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Niels Bohr 

Pidän tämän toisen epävirallisemman esityksen historiallisesta aiheesta. Minua on viime aikoina 

häirinnyt oma tietämättömyyteni opiskelualani historiasta, joten olen aloittanut elämänkertojen 

lukemisen. Esitelmän aiheeksi olen valinnut Niels Bohrin, joka oli hyvin keskeinen henkilö 

atomiteorian kehityksessä. Niels Bohrin ihanteena oli maailmanlaajuinen avoin tiedeyhteisö, jossa 

tiedemiehet ympäri maailmaa voivat jakaa ajatuksiaan ja kehittää niitä yhdessä eteenpäin. Vaikka 

Bohrilla oli omia saavutuksiakin fysiikassa, hänen tärkein panoksensa oli ehkäpä juuri tieteilijöiden 

välisen yhteistyön tukipilarina. Bohrilla oli yhteyksiä fyysikoihin ja muihin tieteilijöihin ympäri 

maailman, ja kaikki hänen aikansa edelläkävijät fysiikan alalla linkittyvät jollain tavoin hänen 

elämäänsä. 

Bohrin saatua teoreettisen fysiikan professorin viran Kööpenhaminan yliopistosta, hän pisti vireille 

hankkeen oman instituutin saamiseksi. Vaikka Bohr oli teoreetikko, hän perusti teoriansa 

kokeellisesti saatuihin tuloksiin. Tämän uuden instituutin tarkoituksena olikin saada kunnollinen 

laboratorio teoreettisen fysiikan tutkimusta varten. Maaliskuussa 1921, Bohrin ollessa 35-vuotias, 

Teoreettisen fysiikan instituutti avattiin vihdoin virallisesti. Aluksi Bohrilla oli vain muutama 

työkaveri, mutta pian fyysikkoja eri puolilta maailmaa alkoi vierailla instituutissa. New Scientist 

lehdessä sanottiin, että kaikki johtavat tiedemiehet kävivät ”pyhiinvaellusmatkalla” 

Kööpenhaminassa 1930-luvulla. Bohrin kuolemaan mennessä yli 600 tiedemiestä noin 40 maasta 

oli työskennellyt jonkin ajan Bohrin Instituutissa, joksi sitä tuolloin kutsuttiin. Myöhemmin nimi 

Teoreettisen fysiikan instituutti vaihdettiin myös virallisesti Niels Bohrin instituutiksi. Vuonna 1922 

Bohrille myönnettiin Nobel-palkinto atomin rakenteen ja atoimeista tulevan säteilyn tutkimisesta. 

Palkintorahoilla Bohr osti kesäasunnon, jossa viettivät aikaansa myös useat hänen kollegansa.  

Valitettavasti toinen maailmansota ja atomipommin rakentamisen mahdollisuus romutti 

tiedeyhteisöjen avoimen ilmapiirin. USA yritti kieltää kaiken tieteellisen julkaisun, koska pelkäsi 

Saksan saavan valjastettua atomienergian sotakäyttöön. Tiedemiehet tiedostivat uuden aseen 

riskit ja olivat huolissaan tulevaisuudesta. Bohr omalta osaltaan yritti puhua Englantilaisille ja 

Amerikkalaisille poliitikoille avoimmuuden tärkeydestä. Hänen mielestään joukkotuhoaseiden 

olemassaolo vaati avointa maailmaa, jossa tieteen ja tekniikan saavutukset tulisi jakaa kaikkien 

maiden kesken, jotta väärinymmärryksiltä ja ristiriidoilta vältyttäisiin. Myös Amerikassa kehitteillä 

olevasta atomipommista tulisi kertoa Neuvostoliitolle ennen sodan loppumista, koska 

Neuvostoliitto kykenisi joka tapauksessa valmistamaan oman versionsa aiemmin tai myöhemmin. 

Myös sodan jälkeen Bohr puhui aktiivisesti tieteellisen ja poliittisen avoimmuuden puolesta.  


