japan, hvis USA demonstrerer våbnet uden 
militær anvendelse. Hvad nu, hvis bomben er 
en fuser? Så vil man blot demonstrere sin egen 
uduelighed. 

Hvad sætter du højt i livet, og hvordan er din moral? 
Du er meget begavet, fleksibel og snusfornuftig. Og så er du dygtig i et laboratorium.

Alle kan komme til dig for at få et godt råd. Du er en rigtig hjælper og udadvendt. Du har selv sagt, at 
du fik Nobelprisen i fysik i 1938 på grund af din hurtighed. Opdagelsen ville hurtigt være blevet gjort af 
andre. Du kom bare først. 

Du har blandt andet sagt: ”Lad være med at forsøge at blive nummer et. Prøv at blive nummer to.” 

Du har også sagt: ”Det er ikke godt at forsøge at stoppe jagten på viden og indsigt. Ligegyldighed er 
værre end viden.”

Hvordan er din personlighed, din psyke og dine faglige styrker?
Du er venlig og meget tålmodig. Hvis nogen siger, at der er noget, de ikke forstår, så vil du meget 
gerne forklare det igen. Du er glad, munter og meget klog, men du praler ikke med det. 

Hvordan er du nået hertil?
Du var leder af det forsøg, hvor den første kontrollerede atomare kædereaktion fandt sted. Med andre 
ord er du meget tæt på udviklingen af atombomben.

Du var med til at udvikle den første atomreaktor på universitetet i Chicago. I første omgang var det en 
lille forsøgsreaktor, og senere fik du og dine kolleger udviklet en større reaktor. I 1944 blev dit arbejde 
flyttet til Los Alamos, hvor du kom til at arbejde tættere sammen med Robert Oppenheimer. 
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Hvordan har du det med de andre personer i gruppen?
Du er vellidt blandt dine kolleger. Du arbejder blandt andet tæt sammen med forskeren Leo Szilard fra 
Ungarn. Det var ham, der forsøgte at få USA’s præsident Truman til ikke at kaste bomben over Japan. 

Du skal forberede følgende til selve spillet:
Som fysiker skal du især læse følgende artikler:
•  Sådan virker en atombombe.
•  ”Lille Dreng” og ”Tykke Mand”.
•  Atombomben testes.
•  Forskerne kommer i tvivl.

Du skal være forberedt på at svare på følgende spørgsmål:
Spillerunde 1:  
Hvorfor er der to atombomber, og hvordan virker de hver især?
Spillerunde 2:  
Hvor kraftig var trykbølgen efter Hiroshimabomben?


