
 
 

 

Torsdagen den 7 augusti:  Tema - FASORNA PÅ JORDEN 
Kärnkraft och DU vapen (depleted uranium) 

kl.9:30 – ca. 14:00   Exkursion till Bodagrottorna och Nianforsområdet. 
 

 Anmälan: tlc@bredband2.com eller 070-2423067 
kostnad 50 kr. -  fika ingår 

Föranmälan föredras för att försäkra Din plats. 
 

Nils-Axel Mörner, professor i geologi, visar jordbävningsspår i den osäkra berggrunden 
utmed kusten. 

(Forsmarks kommande avfallslager är planerat till samma geologiska berggrund). 
På Majsaberget i Nianfors visar och berättar Nianforsgruppen om provborrningar och motstånd 

som lönar sig. 
 

kl.14.00 - 15.00   LUNCH 
 

kl.15.15   Film: Into Eternity (75 min.) 
Dansk film från 2010, där regissör Michael Madsen ifrågasätter kärnavfallets ”evigt säkra 
existens” och hur man kommunicerar dess farlighet med människor i en avlägsen framtid.  

Hur långt får industrin gå och var börjar politikernas och myndigheternas ansvar? 
 Efter filmen diskussion med Nils-Axel Mörner. 

 
kl.17.00   Gösta Elmquist och Bo Levin 

Författarna till den nyutgivna boken "Kärnkraft: himmel och helvete", Bo Levin och Gösta 
Elmquist, har på plats följt utvecklingen av världens två mest omfattande kärnkraftsolyckor. De 

har träffat forskare och drabbade i Japan, Ukraina, Vitryssland och Sverige. 
Vad är sant? 28 döda eller 985 000? Så stor är skillnaden i forskarnas bedömning av följderna 

efter Tjernobyl. Och hur länge kommer rennäringen att vara drabbad? 
 

kl.18.00   Ulla Klötzer från Helsingfors, 
Kvinnor för Fred och Kvinnor mot Atomkraft 

Författare till böckerna En strålande framtid del 1 Atomer för fred och del 2 Atomer i krig. 
Hon kallar sin föreläsning: "Finland-kärnkraftens springpojke" och berättar om Olkiluoti III, 
världens största kärnkraftsverk under byggnation, belägen endast 25 mil från Hudiksvall. 

Jämför avståndet, 120 mil, till Tjernobyl ! 
 

kl.19.00   KAFFEPAUS  
 

kl. 19:30   Gabor Tiroler (folkhälsovetare) - Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring (ARK). 
Gabor berättar om depleted uranium (DU), som är en biprodukt från kärnkraften och därmed ett 

vapen som industrin döljer. DU används i pansarbrytande ammunition. I bland annat 
Balkankriget och båda Irakkrigen har, förutom soldaterna, civilbefolkningen drabbats hårt. 
Vapnen fortsätter att verka långt efter krigshandlingarna och mångdubblar förekomsten av 

cancer och ärftliga missbildningar. 
 

kl.20.30 FILM   Fallujah, Irak 
 The Hidden Massacre   ( Ranucci and Torrealta, 2005 ) 

 
kl.21.15   Samling och ljus vid Konstinstallationen "Nuclear Grass" , 

där vi avslutar dagen med toner och sång. 
 


