Marie Curie
Marie Salomea Skłodowska Curie, född som Maria Salomea Skłodowska (polskt uttal: [ˈmarja
salɔˈmɛa skwɔˈdɔfska]), eller mer känd som bara Marie Curie (polskt uttal: [maːˈri kʲiˈri]), född 7
november 1867 i Warszawa i Polen, Kejsardömet Ryssland, död 4 juli 1934 på Sancellemoz
sanatorium i Passy i Haute-Savoie i Frankrike, var en polsk och fransknaturaliserad fysiker och
kemist som utförde banbrytande forskning och gjorde upptäckter om radioaktivitet. Hon var den
första kvinnan som tilldelades ett nobelpris, är den första personen och den enda kvinnan som
tilldelats nobelpriset två gånger, och är den enda personen som tilldelats nobelpriset i två olika
vetenskapliga kategorier. Hon var också den första kvinnan som blev professor vid Universitetet i
Paris, och blev 1995 den första kvinnan som begravdes för sina egna meriter i Panthéon i Paris.

Marie Curie

År 1903 fick hon nobelpriset i fysik tillsammans med Henri Becquerel och sin make Pierre Curie för
forskningen om radioaktivitet. Hon var därmed den första kvinnliga nobelpristagaren. 1911 fick hon
sitt andra nobelpris, denna gång i kemi för upptäckten av grundämnena radium och polonium. Hon
fick grundämnet curium (Cm) och måttenheten Curie (Ci) uppkallade efter sig. Hon avled av
aplastisk anemi 1934, troligen ett resultat av den joniserande strålning hon varit utsatt för i sitt
laboratorium.
Curie gifte sig 1895 med Pierre Curie och var mor till Irène Joliot-Curie och Ève Curie.
Nobelprisporträttet av Curie, från 1911
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Frankrike (sedan äktenskapet)

Biografi
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I Polen
Marie Skłodowska-Curie, vars tilltalsnamn ursprungligen hade formen Maria, föddes i Warszawa i
Polen som då var en del av Ryssland. Hennes första år var svåra; hennes syster Zofia dog av tyfus
och fyra år senare dog även hennes mor.[1] Maria gick på internatskola från tio års ålder och började
sedan på gymnasium för flickor[2]. I skolan utmärkte hon sig genom sin enorma minneskapacitet[3]
och höga arbetsmoral. Eftersom hon var kvinna fick hon inte börja på det vanliga universitetet,
istället deltog hon och hennes syster i det så kallade "flygande universitet" - en patriotisk
institution[2].
Då hennes far, som varit matematik- och fysiklärare, hade förlorat sin förmögenhet på dåliga
investeringar var hon tvungen att arbeta som lärare.[3] Samtidigt var hon aktiv vid det polsknationalistiska fria universitetet där hon högläste för polska arbetarkvinnor.[3] Under tiden i Polen
påbörjade hon sin praktiska vetenskapliga träning i ett kemilaboratorium som drevs av hennes
kusin[2]. Till slut kunde hon med ekonomisk hjälp av sin äldre syster Bronia flytta till Paris, där hon
först gick på Collège Sévigné och senare studerade matematik, kemi och fysik på Sorbonne. Vid
arton års ålder började hon arbeta som guvernant och genom sina inkomster lyckades hon finansiera
systern Bronias medicinstudier i Paris.

Polska
Fysik
Kemi

Institutioner

Universitetet i Paris
Curieinstitutet
École normale supérieure
ICIC

Alma mater

Universitetet i Paris

Doktorandhandledare Gabriel Lippmann
Doktorsavhandling

Recherches sur les substances
radioactives

Nämnvärda

Marguerite Perey

doktorander
Känd för

Radioaktivitet
Polonium
Radium

Nämnvärda priser

Nobelpriset i fysik (1903)

I Frankrike

Davymedaljen (1903)

Tidigt i maj 1891 reste hon till Paris under namnet Marie och undervisades av Paul Appell, Gabriel
Lippmann och Edmond Bouty vid Sorbonne.[3] Marie studerade hårt vid universitetet med knappa
resurser och fick kämpa för att hålla värmen under vintern. Under kvällarna lärde hon ut för att tjäna
pengar. 1893 tog hon ut sin examen i fysik och började arbeta i ett laboratorium. I början av sin
karriär undersökte hon magnetiska egenskaper hos olika metaller. 1894 får hon också sin examen i
matematik. Hennes examen ledde till ett stipendium och ett arbete på laboratorium[2]. Vid
universitetet träffade hon redan kända fysiker som Jean Perrin, Charles Maurain och Aimé Cotton.[3]
På Sorbonne träffade hon också Pierre Curie som hon gifte sig med den 25 juli 1895. Innan Marie
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mariecurie.org.uk (https://www.

tackade ja till Pierres förfrågan om giftermål flyttade hon tillbaka till Polen för att försöka inleda en
karriär där. Men efter att hon blev nekad en plats på Jagellonska universitetet i Kraków, flyttade hon
tillbaka till Frankrike och gifte sig. Nekandet ska ha haft sin grund i sexism[2].

mariecurie.org.uk/)
Curie är den enda som tilldelats Nobelpris i två olika
vetenskapliga kategorier

1896 upptäckte Henri Becquerel ett nytt fenomen som Marie senare skulle kalla radioaktivitet. Hon
valde att studera detta för en avhandling och kom fram till att även torium var radioaktivt (samtidigt som Gerhard Carl
Schmidt[3]).
Tillsammans med Pierre Curie studerade Marie Skłodowska-Curie olika radioaktiva material, särskilt uraninit, vilket
hade den egenskapen att vara mer radioaktivt än det uran de utvann från det. År 1898 hade de kommit fram till en
logisk förklaring, nämligen att uraniniten innehöll spår av ett okänt ämne som var mycket mer radioaktivt än uran.
Den 25 december tillkännagav Skłodowska-Curie existensen av detta nya ämne. Under flera år av intensivt arbete
med att isolera de radioaktiva ämnena i uraninit hade de urskilt två nya grundämnen. Det första fick namnet polonium
efter Maries hemland och det andra namnet radium efter dess höga radioaktivitet.
Marie Skłodowska-Curie var 1900–06 lärarinna vid École Normale Supérieure de Jeunes Filles, blev filosofie doktor
1903. Efter hennes makes död övertog hon hans lärartjänst vid Sorbonne (som första kvinna), från 1908 med
professorstitel (återigen som första kvinna).[4][5]

Nobelprisdiplomet från 1911.

Tillsammans med Pierre Curie och Henri Becquerel tilldelades hon nobelpriset i fysik 1903 för deras forskning inom
radioaktivitet. Hon blev då den första kvinnan att tilldelas ett nobelpris.[6] Åtta år senare tilldelades hon också
nobelpriset i kemi för upptäckandet av radium och polonium. I och med det andra priset blev hon den första att
tilldelas två nobelpris, och än i dag den enda kvinnan som erhållit två pris.[7] Hon är också en av två som tilldelats
nobelpris i två olika ämnen; den andre är Linus Pauling.[7] 1910 invaldes Skłodowska-Curie som ledamot av
Kungliga Vetenskapsakademien. 1925 blev hon chef och hedersprofessor vid det nyinrättade radiuminstitutet i
Warszawa.[5]
Det stod länge oklart om Skłodowska-Curie skulle tilldelas det andra priset på grund av utomäktenskapliga affärer,
men efter ett brev från Skłodowska-Curie till Nobelpriskommittén där hon bestämt uttryckte att de skulle koncentrera
sig på sina priser, fick hon priset.

Pierre och Marie Curie, cirka 1904.

Under första världskriget upprättade Skłodowska-Curie omkring 200 mindre röntgenanläggningar dit skadade soldater togs in
för undersökning och behandling.

Sista tid
Marie Skłodowska-Curie dog 1934 utanför Sallanches av aplastisk anemi, som troligtvis orsakades av all strålning hon utsattes
för i sitt arbete, vilket för det mesta utfördes i ett skjul utan att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtogs. Effekterna av joniserande
strålning var inte klarlagda vid den här tiden.
Hennes anteckningar (och till och med hennes kokböcker) från 1890-talet anses på grund av sin strålningshalt vara för farliga
att hantera, och förvaras i blyfodrade lådor.[8]

Nobelprisen och uteslutande ur nominering
Det första nobelpriset, vilket erhölls 1903, var i fysik och tilldelades till hälften Marie och hennes make Pierre för deras studier
inom spontan strålning som hade upptäckts av Henri Becquerel. Becquerel tilldelades den andra halvan.[9] Året innan priset
Monument i Lublin.
tillkännagavs tillfrågades två dussin europeiska fysiker att nominera lämpliga kandidater. Två av dessa föreslog att priset skulle
[10]
tilldelas Marie och Pierre Curie tillsammans med Becquerel. En annan av dessa fysiker nominerade enbart Pierre.
Trots att
Marie Curie varit väldigt närvarande inom både arbetet och nomineringarna, skrev fyra medlemmar i Académie des Sciences (den franska vetenskapsakademien)
år 1904 ett nomineringsbrev där endast hennes make Pierre och Henri Becquerel nämndes. Marie uteslöts helt.[11] I brevet angavs det att Pierre ensam hade
studerat "olika mineraler av uran och thorium" och själv isolerat två nya grundämnen: polonium och radium. Det stod även att Pierre själv hade framförskaffat
några decigram radium. Mycket stödjer att Marie Curie avsiktligen uteslöts ur nomineringen. Tre av de fyra medlemmarna var välbekanta med makarna Curies
arbete och en av dem, Lippman, hade varit en tidigare mentor för Marie.[10][12] Lippman hade presenterat den första publikationen angående upptäckten av
radioaktivitet, vilken var skriven enbart av Marie Curie, för Académie des Sciences. Han var även en av tre professorer som hade hört Marie försvara sin
avhandling. De fyra fysikerna från Académie des Sciences borde alla ha känt till att framställandet av ett decigram radium utfördes av endast Marie Curie.[10]
Marie genomförde de kemiska separationerna medan Pierre utförde mätningar mellan varje steg.[12] Den svenske matematikern Magnus Gösta Mittag-Leffler, som
var medlem i nomineringskommittén skrev ett brev till Pierre Curie, i vilket han upplyste honom om situationen och bad om råd. I svaret på detta brev klargjorde
Pierre Curie att ett nobelpris för forskning inom radioaktivitet som inte erkände Marie Curies nyckelroll skulle vara en travesti. Efter Pierres klagomål lades Marie
Curies namn till i nomineringen.[13][14]
År 1911 utsågs hon till mottagare av Nobelpriset i kemi. I samband med detta så utvecklades också en kärleksrelation mellan Marie Curie och forskaren Paul
Langevin efter några år som änka. Langevin var gift, men när affären kom ut i media så var det Marie som drabbades av våldsamma trakasserier. Som följd bad till
och med Nobelkommittén henne att hålla sig borta från prisceremonin. Detta motsatte hon sig dock starkt med motivering om att nobelpris och privata
angelägenheter borde hållas isär och till slut åkte hon iväg ensam för att ta emot priset. [15] Att Langevins och hans vetenskapliga karriär inte alls drabbades av
drevet trots att det var han som var gift visar på dåtidens kvinnosyn och hur den kunde påverkade henne som kvinna i den mansdominerade vetenskapen.

Erkännande
Institute of Physics (IOP) delar sedan 2016 ut Marie Curie-Sklodowska Medal and Prize[16]
Asteroiden 7000 Curie är uppkallad efter henne och hennes make, Pierre Curie[17].

Populärkultur
En föreläsning av Marie Curie i Stockholm i december 1920 spelar också en viktig roll i TV-serien Mirakel (2020), där Ivar är på väg till Stockholm med tåget från
Elmersryd för att lyssna på henne.
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Recherches sur les substances radioactives, doktorsavhandling. (svensk översättning av Pär Svensson: Radioaktiva substanser, Fri Tanke,
2020.)
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Nobelpristagare i fysik
1901–1925

1926–1950

1951–1975

1976–2000

Från 2001

Röntgen (1901) · Lorentz, Zeeman (1902) · Becquerel, P. Curie, M. Curie (1903) · Strutt (1904) · Lenard (1905) · Thomson (1906) ·
Michelson (1907) · Lippmann (1908) · Marconi, Braun (1909) · van der Waals (1910) · Wien (1911) · Dalén (1912) · Onnes (1913) ·
von Laue (1914) · W. Bragg, L. Bragg (1915) · Utdelades ej 1916. · Barkla (1917) · Planck (1918) · Stark (1919) · Guillaume (1920) ·
Einstein (1921) · N. Bohr (1922) · Millikan (1923) · Siegbahn (1924) · Franck, Hertz (1925)
Perrin (1926) · Compton, Wilson (1927) · Richardson (1928) · de Broglie (1929) · Raman (1930) · Utdelades ej 1931. ·
Heisenberg (1932) · Schrödinger, Dirac (1933) · Utdelades ej 1934. · Chadwick (1935) · Hess, Anderson (1936) · Davisson,
Thomson (1937) · Fermi (1938) · Lawrence (1939) · Utdelades ej 1940–1942. · Stern (1943) · Rabi (1944) · Pauli (1945) ·
Bridgman (1946) · Appleton (1947) · Blackett (1948) · Yukawa (1949) · Powell (1950)
Cockcroft, Walton (1951) · Bloch, Purcell (1952) · Zernike (1953) · Born, Bothe (1954) · Lamb, Kusch (1955) · Shockley, Bardeen,
Brattain (1956) · Yang, T. Lee (1957) · Tjerenkov, Frank, Tamm (1958) · Segrè, Chamberlain (1959) · Glaser (1960) · Hofstadter,
Mössbauer (1961) · Landau (1962) · Wigner, Goeppert-Mayer, Jensen (1963) · Townes, Basov, Prochorov (1964) · Tomonaga,
Schwinger, Feynman (1965) · Kastler (1966) · Bethe (1967) · Alvarez (1968) · Gell-Mann (1969) · Alfvén, Néel (1970) ·
Gabor (1971) · Bardeen, Cooper, Schrieffer (1972) · Esaki, Giæver, Josephson (1973) · Ryle, Hewish (1974) · A. Bohr, Mottelson,
Rainwater (1975)
Richter, Ting (1976) · Anderson, Mott, van Vleck (1977) · Kapitsa, Penzias, Wilson (1978) · Glashow, Salam, Weinberg (1979) ·
Cronin, Fitch (1980) · Bloembergen, Schawlow, Siegbahn (1981) · Wilson (1982) · Chandrasekhar, Fowler (1983) · Rubbia,
van der Meer (1984) · von Klitzing (1985) · Ruska, Binnig, Rohrer (1986) · Bednorz, Müller (1987) · Lederman, Schwartz,
Steinberger (1988) · Ramsey, Dehmelt, Paul (1989) · Friedman, Kendall, R. Taylor (1990) · de Gennes (1991) · Charpak (1992) ·
Hulse, J. Taylor (1993) · Brockhouse, Shull (1994) · Perl, Reines (1995) · D. Lee, Osheroff, Richardson (1996) · Chu, CohenTannoudji, Phillips (1997) · Laughlin, Störmer, Tsui (1998) · 't Hooft, Veltman (1999) · Alfjorov, Kroemer, Kilby (2000)
Cornell, Ketterle, Wieman (2001) · Davis, Koshiba, Giacconi (2002) · Abrikosov, Ginzburg, Legget (2003) · Gross, Politzer,
Wilczek (2004) · Glauber, Hall, Hänsch (2005) · Mather, Smoot (2006) · Fert, Grünberg (2007) · Nambu, Kobayashi,
Masukawa (2008) · Kao, Boyle, Smith (2009) · Geim, Novoselov (2010) · Perlmutter, Schmidt, Riess (2011) · Wineland,

Haroche (2012) · Englert, Higgs (2013) · Akasaki, Amano, Nakamura (2014) · Kajita, McDonald (2015) · Kosterlitz, Haldane,
Thouless (2016) · Weiss, Barish, Thorne (2017) · Ashkin, Mourou, Strickland (2018) · Peebles, Mayor, Queloz (2019) · Penrose,
Genzel, Ghez (2020) · Manabe, Hasselmann, Parisi (2021)
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van ’t Hoff (1901) · Fischer (1902) · Arrhenius (1903) · Ramsay (1904) · von Baeyer (1905) · Moissan (1906) · Buchner (1907) ·
Rutherford (1908) · Ostwald (1909) · Wallach (1910) · Curie (1911) · Grignard, Sabatier (1912) · Werner (1913) · Richards (1914) ·
Willstätter (1915) · Inga priser udelades 1916–1917. · Haber (1918) · Inget pris utdelades 1919. · Nernst (1920) · Soddy (1921) ·
Aston (1922) · Pregl (1923) · Inget pris utdelades 1924. · Zsigmondy (1925)
Svedberg (1926) · Wieland (1927) · Windaus (1928) · Harden, von Euler-Chelpin (1929) · Fischer (1930) · Bosch, Bergius (1931) ·
Langmuir (1932) · Inget pris utdelades 1933. · Urey (1934) · Joliot, Joliot-Curie (1935) · Debye (1936) · Haworth, Karrer (1937) ·
Kuhn (1938) · Butenandt, Ruzicka (1939) · Inga priser udelades 1940–1942. · de Hevesy (1943) · Hahn (1944) · Virtanen (1945) ·
Sumner, Northrop, Stanley (1946) · Robinson (1947) · Tiselius (1948) · Giauque (1949) · Diels, Alder (1950)
McMillan, Seaborg (1951) · Martin, Synge (1952) · Staudinger (1953) · Pauling (1954) · du Vigneaud (1955) · Hinshelwood,
Semjonov (1956) · Todd (1957) · Sanger (1958) · Heyrovsky (1959) · Libby (1960) · Calvin (1961) · Perutz, Kendrew (1962) · Ziegler,
Natta (1963) · Hodgkin (1964) · Woodward (1965) · Mulliken (1966) · Eigen, Norrish, Porter (1967) · Onsager (1968) · Barton,
Hassel (1969) · Leloir (1970) · Herzberg (1971) · Anfinsen, Moore, Stein (1972) · Fischer, Wilkinson (1973) · Flory (1974) · Cornforth,
Prelog (1975)
Lipscomb (1976) · Prigogine (1977) · Mitchell (1978) · Brown, Wittig (1979) · Berg, Gilbert, Sanger (1980) · Fukui, Hoffmann (1981) ·
Klug (1982) · Taube (1983) · Merrifield (1984) · Hauptman, Karle (1985) · Herschbach, Lee, Polanyi (1986) · Cram, Lehn,
Pedersen (1987) · Deisenhofer, Huber, Michel (1988) · Altman, Cech (1989) · Corey (1990) · Ernst (1991) · Marcus (1992) · Mullis,
Smith (1993) · Olah (1994) · Crutzen, Molina, Rowland (1995) · Curl, Kroto, Smalley (1996) · Boyer, Walker, Skou (1997) · Kohn,
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